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5. INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/5 Ordinària 26/05/2014
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents sense modificacions.
2. PROPOSTES
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Aprovació de les festes locals per l'any 2015.
ACORD:
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada any, el requeriment per tal que aquesta
Corporació acordi i els proposi –amb antelació al 30 de setembre de 2014-, les dates de
celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l’any 2015, d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze festes laborals
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en què
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empres i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del plenari municipal,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d’aquest
municipi, per l’any 2015, en les dates que s’indiquen a continuació:



Dissabte, 1 d’agost, Festa major.
Dilluns, dia 21 de setembre, Rocaprevera.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal que el tramitin en la forma
escaient.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.1.2. Manifest dels càrrecs electes locals de Torelló a favor del dret a decidir del
poble de Catalunya i en suport a la consulta del 9 de novembre
ACORD:
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que càrrecs
electes locals que som o hem estat del nostre municipi, els sotasignats volem manifestar
el nostre ple compromís amb el procés que ens ha de conduir a exercir el dret a decidir
sobre el futur polític del nostre país i, en conseqüència, amb la consulta prevista pel
proper 9 de novembre.
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament de
TORELLÓ a través del seu Ple Municipal, deriva dels nostres valors democràtics, de la
nostra convicció que és la voluntat popular la que configura les lleis i les normes i que
aquestes no poden mai coaccionar una clara majoria com és el cas de la ciutadania de
Catalunya que reclama poder decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur del
país.
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la ciutadania
catalana ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les institucions de l’Estat
espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat d’aquest Estat de reconèixer la seva
pluralitat nacional interna. Lluny d’aquest reconeixement, que potser hagués facilitat un
encaix còmode de la nació catalana en el marc espanyol, les institucions espanyoles i els
seus principals partits polítics, han optat per recentralitzar l’Estat, incomplir els
compromisos, laminar les competències catalanes, negar la nostra realitat nacional,
atacar constantment eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com la immersió
lingüística a les escoles o agreujar una situació de dèficit fiscal absolutament insostenible
des d’un punt de vista econòmic i social.
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou
Estatut d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions Catalunya-Espanya,
posant de manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada a les urnes era
secundària davant l’opinió d’un Tribunal, ja aleshores fortament desacreditat i fins i tot
caducat.
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquesta sentència, i sobretot
la gran manifestació de l’11 de setembre del 2012 i la impressionant Via Catalana de l’11
de setembre del 2013, ambdues organitzades impecablement per l’Assemblea Nacional
Catalana, varen significar l’eclosió de la voluntat molt majoritària de la societat catalana
de poder decidir el futur polític de Catalunya, inclosa l’opció d’esdevenir un estat
independent. A nivell polític-institucional, les eleccions al Parlament de Catalunya de
novembre de 2012 varen generar una clara majoria compromesa amb un mandat
democràtic inequívoc: organitzar un referèndum o consulta sobre el futur polític de
Catalunya. A partir d’aquí, la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de
Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o
l’acord de sis forces polítiques el 12 de desembre de 2013 sobre el contingut i la data de
la consulta, han anat configurant l’imprescindible full de ruta institucional per, finalment, el
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9 de novembre, posar la decisió sobre el futur polític del país en mans de la ciutadania,
és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment el seu dret a l’autodeterminació.
Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels Diputats
d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força per la societat
catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible entre societat civil,
institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és a dir, la conjuminació de
l’energia popular i cívica amb la fermesa institucional i política.
En aquest context decisiu que les persones sotasignats, que som o hem estat electes
locals de TORELLÓ en l’etapa democràtica:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:







Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a decidir el seu
futur polític de manera lliure i democràtica.
Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el govern
de la Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la consulta
prevista pel proper 9 de novembre sigui una realitat.
Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està jugant per tal de
poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del nostre
país, i en particular al de TORELLÓ, la màxima col·laboració i lleialtat institucional
per fer possible la consulta del 9 de novembre.
Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l’exercici del dret a decidir
s’esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors democràtics, del diàleg
i de la cohesió social.
Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest
camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el futur
polític del nostre país.

I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquest manifest ens l’ha fet arribar l’AMI, Associació de Municipis per la independència.
És per donar una mica més de suport i rellevància a tot el tema del municipalisme català i
de la necessitat que tenim de portar a terme la consulta el 9 de novembre. Per tant, ens
va semblar oportú presentar-lo i esperem que s’aprovi.
Sra. ROSER MAS:
Des del nostre grup sempre hem donat suport a aquestes iniciatives i evidentment,
continuarem donant suport a tot el que suposi treballar pel dret a decidir dels catalans i
catalanes i, per tant, també a aquest manifest. De totes maneres, ens sobta que aquest
document ens dóna la impressió que no està presentat per presentar-lo a un ple
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d’aquesta mateixa manera; diuen: “en aquest context decisiu que les persones
sotasignants que som o hem estat electes locals de Torelló a l’etapa democràtica” ens
dóna la impressió que hauria de comptar amb els càrrecs electes d’altres etapes i que
potser hauria d’haver estat fins i tot al revés: potser acompanyat d eles signatures d’altres
càrrecs d’altres moments en el moment en què es presentés aquí.
De totes maneres, jo entenc que en tot cas ho aprovem aquí i després ho signem, perquè
parla de sotasignats; em resulta una mica confusa la manera, el format i a vegades
sembla que fem les coses, perquè s’han de fer i no tant amb una certa lògica i
consciència de coses ben fetes, que és una mica la impressió que dóna aquest
document, tot i que subscrivim absolutament el que diu i sempre hi donarem suport, ens
dóna la impressió que potser és una mica confús i que potser no és exactament el format
del document que s’havia de presentar al ple. De totes maneres, torno a insistir que hi
donarem suport.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Vostès saben perfectament que jo he repetit infinitat de vegades que jo considero que
una societat té dret a decidir; l’altra cosa és que ho vulguin entendre o vulguin ignorar el
que dic sempre. El problema és els fets i com es fa la cosa. Amb aquesta proposta, si ho
presentés gent que respecta la llibertat del pensar dels que pensem diferent, sigui,
perquè ens fem més preguntes, o perquè tenim dubtes, el meu vot seria favorable, però
jo crec que s’informen més el que es vol que la gent sàpiga i no els pros i els contres, ni
la veritat plana i llana com ha de ser. S’han gastat milions d’euros en informació, que han
estat mitges informacions, per una cosa que realment no sabem si es podrà fer. En canvi,
s’han deixat de pagar coses tan vitals com són farmàcies, la llei de dependència, que hi
ha gent que fa més de dos anys que no cobren; ho trobo bastant... no ho veig gaire clar!
Jo crec que un poble enganyat és això, és un poble que l’han enganyat sempre, que la
majoria, que sempre s’aborda i es diu, amb aquesta manipulació dels mitjans d’informació
no saben el que volen i per descomptat, no és una societat que té molta gent; les masses
no sustenten la veritat, només tenen superioritat numèrica. Per això, ja en tenen prou per
aconseguir el seu fet i si volen defensar aquest dret a decidir, aquesta cohesió social amb
diàleg, comencin demostrant que són dignes, explicant la veritable veritat a la gent, amb
els pros i els contres.
En aquesta vida no hi ha èxits ni fracassos, ni càstics, ni premis, només conseqüències
dels fets que fem cada un de nosaltres i no és mèrit ser tolerant, però si que és un crim
no ser-ho.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres donarem suport a aquest text que ens ha fet arribar l’Associació de Municipis
per la Independència, de la qual en formem part. Reiterem així el suport de l’Ajuntament
de Torelló si ho aprova el ple municipal, que això sembla, amb el dret a decidir el 9 de
novembre sobre el futur nacional de Catalunya, sobre la seva independència, o no.
Trobo una mica pervers contraposar temes com el que es deixa de fer per donar cabuda
al dret a decidir; això és posar preu a la democràcia, i per a nosaltres la democràcia no té
preu i el 9 de novembre, del que es tracta és democràcia, d’escollir, dels que estiguem a
favor de la independència poder-hi votar a favor, i els que hi estiguin en contra, votar-hi
en contra i abans de la consulta del 9 de novembre, del que és tracta és que els que
estiguem a favor de la independència, explicar, perquè ha de servir la independència, i
els que estiguin en contra, perquè s’hi oposen, sense manipulacions, ni coses d’aquestes.
Tots aquests suports que donem des de l’Ajuntament i que hem fet reiteradament sobre
el 9 de novembre, és sobre la democràcia, sobre el dret a decidir; és a dir, que aquí no
manipulem el que estem parlant, si no que estem parlant de democràcia i nosaltres,
plenament a favor i amb ganes de poder fer la campanya per al “SI-SI”.
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Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres, des del grup de convergència i Unió també hi donarem suport. Com ja hem fet
en altres vegades en aquest ple, crec que era el mes de gener que també ja vam
presentar una moció recolzant el dret a decidir. Nosaltres el que creiem és que la
democràcia s’ha d’exercir; no parlem d’independència. Jo penso que en aquests
moments només parlem d’una consulta. La independència, en tot cas vindrà després; de
moment, l’única cosa que volem és que ens deixin exercir el dret democràtic com és el
dret al vot, res més. Per tant, nosaltres hi donarem suport i el que voldríem és que tots els
ajuntaments de Catalunya fessin el mateix que nosaltres i ens féssim visibles i que
veiessin que les corporacions locals estem a favor del dret a decidir, de la democràcia;
que llavors potser els resultats serà el que serà, però el que no ens poden negar –i no
contestaré ara el senyor de plataforma per Catalunya, perquè penso que hi ha moltes
incongruències en el que ell ha dit, allà ell; suposo que si algun dia hi ha algun ciutadà
que li demana explicacions haurà de demostrar que tot el que diu és veritat; jo penso que
hi havia moltes mentides i incongruència en el que ha dit-. Nosaltres el que farem és
recolzar això i l’única cosa que volem és ser demòcrates i que no siguin com aquests
senyors d’Espanya que sempre se’n omplen tant la boca i quan és l’hora, a l’hora de la
veritat no et deixen exercir un dret tan democràtic com és el dret a votar.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Vull deixar molt clar, perquè sembla que les paraules s’entenen com es vol, que el dret a
decidir l’he respectat sempre, però el que no puc respectar és la manipulació que hi ha
hagut al darrere, per mitjans d’informació i pel mateix govern de Catalunya. Perquè una
cosa és detectar i implantar el dret a decidir, que és democràtic, i l’accepti, i l’altra cosa és
parlar per darrera d’una independència i una sèrie de factors i de coses que no s’han
explicat correctament a la gent; el dret a decidir és el dret a decidir; deixem estar la
independència! Estem dient un dret a decidir i no una manipulació constant, constat –i
això no són pas mitges paraules- i no s’han explicat les veritats com són; s’han explicat
els pros i no les contres, coses bones, mai les dolentes.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.2. HISENDA
2.2.1. Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2013
ACORD:
El compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2013, ha estat elaborat d'acord amb el
conjunt normatiu següent:
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-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostaria.
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei
d'hisendes locals.
Instrucció de comptabilitat, Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 17 de
juliol de 1990.
Ordre de 20 de setembre de 1989, d'estructura pressupostària.
Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei general pressupostària.

D'acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació, està format per:
1. Documents bàsics:
1.1.
Estats i comptes anuals.
- Balanç de situació.
- Compte de resultats.
- Quadre de finançament anual.
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a
pressupostos tancats.
- Estat dels compromisos de despeses amb càrrec a exercici futurs.
- Estat de la tresoreria.
- Estat del deute.
1.2.
Annexos als estats i comptes anuals.
- Balanç de comprovació.
- Estats de modificació de crèdits.
- Estats de compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos futurs.
- Estat de despesa amb finançament afectat.
- Estat del romanent de tresoreria.
- Estat de situació del moviment d'operacions no pressupostàries.
- Estat de situació i moviments en dipòsit.
2. Documentació complementària:
Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos.
- Estats de despeses i d'ingressos aprovats inicialment.
- Relació de modificacions de crèdits de despeses i de les previsions d'ingressos
aprovats inicialment.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions i drets i obligacions dels pressupostos
tancats.
- Actes d'arqueig d'existències en caixa al final de l'exercici i conciliació de xifres en
el cas de discrepàncies amb els saldos comptables.
- Relacions nominals de deutors i creditors.
Cal tenir en compte l'informe de la intervenció, relatiu al compte general de l'Ajuntament,
corresponent a l'exercici de 2013.
Convé considerar el que disposen l'article 212 i següents 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.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- SOTMETRE al Ple de la corporació, l'aprovació del compte general de
l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2013.
Segon.- Mitjançant l'edicte en el BOP de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la
corporació, el compte general s'exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a
fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que seran resoltes per la
mateixa Comissió Especial de Comptes.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquí tal com he dit, portem a aprovar els comptes generals de l’Ajuntament de Torelló de
l’any 2013, d’acord amb l’article 212 de la Llei d’hisendes locals, que han d’estar
aprovades abans de l’1 d’octubre i tramesos al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura en
el seu cas. Aquests comptes recordem que van de ser presentats a la Comissió Especial
de Comptes del 22 d’abril i han d’estar exposats pels terminis legals de 15 més 8 dies. A
la sessió ja es va explicar detalladament el contingut. El romanent líquid de tresoreria se
situa en 3.464.342 euros, amb un endeutament a 31/12/2013 del 54,15%. La situació
d’estabilitat i sostenibilitat financera és correcta; a la data dels comptes no teníem cap
ens depenent. Els ingressos s’han realitzat respecte al pressupost en un 92,5% i les
despeses en un 92,36%. Per tan, aquesta situació ha permès mantenir una situació
còmoda en quant a la regla de la despesa.
El romanent, d’acord amb l’article 32 de la Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària, s’ha
de destinar principalment a reduir l’endeutament net, però si l’Ajuntament està en una
situació financera correcta, pot destinar-la a inversió financerament sostenible, cosa que
vam fer al ple del mes d’abril: es va destinar l’import màxim possible a la inversió de la
xarxa d’aigua.
En quant a la situació de tresoreria es manté el pagament a 30 dies, registre d’entrada i
no hi ha hagut cap variació considerable de l’endeutament, que continua oscil·lant entre
el 50 i el 55% segons parlem amb les dades de liquidació del nostre pressupost.
Per tant, us demano el vot favorable a tothom.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.2.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11/2014, per
regularitzar despeses d'inversió i el seu finançament
ACORD:

9

ANTECEDENTS
A) Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2014, s’inicia l’expedient per
regularitzar despeses d'inversió i el seu finançament:
1. Per Decret de l'Alcaldia de data 30 de maig de 2013, es va iniciar l'expedient per a la
concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, per finançar inversions incloses en el
pressupost de l'exercici 2013, per un import total de 175.000,00 euros, dins el programa de
Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 12 de setembre de
2013, va aprovar la concessió a l'Ajuntament de Torelló de dos crèdits pel finançament
d'inversions, segons el detall següent, que varen ésser acceptats per la Junta de Govern
Local de l'ajuntament del 7 d'octubre de 2013 i dels que es varen signar els convenis
corresponents el 18 de novembre de 2013:
Inversions 2013 – 1a. fase – Referència 36/2013
Orgànica
103

Programa
330

Econòmica
6320000

Descripció de la inversió
Millora i adequació edifici Torelló Jove

208

920

6250001

Millora edificis municipals i calefacció

211

920

6260000

Equips per a processos d'informació

301
306
306
405

230
165
459
155

6320000
6190000
6010000
6190000

Millora entorn La Carrera
Millores il·luminació
Infraestructures i equipaments
Condicionament passarel·la C. Sant Josep

Import
3.000,00€
5.000,00€

IMPORT TOTAL PRÉSTEC............

15.000,00€
16.108,00€
20.000,00€
30.000,00€
7.892,00€
97.000,00€

Inversions 2013 – 2a. fase – Referència 35/2013
Orgànica
306

Programa
155

Econòmica
6110000

Descripció de la inversió
Reposició del ferm de carrers i places

306
306
405

161
164
150

6110000
6110000
6220000

Condicionament del clavegueram
Millores cementiri
Condicionament Oficina Pla de Barris
IMPORT TOTAL PRÉSTEC............

Import
23.000,00€
20.000,00€
5.000,00€
30.000,00€
78.000,00€

A data d'avui no totes les despeses d'inversió abans relacionades s'han finalitzat i/o els
imports gastats no han estat els previstos inicialment, per la qual cosa és fa necessari
traspassar l'excés de finançament cap a altres inversions del mateix exercici 2013, en
concret es tractaria de traspassar l'excés de finançament d'ambdós crèdits, 10.854,27
euros de la 1a. fase i 30.666,46 de la 2a. fase, al projecte 2013-2-301-6 "Rehabilitació
piscines d'estiu", que es finançava el 50 per cent amb pressupost ordinari i en
conseqüència caldrà finançar amb ordinari els projectes que es relacionen tot seguit i pels
imports que s'indiquen en cada cas:
Projecte
2013-2-211-1
2013-2-405-4

Descripció de la inversió
Equips per a processos d'informació
Condicionament Oficina Pla de Barris

Import
2.699,99€
30.000,00€
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2014-2-102-1
2014-2-306-2

Maquinària, instal·lacions i utillatge esports
Reposició del ferm de carrers i places

666,46€
8.154,28€

2. En data 24 de desembre de 2008 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Torelló
(a partir d'ara l'Ajuntament) i els senyors: Carmen Martínez Ruiz, Concepció Martín
Pérez, Concepción, Remedios, Alfredo i Alberto Sánchez Martín, José Sánchez Blanco,
Ana María Rodríguez Muriana i els senyors Felipe Sánchez Martínez i José Manuel
Sánchez Rodríguez, en relació a l'expropiació d'unes finques situades en el Pla Especial
de Ges Centre i de la indemnització fixada pel Jurat d'Expropiació de Catalunya de data
27 d'octubre de 2003.
En el pacte tercer del conveni esmentat es preveia la indemnització per l'extinció i trasllat
de l'activitat en una quantia de 31.456,49 euros, renunciant als drets arrendataris de la
finca. Quantitat que l'Ajuntament havia de fer efectiva en el moment del desallotjament
físic de la fàbrica, en el termini màxim de dos mesos des de la data del conveni. A
aquests efectes el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del 29 de desembre de
2008, va aprovar la despesa a favor del Sr. Felipe Sánchez Martínez i altres, i
"Anodizados Torelló, S.L." per import de 151.456,49 euros, on s'incloïa la despesa
d'indemnització per trasllat de l'activitat de 31.456,49 euros.
Per acord del Ple de l'Ajuntament de 24 de febrer de 2014, es va aprovar la baixa de
l'autorització i disposició de la despesa núm. 220080020249 a nom de Felipe Sánchez
Martínez, altres i Anodizados Torelló, S.L., d'import 31.456,49 euros, ja que no procedia
la indemnització perquè l'empresa Anodizados Torelló, S.L. no havia traslladat l'activitat
que exercia a Malianta. Per tant s'hauria de donar de baixa la consignació pressupostària
del projecte 2008-2-301-2 i també, i pel mateix import, s'hauria de donar de baixa el
romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que la incorporació de la despesa a
l'exercici 2014, es va fer amb aquest tipus de finançament, i donar per conclús el projecte
esmentat.
3. Per Decret de l'Alcaldia de data 10 de febrer de 2014, pel qual es va aprovar l'expedient
de modificació de pressupost núm. 2/2014, per incorporació de romanents d'exercicis
anteriors, es varen incorporar, entre d'altres, les despeses següents:
Projecte
2013-2-108-1
2013-2-204-1
2013-2-405-5
2013-4-106-1

Descripció de la inversió
Mobiliari i estris ensenyament
Adequació i entorns del Museu de la Torneria
Soterrament de contenidors
Transf. de capital rehabilitació element comuns habitatges

Import
209,62€
45.617,00€
68.892,00€
1.500,00€

El finançament de les quals no s'ha materialitzat, per tant cal donar de baixa les
consignacions pressupostàries tant de les despeses com dels ingressos, i procedir al seu
tancament definitiu.
4. En l'expedient del pressupost de l'exercici 2013 es va aprovar el projecte d'inversió 20132-405-7 de "Transferències de capital per la rehabilitació d'elements comuns", inclosa en el
Pla de Barris, per import de 15.000,00 euros, finançada a parts iguals per la Generalitat de
Catalunya i el propi ajuntament.
Per Decret de l'Alcaldia de data 10 de febrer de 2014, pel qual es va aprovar l'expedient de
modificació de pressupost núm. 2/2014, per incorporació de romanents d'exercicis
anteriors, es va incorporar el projecte esmentat a l'exercici 2014.
En l'expedient del pressupost de l'exercici 2014 es va aprovar el projecte d'inversió 2014-2405-1 de "Transferències de capital per la rehabilitació d'elements comuns", inclosa en el
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Pla de Barris, per import de 50.000,00 euros, finançada a parts iguals per la Generalitat de
Catalunya i el propi ajuntament.
Per tal de poder fer una gestió conjunta de la despesa cal agrupar les consignacions dels
dos projectes en un de sol, concretament en el 2014-2-405-1 de l'exercici 2014.
5. Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 31 de maig de 2010, l'Ajuntament de Torelló
es va vendre dues parcel·les, la núm. 1 i la núm. 4 del Pla Parcial La Caseta, a
l'INCASOL, per finançar un seguit d'inversions. El conveni signat per ambdues parts,
estipulava que es pagaria en quatre terminis, l'últim dels quals es vinculava al
desenvolupament de la zona on s'ubicaven les parcel·les.
A data d'avui encara no s'ha desenvolupat i tot i que cada any s'ha anat comptabilitzat la
dotació per insolvència del cent per cent de l'import que resta per cobrar, 431.034,50
euros de base imposable i 68.965,50 euros en concepte d'IVA, seria recomanable
desvincular aquest finançament dels diferents projectes i que sigui en el moment del seu
cobrament quan es determini l'obra o servei a finançar.
B) 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 alta:
Partida/Projecte

Nom

405-150-7800000
(2014-2-405-1)

Rehabilitació
elements comuns.
Pla de barris

Consignació inicial
85.000,00 €

Proposta
d’increment
15.000,00 €

Consignació final
100.000,00 €

15.000,00 €

Totals altes de crèdits :
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida/Projecte

Nom

Consignació inicial

Proposta de baixa

Consignació final

106-231-7800000
(2013-24-106-1)

Transferències
de
capital. Rehabilitació
elements comuns.
Benestar Social

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

108-320-6250000
(2013-2-108-1)

Mobiliari i estris.
Ensenyament

209,62 €

209,62 €

0,00 €

204-333-6220000
(2013-2-204-1)

Adequació i entorns
Museu
de
la
Torneria de la Vall
del Ges

45.617,00 €

45.617,00 €

0,00 €

206-151-6090002
(2008-2-301-2)

Expropiació
Anodizados Torelló

31.456,49 €

31.456,49 €

0,00 €

405-150-7800000
(2013-2-405-7)

Rehabilitació
elements comuns.
Pla de Barris

100.000,00 €

15.000,00 €

85.000,00 €

405-165-6290000
(2013-2-405-5)

Soterrament
contenidors. Pla de
Barris

147.892,00 €

68.892,00 €

79.000,00 €
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162.675,11 €

Totals baixes de crèdits :
Consignació de crèdits d’ingressos en alta:
Partida

Nom

Consignació inicial

Proposta
d’increment

Consignació final

405-75061
2-405-1)

(2014- Transferències
de
capital. Generalitat
de Catalunya. Pla de
Barris

1.047.411,63 €

7.500,00 €

1.054.911,63 €

502-91100
2-301-3)

(2013- Préstecs rebuts del
sector públic

77.256,49 €

41.520,73 €

118.777,22 €

502-91300
2-405-1)

(2014- Préstec
2014

739.871,00 €

7.500,00 €

747.371,00 €

inversions

56.520,73 €

Totals altes de crèdits :
Consignació de crèdits d’ingressos en baixa:
Partida

Nom

Consignació inicial

Proposta de baixa

Consignació final

0,00 €

0,65 €

0,65 €

Transferències
de
capital. Generalitat
de Catalunya. Pla de
Barris

1.054.911,63 €

34.446,00 €

1.020.465,63 €

405-75061
2-405-7)

(2013- Transferències
de
capital. Generalitat
de Catalunya. Pla de
Barris

1.020.465,03 €

7.500,00 €

1.012.965,63 €

502-87000

Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses generals

1.646.647,04 €

33.165,46 €

1.613.481,59 €

502-91100
2-405-4)

(2013- Préstecs rebuts del
sector públic

118.777,22 €

30.000,00 €

88.777,22 €

502-91100
2-211-1)

(2013- Préstecs rebuts del
sector públic

88.777,22 €

2.699,99 €

86.077,23 €

502-91300
2-102-1)

(2014- Préstec
2014

inversions

747.371,00 €

666,46 €

746.704,54 €

502-91300
2-306-2)

(2014- Préstec
2014

inversions

746.704,54 €

8.154,28 €

738.550,26 €

502-91300
2-405-5)

(2013- Préstec
2014

inversions

738.550,26 €

34.446,00 €

704.104,26 €

502-91300
2-405-7)

(2013- Préstec
2014

inversions

704.104,26 €

7.500,00 €

696.604,26 €

502-91300
2-204-1)

(2013- Préstec
2014

inversions

696.604,26 €

45.617,00 €

650.987,26 €

102-76100
2-102-1)

(2013- Transferències
de
capital. Diputació de
Barcelona. Esports

405-75061
(20143-2-405-5)

Totals baixes de crèdits :

204.195,84 €
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C) Intervenció ha emès el seu informe.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses d'inversió de diferent àrea de
despesa.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen l’article 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 l’article 41 del Reial
decret 500/1990.
4. Es compleix l’article 12.3 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2014,
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 23 de desembre de 2013.
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.- Desafectar l'import de 10.854,27 euros del préstec concertat amb la Diputació
de Barcelona dins el programa de Caixa de Crèdit Local, referència 36/2013, de les obres
d'inversió següents:
Orgànica
211

Programa
920

Econòmica
6260000

Descripció de la inversió
Equips per a processos d'informació

301
306

230
165

6320000
6190000

Millora entorn La Carrera
Millores il·luminació
IMPORT TOTAL PRÉSTEC............

Import a desafectar
2.773,67€
7.980,59€
100,01€
10.854,27€

Segon.- Desafectar l'import de 30.666,46 euros del préstec concertat amb la Diputació
de Barcelona dins el programa de Caixa de Crèdit Local, referència 35/2013, de les obres
d'inversió següents:
Orgànica
306
405

Programa
161
150

Econòmica
6110000
6220000

Descripció de la inversió
Condicionament del clavegueram
Condicionament Oficina Pla de Barris

Import a desafectar
666,46€
30.000,00€

IMPORT TOTAL PRÉSTEC............
30.666,46€

Tercer.- Afectar els imports especificats en el punt primer i segon d'aquest acord, a
l'obra d'inversió següent:
Crèdit de referència 36/2013:
Orgànica

Programa

Econòmica

Descripció de la inversió

301

342

6370000

Rehabilitació piscines d'estiu
IMPORT TOTAL PRÉSTEC............

Import
a
afectar
10.854,27€
10.854,27€

Crèdit de referència 35/2013:
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Orgànica

Programa

Econòmica

Descripció de la inversió

301

342

6370000

Rehabilitació piscines d'estiu
IMPORT TOTAL PRÉSTEC............

Import
a
afectar
30.666,46€
30.666,46€

Quart.- Desafectar dels projectes d'inversió que tot seguit es relacionen, els ingressos
pendents de cobrament de la venda de dues parcel·les, la núm. 1 i la núm. 4 del Pla
Parcial La Caseta, a l'INCASOL:
Import en €
(Base
imposable)
161.681,28

Projecte

Descripció

2007 2 102 3
2008 2 101 1

PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE TORELLÓ
MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS
I
UTILLATGE,
CIRVIANUM

2008 2 102 3

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, ESPORTS

2008 2 102 4
2008 2 103 1

MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE, JOVENTUT I
INFÀNCIA

2008 2 108 1

LLAR D'INFANTS LA CABANYA, 2a. ANUALITAT

2008 2 108 4

IES CIRVIANUM. ADEQUACIÓ PATI

2.307,66

2008 2 204 2

REHABILITACIÓ RIBA RIU TER

4.477,92

2008 2 204 3

PLA D'INTERVENCIÓ EN ENTORNS A PROTEGIR

2.434,02

2008 2 204 4

XARXA GUIFI

1.730,75

2008 2 208 1

MOBILIARI I ESTRIS, SERVEIS GENERALS

2008 2 208 2

EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

8.877,96

2008 2 209 1

MOBILIAI I ESTRIS, SEGURETAT CIUTADANA

1.114,16

2008 2 209 2

MOBILIAI I ESTRIS, PROTECCIÓ CIVIL

2008 2 301 4

APARCAMENTS MUNICIPALS

2008 2 301 6

ZONA VERDA U.A. CAN PARRELLA

3.846,11

2008 2 301 8

2.729,28

2008 2 301 9

CALL CAN ESCARRÉ - PLACETA CARRER CANIGÓ
PROJECTE MUSEOGRÀFIC I MUSEOLÒGIC MUSEU DE LA
TORNERIA

2008 2 301 10

ARXIU MUNICIPAL

6.729,92

2008 2 301 13

ADEQUACIÓ DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS

5.824,08

2008 2 301 16

REDACCIÓ DIFERENTS PROJECTES URBANÍSTICS

2008 2 301 18

CONDICIONAMENT DE TERRENYS MUNICIPALS

1.823,32

2008 2 306 6

MILLORA XARXA ABASTAMENT AIGUA

3.996,69

2008 2 306 7

MILLORES CEMENTIRI MPAL.

1.346,13

2008 2 306 8

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

2008 2 306 9

SENYALITZACIÓ SEMAFÒRICA, GEOGRÀFICA I MOBILITAT

2008 2 306 10

PLA ACCESSIBILITAT I MILLORA D'ESPIAS URBANS

2008 2 306 14

MAQUINÀRIA I EINES OBRES I SERVEIS

2008 2 306 16

MILLORES MERCAT MUNICIPAL

9.579,68

2008 2 306 17

TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL IMSERSO-FUNDACIÓ ONCE

7.267,47

2008 2 404 1

ADQUISICIÓ QUADRE

2009 2 301 10

REDACCIÓ PROJECTES URBANÍSTICS

2012 2 102 6

UTILLATGE PISCINA COBERTA MUNICIPAL

TEATRE

TOTAL.......................................................................................

33.454,47
958,49
5.659,30
1.923,04
59.190,75

357,04

864,63
33.880,75

15.419,80

16.264,46

12.675,90
2.619,21
18.426,19
48,28

115,39
2.643,42
766,95
431.034,50
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Cinquè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/2014 del pressupost de
l’Ajuntament, que consta a l'apartat B) dels antecedents, d'aquesta mateixa proposta.
Sisè.- Exposar l'expedient de modificació núm. 11/2014 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.
Setè.- Notificar els punts un, dos i tres, del present acord, a la Diputació de Barcelona.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquí portem al ple una modificació de crèdit que més que una modificació és una
endreça, perquè en el fons no canviem cap inversió d’un costat a l’altre, com seria propi
d’una modificació de crèdit. En primer lloc, modifiquem el finançament: es van demanar
dos préstecs a Diputació a cost zero i l’altre a l’Euribor+3,75. Aquests préstecs, per
poder-los cobrar, cal que justifiquem l’obra per la qual es van demanar. Com que una part
de l’obra era l’oficina de pla de barris de la caseta del jardí de Can Parrella i les altres,
coses petites que avui encara no podem justificar, per poder cobrar canviem el
finançament i així imputem a aquests préstecs part de les certificacions de l’obra de la
piscina i ho justifiquem. L’altra part és dóna de baixa a nivell de partida, el projecte
d’anodizados Torelló, que ja s’havia anul·lat tot menys el projecte.
En un altre bloc, hi ha sobrants de projectes de 2013 que no tenien finançament i
s’anul·len tant els ingressos, com les despeses, essent neutre a nivell pressupostari; per
exemple: la partida d’adequació de l’entorn del museu de la torneria, era una partida que
es va posar al pressupost 2013, traspassada al 2014, però que no té finançament i, per
tant, cal ajustar. El darrer bloc, que és el gros, fa referència a 33 projectes que es
finançaven amb la partida de la venda de les parcel·les d’Incasòl. de la caseta; aquests
projectes estan acabats, pagats i tancats, però a nivell de partida continua sense existir,
perquè no hem cobrat l’ingrés. Ara, el que fem és anul·lar els 33 projectes i fer un dèficit
que queda compensat per la creació d’un sol projecte que sols té un ingrés i, per tant,
superàvit; amb això tanquem 33 partides i continua existint la partida d’Incasòl. com a
pendent de cobrament.
Sé que és complicat, però entenem que simplificar la comptabilitat amb l’embolic que ens
cau contínuament des del Ministerio, és una necessitat evident.
Sra. ROSER MAS:
Jo, com que ja sabeu que malauradament no vaig poder participar a les comissions
informatives, em vaig perdre les explicacions exhaustives; ja em disculpareu, però una
mica, nosaltres el que veiem, que és evident, malgrat hi ha una norma en aquests
moments de rang superior, per dir-ho d’alguna manera, que altera el normal
desenvolupament dels pressupostos i dels comptes i de les partides i tota aquesta
història econòmica, és que estem al mes de juny i ja portem 11 o 12 modificacions, un
pilot! Nosaltres havíem dit, tant al pressupost de 2013, com als del 2014, que ens
semblava que no estaven fets tant des del criteri de polítiques i d’accions o actuacions
concretes, si no una mica en funció de les partides que hi havia pendents de cobrament,
o de no cobrament, o una mica anar veient com si fos una economia una mica més
casolana –si em permeteu el terme-, que no és ben bé el mateix, perquè parlem d’unes
altres quantitats. Llavors, tot i que us donem evidentment el vot de confiança en el sentit
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que estem convençuts que els números són els correctes i que s’està fent el que cal amb
les directrius que ens venen marcades des de Madrid, com que no vam donar suport als
pressupostos, tampoc ara no donaríem suport a aquestes modificacions, seguint una
mica la coherència que vam dir en el seu moment, de no veure-ho excessivament clar i,
per tant, no hi donaríem suport, perquè a més, ja no són inversions no acabades i coses
que si que grinyolen una mica, com el tema de l’entorn del museu de la tornaria, que a
nosaltres ens semblava que s’havia de tirar endavant i ara resulta que era una partida
que no tenia finançament... això: que no ho veiem del tot clar, seguint aquesta línia que
no veiem una línia clara d’actuacions.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No ens heu deixat intervenir ni en les ordenances, ni en els pressupostos; va quedar
bastant clar! I estem parlant d’excessos de democràcia i hem intentat ser bastant clars i
dir les coses com són, però vostès no han actuat per nosaltres de la manera més
coherent que jo he vist. Per tant, no crec que els puguem donar suport en una cosa que
no hi hem intervingut o, millor dit: no ens han deixat intervenir!
Sr. PERE GALOBARDES:
Ara hem passat dos punts que argumenten precisament el poder tenir opció de decidir
sense manipulació ni res; tenim aquí dos casos que l’administració de l’Estat el que està
fent és posar dificultats contínues als ajuntaments, no només al país, si no als
ajuntaments del nostre país, sense raó –perquè en aquest Ajuntament s’ha demostrat per
activa i per passiva, en els comptes, que són sans i positius-; per tant, encara ens estan
empitjorant les condicions de treball per als nostres ciutadans. Això és estar a prop dels
ciutadans; per tant, són més argumentacions per donar a favor del dret a decidir, a nivell
tècnic, netes i clares i fàcilment intel·ligibles, encara que la proposta sigui complexa des
del punt de vista comptable, perquè ho és! no deixa de ser una empresa, un ajuntament.
Per això, el nostre total suport a aquesta modificació de crèdit.

Sr. JAUME VIVET:
Em resta dir que són modificacions per majors ingressos, i més n’hi hagués!
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: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM.
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i
d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0
2.2.3. Modificació parcial de les ordenances fiscals 2014: tarifa piscina, redacció de
projectes i arxiu municipal.
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Sport Assistance 2000SL, en la que demana
una variació en les tarifes dels cursos de natació per la temporada 2014-2015 segons es
detalla en la part resolutiva, així com fer un cobrament a compte en concepte de preinscripció.
Vist que l’increment de tarifes proposat a partir de 1 de setembre de 2014, és del 2%,
increment ja previst en el pla de viabilitat, inclòs en el procediment concursal 235/2013 ja
finalitzat.
Vist l’article 46 del RDL 2/2004 que determina que l’obligació de pagar neix des de que
s’inicia la prestació del servei, si bé les entitats poden exigir una dipòsit previ, que
correspondria al que l’empresa sol·licita com a cobrament a compte.
No obstant, quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei no
es presti, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Atès que amb la LRSAL, s’estan sectoritzan diferents organismes, consorcis així com la
possible traspàs de serveis, aquest ajuntament preveu la possibilitat d’haver de fer
assessorament econòmico-comptable, a aquests ens, pel que es veu amb la necessitat
d’establir un preu/hora per les possibles tasques que es derivin d’aquests traspassos.
Vist l’informe emès per l’arxivera municipal en el que posa de manifest que la tarifa de
l’epígraf 7 de l’ordenança fiscal nº6, taxa per a l’expedició de documents administratius,
en el seu punt 3 digitalització d’imatges, té un import inoperatiu.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals,
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 les modificacio parcial de la tarifa pel servei de piscina coberta, quedant:
A
partir
setembre 2014

CURSOS DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR

No
Abonat
abonat
TOTAL
TOTAL

NADONS
BENJAMINS
INFANTILS
NATACIÓ TERAPEUTICA

59,06
57,33
57,33
59,06

73,82
71,67
71,67
73,82
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NADONS 2 DIES SETMANA
BENJAMINS 2 DIA SETMANA
INFANTILS 2 DIA SETMANA
ADOLESCENTS 2 DIES SETMANA
ADULTS 2 DIES SETMANA
GENT GRAN 2 DIES SETMANA
NATACIÓ TERAPEUTICA 2 DIA SETMANA
EMBARASSADES

106,30
103,20
103,20
103,20
106,30
106,30
106,30
---

132,88
129,00
129,00
129,00
132,88
132,88
132,88
----

CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR

No
Abonat
abonat
TOTAL
TOTAL

Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana)
ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

35.43
35.43
35.43
35.43

35,43
35,43
35,43
35,43

Preu nen (1 trimestre, 1 dia setmana)
ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
ESCOLA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

---------

---------

SEGON.- Autoritzar d’acord a l’article 46 del RDL 2/2004 la possibilitat d’exigir una
quantia a compte en concepte de pre-inscripció en els cursets abans esmentats.
TERCER- Modificar parcialment el preu públic de servei d’assitència tècnica en la redacció
de projectes i incloent el servei d’assistència econòmica comptable, segons anex 1.
QUART- Modificar la tarifa de l’epígraf 7 de l’ordenança fiscal nº6, taxa per a l’expedició
de documents administratius, en el seu punt 3 digitalització d’imatges quedant el preu
unitari a 1€/unitat.
CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
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el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
ANEX 1.PREU PÚBLIC REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA EN LA REDACCIÓ DE PROJECTES i ASSISTENCIA
ECONOMICACOMPTABLE
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text de refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l’Ajuntament de Torelló estableix el preu públic per la prestació del servei
d’assistència tècnica en la relació de projectes i assistència economica-comptable
Article 2. Objecte
Es regula la prestació del servei de preparació de projectes elaborats pels serveis
d’Arquitectura i Enginyeria i assistència econòmica-comptable de l’Ajuntament de Torelló,
en base a les peticions dels usuaris beneficiaris i a la resolució de l’Ajuntament
d’atorgament de l’ajuda.
Article 3. Meritació
L’obligació de pagar el preu públic s’acredita en el moment que es lliura el projecte a
l’usuari, o es presta el servei/hora.
Article 4. Obligats al pagament
Està obligat al pagament del preu públic l’usuari que se’n beneficiï de la prestació del
servei objecte d’aquesta ordenança.
Article 5. Quantitat i Obligació de pagament
5.1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança es calcularà prenent com a
referència els barems orientatius d’honoraris de col·legi oficial d’arquitectes i del col·legi
d’enginyers de camins, canal i ports de Catalunya.
5.2 En el cas d’assistència econòmica-comptable, el preu serà 30h/hora.
5.3. El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de presentació, a l’usuari
obligat a realitzar-lo, de la corresponent liquidació
Article 6. Aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit
Als preus públics calculat segons l’article anterior, s’hi afegirà l’Impost sobre el Valor
Afegit, vigent en cada moment, excepte en el cas del que el servei sigui requerit per una
altre administració.
Disposició final
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La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de l’any 2012 i el seu període de
vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació. L’ordenança
fou modificada parcialment el Ple de 30 de juny de 2014.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això fe referència a una petició feta per Sport Assistance per actualitzar les tarifes un 2%;
aquest increment estava recollit en el pla de viabilitat que va aprovar el consistori en el
ple del mes de maig.
També s’actualitza una tarifa de l’arxiu, que segons informa de la mateixa arxivera es va
calcular en el seu dia a l’alça.
I per últim s’amplia l’ordenança reguladora del preu públic d’assistència tècnica en la
redacció de projectes, incloent el servei d’assistència econòmica comptable. Aquesta
tarifa s’estableix en 30 euros l’hora. Això és un cas molt clar de col·laboració entre
administracions, doncs ens trobàvem que a vegades hi ha administracions superiors que
et cobren el servei que et fan i tu els fas un servei, però com que no tenim l’ordenança no
els el podem facturar i d’aquesta manera es podrà compensar en el cas que toqui
facturar.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, tot i que de les tres n’hi ha dues que ja les veuríem correctes, perquè n’hi ha
una que fins i tot baixa i l’altra ja ho entenem, però ens sobta molt que en aquest temps
en què els sous i les possibilitats de la majoria de les famílies van disminuint, per dir-ho
d’alguna manera, i en canvi, empreses com els que gestionen la piscina i, per tant,
l’Ajuntament, incrementem taxes i tarifes. Això ens preocupa una mica, perquè si des de
l’Ajuntament no tenim previst –que suposem que si- però si no està previst que aquelles
famílies que no puguin assumir els costos, puguin estar becats o puguin accedir-hi d’una
altra manera, tindrem un gruix de població que no podrà accedir a aquests serveis. Ens
sembla fonamental que cap infant es quedi sense poder accedir a uns cursos que
realment són importants, van bé, socialitzen... ens interessaria també saber el motiu pel
qual en aquests moments, malgrat que ja heu parlat d’aquest 2% que està posat en el pla
de viabilitat, però no acabem de veure el motiu pel qual s’ha d’incrementar el cost als
ciutadans, el cost del servei, si no està contemplada una mesura correctora.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Dins la nostra línia, no aprovarem cap apujada de tarifes, més que tot en els temps
actuals, que s’abaixen els sous i s’apugen els impostos.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres votarem a favor d’aquest punt. M’agradaria comentar el tema de la piscina i si
que és cert que en aquest consistori vam aprovar el pla de viabilitat i nosaltres hi vam
votar a favor. Simplement és adherir-me a les paraules que ha dit la Roser: és complicat
veure, o entendre –suposo que per l’equip de govern també-, que la viabilitat passi per
una apujada de preus, que ens fa por que quedi gent pel camí. Però això s’ha de debatre
en el lloc que toca, que és a la seu del concessionari i si creu que així anirà més bé i per
contracte li pertoca, endavant. I amb les altres dues, evidentment també hi estem d’acord.
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Sr. JAUME VIVET:
S’ha de dir que fem un esforç, perquè ningú es quedi fora, en el tema beques; estem fent
l’esforç que ningú es quedi fora. Pensem que aquest increment, la part que toca de
beques també ens tocarà a l’ajuntament. Per tant, la gent a la piscina, el que és la part
d’infants i gent que està becada, seguiran igualment.

Sra. ROSER MAS:
Però no s’incrementaran, diguéssim? En aquest 2% que s’incrementen les tarifes?
Sr. JAUME VIVET:
Si s’incrementa aquest 2%, també s’incrementarà el 2% a qui ha de fer l’aportació de
l’Ajuntament.
Sra. ROSER MAS:
Vull dir, que quan un infant vulgui fer un curs o vulgui fer una formació, ja han de pagar
uns diners determinats, que se li han incrementat en un 2%. L’aportació de l’Ajuntament a
la piscina, si que serà un 2% més alt, però, això repercutirà en aquell infant que per
aquest 2% no hi pugui accedir?
Sr. JAUME VIVET:
En el cas que estigui becat, és clar que repercutirà!
Sra. ROSER MAS:
Però jo el que dic: en les beques, també s’incrementa aquest 2% només en el tema
beques? No tant en l’aportació general a la piscina, si no el concepte purament beques.
Sr. JAUME VIVET:
Continuarem la mateixa aportació que es fa i el 2% s’apujarà també en la part
proporcional que pertoca a l’Ajuntament, és clar! En el cas de tenir beca!
Sra. ROSER MAS:
És clar! Però jo vull dir: si s’incrementen les quotes en un 2%, vol dir que s’incrementen
en el muntant global total de diners dedicats a les beques?
Sr. JAUME VIVET:
Exacte, si.

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: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
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Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
2.3. RECURSOS HUMANS
2.3.1. Adhesió de l'ajuntament de Torelló a la pròrroga de l'Acord signat entre
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC) amb els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CONC) i Unió General de Treballadors (UGT), juntament amb la Secretaria
d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa, pel qual s'estableix la
retribució que percebran les persones aturades que contractin els ajuntaments en
el marc del programa treball i formació promogut pel Servei d'Ocupació de
Catalunya, en base a l'Acord Pel Diàleg social permanent de 31 de març de 2014
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l’ajuntament de Torelló de 30 de setembre de 2013 va aprovar l’adhesió de
l’ajuntament de Torelló a l'Acord de 25 de juliol de 2013, signat entre l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) amb els sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i Unió General
de Treballadors (UGT), juntament amb la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del
Departament d'Empresa, pel qual s'estableix la retribució que percebran les persones
aturades que contractin els ajuntaments en el marc del programa treball i formació
promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
En data 12 de maig de 2014, les parts signants de l’esmentat Acord, han acordat
prorrogar-lo amb la mateixa vigència temporal que les programes de polítiques actives
d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya amb les convocatòries de
Treball i Formació, Fem Ocupació per a Joves i Joves per l’Ocupació, establint que
només cobrirà les contractacions que es realitzin, com a màxim, fins el 30 de juny de
2015, sense perjudici que les parts signatàries acordin la pròrroga d’aquest Acord, tot
això en base a l’Acord Ple Diàleg Social permanent del 31 de març de 2014.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, 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’adhesió de l’ajuntament de Torelló a la pròrroga de l'Acord de 25 de
juliol de 2013, signat entre l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) amb els sindicats Comissió Obrera Nacional
de Catalunya (CONC) i Unió General de Treballadors (UGT), juntament amb la Secretaria
d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa, pel qual s'estableix la
retribució que percebran les persones aturades que contractin els ajuntaments en el marc
del programa treball i formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en base a
l’Acord pel Diàleg Social permanent del 31 de març de 2014.
Segon: Comunicar aquest acord a la interventora, a l’àrea de promoció econòmica, a la
Junta de personal i al comitè d’empresa.
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INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només per clarificar-ho bé: aquesta adhesió a aquest acord, és el pas previ a poder fer
els contractes als plans d’ocupació, entenc?

Sr. MANEL ROMANS:
Això és que hi ha alguns plans de la Generalitat, que la retribució que cobren les
persones que hi estan no van en funció del conveni de l’Ajuntament, si no que van en
funció d’aquesta remuneració que van pactar els dos sindicats i les associacions
municipalistes de Catalunya i que això ja ho havíem aprovat l’any passat i ara és una
renovació, senzillament, d’aquell acord que hi va haver, com que era per un any, ara es
renova un any més amb aquests projectes que diuen aquí. Els que no s’especifiquen
aquí, van pel conveni de l’Ajuntament.

Sra. ROSER MAS:
I aleshores, és renovar per un any, però això vol dir que a les persones que aquí se’ls
apliqui aquest acord tenen un contracte laboral d’un any, o de mig any?

Sr. MANEL ROMANS:
Normalment els plans d’ocupació són de mig any; el que passa és que l’acord és per un
any.
Sra. ROSER MAS:
Doncs aleshores, com que és el mateix de l’any passat, amb el qual no hi vam estar
massa d’acord... a nosaltres el que ens preocupa és que sigui un mal menor, per dir-ho
d’alguna manera! Són plans de xoc, en què ocupes a persones durant sis mesos, que ja
està bé; aquestes persones no han de tenir cap mena de possibilitat d’accedir a cap altra
prestació de ningú; per tant, partim de gent que no tenen cap mena d’ingrés, que
accedeixen a un lloc de treball; que aquest lloc de treball està per sota, normalment per
sota dels plans, dels convenis col·lectius dels llocs on s’incorporen i que, a més, una
vegada acaben aquest mig any, si no tenen períodes cotitzats anteriorment –que no els
tenen, perquè ja han esgotat totes les prestacions- et trobem amb una persona al cap de
sis mesos, sense cap mena, cap altra possibilitat d’accedir a cap altre lloc. I entenem que
no es promociona adequadament, des del nostre punt de vista, l’accés a un altre tipus de
feina que pugui ser més estable i que realment pugui donar una certa continuïtat a
aquestes persones.
Per tant, això: malgrat que crea llocs de treball, els crea en aquest context de lloc de
treball de xoc, que resolt puntualment sis mesos a una família, però que entenem que no
té una rendibilitat posterior, ni per a la família, ni socialment, ni per les administracions i
nosaltres no estaríem massa d’acord, malgrat que els signants en el seu moment –torno
a repetir- penso que el vam fer va ser un mal menor, intentar que fos un mal menor i que,
per tant, un seguit de gent estigués cobert en aquests llocs. Pensem que són pegats;
nosaltres el que voldríem seria una creació de llocs de treball molt més digna i molt més
estable i, per tant, seguint una mica la idea de l’any passat, com que no ho veiem massa
clar, no ho votarem a favor, però entenem que és una de les coses que es pot fer i, per
tant, ens abstindrem.
Sr. MANEL ROMANS:
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Jo només vull dir que estic totalment d’acord amb el que dius, perquè penso que
l’administració som els que hem de crear llocs de treball, i això, des de l’equip de govern
sempre ho hem tingut molt clar. Els plans d’ocupació han estat de sis mesos des que jo
estic a l’Ajuntament, exceptuant alguns que van ser d’un any i entenc que això és un
pedaç, sé que és un pedaç, però que en aquest moment si a Torelló podem ajudar unes
trenta persones amb aquests plans d’ocupació, així ho fem. I pensem, i per això els
programes que hem engegat de formació són per mirar que els llocs de treball no siguin
de sis mesos, si no que les persones que gaudeixin d’aquesta formació sigui, perquè
tinguin contractes més estables i més de llarga durada, però en aquest moment, els
dissenys per als plans d’ocupació són aquests i, per tant, nosaltres el que fem és acollirnos al que ens han dissenyat, no els hem dissenyat nosaltres! I si que és una cosa molt a
precari, que només dura sis mesos i que al cap de sis mesos aquesta persona està igual
que abans, però si l’hem pogut ajudar sis mesos, doncs benvingut sigui i és el que fem!
Per tant, si que estic d’acord en el que dius, que no soluciona el problema de l’atur això,
però de moment, ajuda a algunes famílies que tenen necessitat i si que des de promoció
econòmica, el que mirem de fer, és que els llocs de treball que puguem crear amb la
formació que els donem, siguin llocs de treball de llarga durada i que siguin estables, que
no siguin llocs de treball que siguin de formació i que només puguin durar un temps molt
limitat i que quan s’acabin aquests programes, les persones tornin a quedar igual que
abans.

Sra. ROSER MAS:
Jo no discuteixo; nosaltres, des del nostre punt de vista, o des del nostre grup no ho
discutim, que l’Ajuntament s’adhereixi o no s’adhereixi al que hi ha. Discutim una mica
més enllà, és a dir: això no és el que és bo, ni per a l’administració, ni per a les persones,
ni per al conjunt de la societat. Per tant, entenem que el que hauríem d’intentar treballar
tots plegats, és que a partir d’aquí hi pogués haver un segon pas.
Sr. MANEL ROMANS:
A Torelló tenim 1.300 aturats... fem el que podem i si podem ajudar-ne 30, amb unes
necessitats especials, doncs els ajudem, amb aquests plans d’ocupació. El que nosaltres
intentem, -com alguna vegada he dit en aquest ple i que llavors t’ha semblat que no era
així-, el que intentem és ajudar les empreses que són les que realment han de crear llocs
de treball, i si les empreses tenen encàrrecs faran contractacions, si no en tenen, no en
faran de contractacions. Jo no sé, els d’Iniciativa, qui pensen que han de crear els llocs
de treball! Nosaltres pensem que les empreses. Si tenen algun altre model que hi hagi
algun altre tipus d’ens, o d’administració, o de no sé què, que creï llocs de treball, jo estic
a la seva disposició per parlar-ne i ajudar-los en el que sigui.
Sra. ROSER MAS:
Aquesta és l’eterna discussió que teníem vosaltres i nosaltres. Bé, nosaltres pensem que
és un altre model de gestió i que no precisament el teixit empresarial ha de liderar; que ha
de liderar moltes coses, si, però no sempre, i no tot.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Després d’aquest ping-pong, m’agradaria afegir alguna cosa: de fet, el que ara debatia en
Manel i la Roser, no té massa a veure amb el punt que aprovem, però jo també tinc
ganes de dir-hi la nostra i jo discrepo de tots dos: els plans d’ocupació són una eina molt
bona, per aquella gent, que arriba a poca gent? A 30 persones sobre 1.300? per mi és
molt poca i des de l’oposició, ara que ens toca estar aquí, hem demanat en més d’una
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ocasió que l’Ajuntament hi destini recursos. Per què? Doncs perquè, en lloc de tenir gent
–repeteixo: encara que siguin pocs- tenir gent a l’atur esperant a veure què li arriba, que
no li arriba res, perquè recordem que aquests plans van a parar a gent que ja no cobra i
en lloc d’estar a casa seva amb els braços tancats, menjant-se el cap per veure què pot
fer, amb problemes que poden arribar a ser psíquics o físics, inclús, doncs que els puguis
donar mig any de feina i de pujar l’autoestima, a més a més d’ingressos i a més,
acompanyats de formació, que els plans d’ocupació venen acompanyats de formació, jo
crec, el grup del partit socialista creiem que és una molt bona eina que cal potenciar, tant
pel Departament de Treball, com si les arques municipals ho permeten, per part de
l’Ajuntament.
Votarem 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: 15, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E

2.3.2. Declaració del compliment del principi d'estabilitat als efectes de superar el
10% de la taxa de reposició d'efectius a la policia local
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Vist que l’ajuntament de Torelló vol aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2014
amb les places següents:
PERSONAL FUNCIONARI SENSE HABILITACIÓ NACIONAL (torn lliure)
Subgrup de classificació: C2
Classificació: Escala: Administració Especial.
Subescala serveis especials.
Classe: Policia Local
Denominació de la plaça: agent de policia local
Número de vacants: 1
Vist l’informe de data 25 de juny de 2014, emès per la interventora municipal en què es
fa palès que tant la liquidació del pressupost de l’exercici immediatament anterior com en
el pressupost vigent i que amb l’execució de l’oferta pública per al 2014, igualment es
dóna compliment al principi d’estabilitat pressupostària al qual es refereix l’article 11.4 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
FONAMENTS DE DRET:
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Vist l’article 21. Uno 2. C) de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l ‘Estat per l’any 2014, en el qual s’estableix una sèrie d’exempcions a la
limitació de l’oferta pública per a l’any 2014, en allò que fa referència al sector de la
policia local fins un màxim del 10% de la taxa de reposició, si bé en aquest supòsit es
podrà arribar al cent per cent de la taxa de reposició d’efectius sempre que es tracti
d’Entitats Locals que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de
les Hisendes Locals o, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’estat, en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. A més hauran de complir amb el
principi d’estabilitat al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del
pressupost de l’exercici immediatament anterior com en el pressupost vigent. En relació a
aquest darrer, els respectius Plens de les Entitats Locals hauran d’aprovar un pla
econòmic financer en el qual s’inclogui la mesura a la qual es refereix aquesta norma i
posi de manifest que igualment, es dóna compliment a l'esmentat principi d’estabilitat
pressupostari. Aquest fet haurà de ser acreditat per la corresponent Entitat Local davant
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de la
convocatòria de places.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Posar de manifest que l’ajuntament de Torelló compleix amb el principi
d’estabilitat al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost
de l’exercici immediatament anterior com en el pressupost vigent, i que amb l’execució de
l’oferta pública per al 2014 igualment, es dóna compliment a l'esmentat principi
d’estabilitat pressupostari.
Segon.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la intenció de
l’ajuntament de Torelló d’aprovar la convocatòria de la plaça inclosa en l’Oferta Pública
d’Ocupació per al 2014 durant el mes de juliol de 2014, als efectes del compliment de
l’article 21. Uno 2. C) de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals
de l ‘Estat per l’any 2014.
Tercer.- Comunicar aquest Acord a la interventora municipal, al Comitè d’empresa i a la
Junta de Personal.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
En aquest punt, excepcionalment es pot accedir al 10% de la taxa de reposició, sempre
que es compleixin els paràmetres d’estabilitat i, per tant, la intenció és convocar una
plaça de policia que va quedar vacant a conseqüència d’una persona que va marxar del
cos.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació de l’expedient “Aprovació dels plecs de condicions
administratives, particulars i tècniques del contracte de servei per a la conservació
i manteniment zones verdes del municipi de Torelló”
ACORD:
Per part del responsable del departament d’Infraestructures i manteniment s’ha informat
de la necessitat de procedir a la contractació del servei de conservació i manteniment de
les zones verdes del municipi de Torelló.
Per resolució d’alcaldia de data 12 de maig de 2014 es va aprovar iniciar l'expedient per a
la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Atès que donada la característica del servei a licitar es considera com procediment més
adequat el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, atenent a l’oferta
econòmicament més avantatjosa amb diferents criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
Vist que en data 10 de juny de 2014 s’ha emès informe d'Intervenció respecte l’existència
de consignació pressupostària suficient i adequada i vist que en data 17 de juny de 2014
s’ha emès informe per Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que en data 19 de juny de 2014 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques.
Fonaments de dret
1. L’article 16 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ( en endavant TRLCSP) assenyala els
contractes de serveis que estan subjectes a regulació harmonitzada.
2. L'article 110 del TRLCSP disposa que una vegada s'ha confeccionat l'expedient de
contractació, l'òrgan competent ha de procedir a la seva aprovació i ha de disposar
l'obertura del procediment d'adjudicació.
3. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en
les adjudicacions dels contractes.
4. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple municipal atès que el seu import supera el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i la seva durada supera els quatre anys.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i tramitació ordinària, per a la contractació del servei de
conservació i manteniment de les zones verdes del municipi de Torelló, amb un valor
estimat del contracte incloent les quatre anualitats, els dos anys de pròrroga i les
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modificacions per les sis anualitats de 1.261.387,86 euros, IVA exclòs, (206.562,31 euros
anuals, IVA exclòs).
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de 77.632,90 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 306-171-2279900 del pressupost de despeses vigent que per aquest
ajuntament representa la contractació referenciada, pel període 1 de setembre fins a 31
de desembre de l’exercici 2014.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de serveis.
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant
diversos criteris d’adjudicació a través d’edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al perfil de contractant, al BOE i al DOUE per tal que durant el
termini de quaranta dies naturals des de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de
Publicacions Oficials de la Unió Eurpea es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.
Cinquè.- Per poder ésser admès a la licitació caldrà estar inscrit com a Centre Especial
de Treball (CET)
Sisè.- Notificar la present resolució al departament d’Obres i Serveis.
Setè.- Delegar a la Junta de Govern Local l’acord de classificació de les proposicions i
d’adjudicació del contracte.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Em sembla que el que ha llegit la secretària ja queda bastant clar les bases amb què es
presenta aquesta licitació. Dir que era una dels serveis que pensàvem que tocava fer la
licitació, perquè ja estava caducat de feia temps i s’havien anat fent pròrrogues i, per tant,
era un dels temes que ja havíem treballat des de fa molt temps, amb el pla de l’arbrat
conjuntament amb medi ambient i ara entre medi ambient i obres i serveis s’ha preparat
aquesta licitació; només tornar a repetir quatre dades importants que crec que s’han de
ressaltar, que l’import anual del cost del servei de jardineria sortirà a licitació per 232.899
euros anuals, amb IVA inclòs; que s’han de presentar empreses classificades com a CET
–Centres Especials de Treball-; que aquesta concessió està feta inicialment per quatre
anys, però es pot prorrogar per anualitats amb un màxim de sis anys; s’ha tingut en
compte si l’empresa actual no es presentés, o no guanyés el concurs, la subrogació del
personal –que penso que és important, això-; que hem incrementat els equips de treball
amb quatre equips de treball de tres persones i, a més, hi ha d’haver un encarregat de tot
l’equip i una persona responsable de coordinació i supervisió, que a més serà
l’interlocutora amb els serveis tècnics de l’Ajuntament. I que bàsicament, l’avaluació de
les propostes tindrà dues vessants: uns criteris de judici, o sigui subjectius, que tindran un
valor del 32% de la puntuació i uns criteris valorables automàticament –que estan
expressats com a millores en condicions de servei- que seran del 68%.

Sra. ROSER MAS:
Malgrat que siguin Centres Especials de Treball, vol dir que siguin Centres Especials de
Treball de tota la província, com a mínim, oi? Per tant, els dos serveis que ara ens estan
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fent el servei de jardineria, en un moment donat poden quedar exclosos, si hi ha una
oferta més avantatjosa d’una altra empresa d’aquestes mateixes característiques que es
pugui presentar?
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Si, si. És que totes les licitacions són obertes a tot el món. Pot venir una empresa de
Polònia, si és una empresa que és Centre Especialitzat de Treball, pot presentar-se. És
legal, no ho podem fer que cap manera acotar-ho, perquè no seria legal.
Sr. JAUME VIVET:
Sempre que el valor passa de 18.000 euros ha de ser un concurs públic. Per tant, aquí ja
estrenyem una mica el centre, posant que ha de ser un C.E.T., perquè és el model que
tenim ara, i és el model que creiem que ens funciona i, per tant, també és un model que
creiem que donem suport a un tipus d’empresa que fa una tasca social. Per tant, ja hem
posat aquesta empresa per tancar bastant; ara bé, que en pot venir una altra i guanyar?
Evidentment! Per això també diem que han de subrogar el personal que té aquesta
empresa, que són 8 persones. Si no guanya la Fundació MAP i guanya una altra, ha de
subrogar aquestes 8 persones.

Sra. ROSER MAS:
Però entenc que no hi ha cap queixa amb les empreses que actualment estan fent el
servei? Que senzillament és posar ordre en aquest tema i fer-ho correcte, oi?
Sr. LLUÍS SABATÉS:
És que és un tema legal, Roser! No podem fer-hi més!

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres veiem amb bons ulls que es faci un pla de treball, que ja tocava! El nostre vot
serà favorable, però m’agradaria que s’impliquessin, perquè tots sabem que amb els
requisits que demanen, en molts casos, les empreses que acabem de treballar, que
podem licitar, moltes d’elles, segons tinc entès, han de tenir un percentatge de persones
discapacitades i jo conec empreses que reuneixen els requisits, però realment no tenen el
70%. M’agradaria que realment l’equip de govern, que són els que licitaran, que controlin
aquest tema i vigilin que les empreses compleixin al peu de la lletra aquests paràmetres.
Sr. JAUME VIVET:
Als plecs de condicions demanem 4 brigades. Ena questes quatre brigades hi haurà un
responsable i dels tres, dos dels peons seran persones discapacitades. Per tant, seran
quatre brigades amb un cap de colla a cada una que no tindrà discapacitat i la resta han
de ser persones discapacitades. Això és el que consta al plec de condicions, el que
demanem!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
D’acord, però que es controli que sigui així.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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Nosaltres hi donarem suport. I és especialment satisfactori que l’equip de govern hagi
decidit seguir amb el model que s’estava aplicant en els últims anys, que sembla que
donava un bon resultat i a part té un component social important pel tema dels
treballadors, pel tema que hagi de ser un C.E.T. i, per tant, felicitar-vos per aquesta
decisió.

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

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
2.5. URBANISME
2.5.1. Acceptació desistiment per la modificació puntual núm. 12 del Pla General en
relació a l’Antiga fàbrica de “Can Blanc”.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.En data de 21 de juliol de 2008, Registre d’entrada núm. 4726/2008, els Srs.
Montserrat, Ma. Carme, F. Xavier i Ma. Assumpta Bassas Ferrer van presentar una
proposta per la modificació puntual del Pla General en relació a l’antiga fàbrica de Can
Blanc, com a propietaris de la finca, entre el passatge de l’Horta de Can Bassas i el camí
del canal qualificats com a zona L.-2 Indústria aïllada sense habitatge pel vigent Pla
General i es preveia la seva modificació preveient la delimitació d’una unitat d’actuació de
transformació d’usos per preveure la seva qualificació com a zona “A Conjunts Històrics”.
2.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de juny de 2008
es va aprovar inicialment la modificació puntual de la revisió del Pla General núm. 12
“Can Blanc” redactada per l’arquitecte Ramon Colomer i Oferil a instància de la propietat
de la finca per tal de delimitar una unitat d’actuació i canviar la qualificació de la finca,
qualificada com a sòl industrial aïllat i passar-la a residencial.
3.L’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual es va sotmetre a informació
pública pel termini d’un mes, mitjançant edictes publicats al Butlletí oficial de la província
de Barcelona núm. 172 de data 18-7-2008, al Diari El Periódico del dia 15-7-2.008, al web
de l’ajuntament i al tauler municipal d’anuncis pel període establert del dia 11 de juliol
2.008 al 19-9-2.008 . En el període d’exposició pública no es van presentar al·legacions.
4.Es va sol·licitar informe a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge en data
de 9 de febrer de 2.009 que el va trametre a l’ajuntament en data de 10 de març de 2.009
en sentit favorable amb un seguit de condicionants.
5.Es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en data 9 de febrer de
2.009 i el va trametre a l’Ajuntament en data de 3 de maig de 2.010. Aquest informe
condicionava l’aprovació de la modificació puntual a l’aportació d’un seguit de
condicionants:
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5.1.- Calia presentar l'Avaluació del risc d’inundació i de danys existents i establir
normativament la rasant dels accessos i les àrees practicables de les façanes de les
edificacions, junt amb la resta de les mesures constructives de protecció passiva en
relació a l’avinguda del riu Ges de 500 anys.
5.2.- Calia presentar una justificació documental de la suficiència dels recursos d’aigua
disponibles en el sistema d’abastament municipal per atendre la demanada del nou
sector , així com la descripció i justificació de les actuacions fora de l’àmbit del polígon,
les quals s’hauran d’incorporar i finançar dins el programa d’urbanització, relatives a les
obres d’ampliació i millora de les xarxes d’abastament d’aigua potable i clavegueram de
titularitat municipal que siguin necessàries per mantenir les condicions tècniques de
serveis en les dues xarxes, reglamentàriament exigibles.
5.3.-El promotor havia d’acreditar a favor de l’Agència Catalana de l’Aigua l’import de
l’EDAR i els col·lectors en alta del sistema de sanejament al qual es connectaran les
aigües residuals del nou sector residencial, en concordança amb el que estableix l’article
42 del reglament de La llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2.006, de 18 de juliol, i
les determinacions tècniques i financeres del PSARU 2005, i calculat segons la població
equivalent prevista i la longitud dels col·lectors del sistema en alta utilitzats.
Les condicions que obligaran a les parts es concretaran i formalitzaran en un conveni,
segons esborrany annex, entre el promotor , l’ajuntament, l’ens gestor del sistema de
sanejament la signatura del qual condiciona l’aprovació del document de planejament
derivat.
6.- Els condicionants de l’Agència Catalana no s’han presentat a l’ajuntament per part
dels promotors de la modificació puntual.
7.- En data de 9 de juny de 2014 els Srs. Montserrat, Ma. Carme, F. Xavier i Ma.
Assumpta Bassas Ferrer han presentat escrit a l’ajuntament demanant que es procedeixi
a deixar sense efecte l’expedient de modificació puntual del Pla General, antiga fàbrica
Can Blanc .
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 90 i 91 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú, preveu que tot interessat podrà desistir de la seva
petició. L’administració acceptarà el desistiment i declararà acabat el procediment,
excepte que, havent-se personat en el mateix tercers interessats, instessin aquests la
seva continuació en el termini de deu dies des que fos notificat el desistiment. En
l’expedient que es tramita per la modificació puntual del Pla general en relació a l’antiga
fàbrica de Can Blanc no s’han presentat tercers interessats.
Segon.- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que les modificacions de qualsevol figura de
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació.
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:
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Primer.- Acceptar el desistiment presentat pels Srs. Montserrat, Ma. Carme, F. Xavier i
Ma. Assumpta Bassas Ferrer en relació la tramitació de la modificació núm. 12 “Antiga
fàbrica de Can Blanc” a deixar sense efecte l’expedient de modificació puntual del Pla
General, antiga fàbrica Can Blanc per tal de delimitar una unitat d’actuació i canviar la
qualificació de la finca, qualificada com a sòl industrial aïllat i passar-la a residencial i
declarar acabat l’expedient i procedir al seu arxiu.
Segon.- Notificar el present acord als promotors de la modificació puntual núm. 12 del
Pla General en relació a l’antiga fàbrica de Can Blanc i a la Comissió d’Urbanisme de la
Catalunya Central.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
L’any 2008 els propietaris d’aquesta finca van demanar que passés de ser sòl industrial, a
sòl residencial; es va engegar tot el mecanisme per tal que fos així. Aquests propietaris
han desistit de fer-ho i, per tant, ho volen deixar com a industrial i el que fem ara és
tancar el cas; hem demanat que facin el desistiment i que s’aprovi per ple que queda
tancat i la zona de Can Blanc seguirà essent zona industrial.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ICV-EUiA-E
3.1.1.1. Moció sobre col·laboració amb distribuïdors d'energies renovables a
l'Ajuntament de Torelló
Atès que a principis de l’any 2011 el govern de l’Estat va aprovar mesures que
significaven la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de
llindars de potència per a les instal·lacions d’aquestes energies, a més de retallades de
les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment.
Atès que aquestes mesures en matèria de política energètica semblen definir les prioritats
de l’administració de l’Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis
energètics i no per desenvolupar polítiques energètiques alternatives, sostenibles i que
prioritzin el benefici de la ciutadania.
Atès que, malgrat aquesta situació en què els oligopolis energètics encara mantenen
privilegis negatius per a l’avenç de les energies renovables, hi ha iniciatives que
sorgeixen des de la ciutadania que aposten per la producció local d’energia sostenible.
Volem que el municipi de Torelló esdevingui un referent nacional i internacional en
eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i
domèstics, com a factor de millora de la competitivitat, millora ambiental del territori i un
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major control democràtic del consum energètic de la ciutat. Entre d’altres objectius volem
incrementar un 20% l’ús de renovables i eficiència energètica.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Torelló dugui a terme accions de difusió per afavorir un
canvi de model energètic potenciant les energies renovables i sostenibles a la vila de
Torelló
SEGON.- Que l'Ajuntament de Torelló contracti el subministrament de la llum en els
equipaments municipals, escoles i d’altres on tingui competència a través de distribuïdors
que garanteixin la comercialització d'electricitat verda (energia exclusivament renovable)
a partir del sistema d'utilització dels certificats de garantia d'origen (CNE).

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
És fàcil d’entendre; és molt clarificadora, penso, aquesta moció. El que diu és que en
aquesta tessitura, tal com estan les situacions i tal com estan les elèctriques haurien de
tendir vers tot el tema de les energies renovables. Hem parlat abans perquè no havíem
pogut debatre abans, hem parlat abans amb l’equipo de govern i sembla que hi ha alguna
dificultat per assumir el punt segon, que era que l’Ajuntament de Torelló contracti el
subministrament de llum dels equipaments municipals, escoles i d’altres on tinguin
competència, a través de distribuïdors que garanteixin la comercialització d’electricitat
verda. Nosaltres entenem que si aquest segon punt s’hagués de modificar, perdria el
sentit tota la moció i entenem que aquest procés, o aquest canvi en la gestió de
l’electricitat no és fàcil, és complicat; la majoria dels ajuntaments, en aquests moments ja
tenen una contractació determinada d’energia; també és veritat que en aquests moments
no es pot assegurar al 100% -almenys aquí en aquesta zona- que l’energia sigui
exclusivament renovable, però entenem que és aquesta la línia que hem de seguir i que
hem de poder avançar en aquest aspecte. No –torno a repetir- que no és fàcil, però si que
es podria canviar el nivell de contractació que es té actualment i passar a un altre nivell, i
es podria cercar empreses o distribuïdores que invertissin exclusivament en la generació
de l’energia renovable.
I és en aquest sentit que l’hem mantingut i que la presentem al ple i que ens agradaria
molt que es pogués votar, per poder ser pioners, no pioners, però uns dels capdavanters
en aquests canvis i que l’energia sigui renovable també en el nostre municipi.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Mira Roser: perquè vegis que les nostres paraules suposen uns fets, veiem en molt bons
ulls la seva moció. S’està intentant desfavorir aquest tipus d’energia, més que tot, per
omplir les grans empreses de guanys i tots sabem que els nostres governants els
recolzen constantment, perquè una vegada es jubilen, es fiquen a sac en els consells
d’administració amb sous multimilionaris. Té raó en afirmar que es paralitzen tot tipus de
subvencions. Conec molta gent que estan tocant temes d’aquests i tenen veritables
problemes per tirar endavant; s’han tancat moltes empreses, perquè els treuen tant les
subvencions, com els afegeixen molta paperassa.
Nosaltres voldríem aprovar aquesta moció, però si que ens agradaria que ens
demostressin una mica i fos més concisa en el segon punt, on diu que es contracti el
subministrament, perquè no sabem si reglament en mà això és possible.
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Sra. ROSER MAS:
Probablement no és possible, perquè els costos que ens han facilitat superen la
possibilitat de fer un contracte directe, segons m’ha informat abans el senyor alcalde,
probablement no es pot fer el contracte directament, però si que es pot licitar amb aquest
tipus d’empresa que si que compren al mercat, evidentment, perquè no hi ha suficient
energia d’aquest tipus, però que després inverteixen en la generació d’aquest tipus
d’energia. Això és veritat i, per tant, evidentment això s’hauria de canviar, perquè
reglament en mà i llei en mà, com deia també en Lluís abans, s’ha de fer per licitació.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Ostres! Aquí ens poses en un problema, Roser, perquè tot el que has dit, el grup
socialista estem totalment d’acord amb l’anàlisi que has fet, tant del primer com del segon
punt, però per contra, ens fa por que ara estiguem votar una cosa que legalment no es
pugui fer, primera, perquè si no ho tenim malentès, tenim un contracte amb una
comercialitzadora que no sabem si es pot trencar o no es pot trencar; aquest contracte és
agrupat amb una colla de municipis d’Osona i no sé si de més enllà, de Catalunya, i una
mica a nosaltres ens resultaria molt fàcil ara votar que si i tenir la consciència tranquil·la,
però creiem que estaria bé parlar-ne una mica més i veure si trobem alguna manera de
redactar aquest punt segon, no sé si avui, o en un altre ple, o quan toqui, redactar-lo en el
sentit d’estudiar si és viable i, si no ho és, veure quins passos s’han de fer, perquè ho
sigui i arribar a un acord real, és a dir, que puguem arribar a un acord tot l’equip de
govern i els grups de l’oposició que pensem que és el camí i que vagi més enllà de la
notícia del diari dient que hem votat a favor o hem votat en contra. Nosaltres ens
abstindrem si no es canvia i ens agradaria, si no s’aprovés, en el proper ple presentar
conjuntament una moció alternativa.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, com a grup municipal d’Esquerra, com ha dit el portaveu del partit dels
socialistes, amb l’anàlisi d’acord amb el que ha fet la portaveu d’Iniciativa, amb l’esperit
d’aquesta moció i cap on volem anar; ara, jo demanaria, per favor, generositat; traiem de
la taula aquesta moció, parlem-ne per al proper ple, perquè aquesta setmana i aquests
dies no hem pogut parlar-ne tranquil·lament en una taula i poder negociar aquesta moció i
redactem un text, perquè la puguem aprovar. I, a més, aprovem-la amb contingut, no
només declarativa, si no amb contingut! Per això n’hem de parlar més; jo crec que és
possible; en la mateixa xerrada que va organitzar la regidoria de medi ambient amb “som
energia” i l’agència de l’Energia d’Osona, comentant també la possibilitat d’aquesta
moció, em van encaminar cap a altres experiències que hi ha en altres municipis.
Jo demanaria generositat, perquè es pugui aprovar aquesta moció i es pugui tirar
endavant, tenint en compte el context en què estem, en què comprem l’energia a una
comercialitzadora amb l’ACM, que és a nivell de Catalunya, amb aquesta condició,
sabent que el concurs el fem nosaltres o el facin ells és gros, però parlem-ne, intentem
fer-ho viable i poder fer un pas cap aquí.
Jo em sumo al prec que fa el partit dels socialistes i em sembla que també els companys
de Convergència i Unió, en el fet aquest de treure-la avui del debat, parlem-ne i en el
proper ple en podem aprovar una amb contingut, perquè aquesta també és la nostra
voluntat, no només declarativa, si no també amb contingut. Si no, si tots ens anem
abstenint, s’acabarà aprovant una cosa que sabem –i a més em sembla que ho ha dit la
mateixa portaveu- que no es podrà portar a terme per les condicions. Ostres! Doncs femho possible; només hem de passar aquest mes, aprovar-ne una que si que es pugui tirar
endavant.
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Sr. JAUME VIVET:
Jo, en aquesta moció em repeteixo una mica; estem d’acord en molts aspectes i, a més,
els compartim i segur que n’hi podríem afegir altres, com per exemple, el tracte que estan
rebent les empreses que generen aquest tipus d’energia, de com els han canviat les
regles del joc a mitja partida; segurament moltes van fer una inversió amb unes
condicions de compra d’energia, que ara se’ls han canviat i, per tant, tenen un
finançament que tampoc el poden assumir i, per tant, tenen problemes. També fa que tot
plegat ara amb la situació que hi ha no siguin prou atractives per continuar generant
aquest tipus d’empreses; no neixen empreses noves, perquè les condicions de venda de
l’energia no són les que s’havien pactat en un principi.
Dit això, en el primer punt hi estaríem totalment d’acord.
Nosaltres, com hem dit abans, tenim signat un conveni amb l’ACM per la compra
agregada, bastants municipis més de tot Catalunya –com hem dit- per tal de generar un
volum i poder reduir el cost de compra; estem parlant d’una partida que és molt important
dins del pressupost i en aquest conveni hi estem vinculats fins el maig del 2015; a partir
del maig de 2015, el que s’ha de fer és licitar de nou en concurs públic; no es pot
adjudicar directament a cap empresa, perquè és un import –torno a repetir- superior a
18.000 euros i tenint en compte que és una partida de 525.000, comptant enllumenat
públic, escoles, ... tot. Tot plegat, fa que no puguem adjudicar, com he dit abans, a una
empresa i, a més, hem de tenir en compte que estem portant a terme accions per reduir
el consum i no pas el cost; si reduïm el consum hem d’entendre que hem de reduir el
cost, però si continua pujant el preu és el que passa sempre: que a vegades estàs
gastant més, consumint menys. Nosaltres estaríem en la línia, com s’ha dit, de fer una
proposta de deixar-la sobre la taula, poder-ne parlar durant aquest mes, buscar un
redactat que ens hi trobem còmodes, i la voluntat seria aquesta, d’anar anant cap a
l’energia renovable, d’una manera decidida.
Jo, tot i volent votar-hi a favor, si hem de votar tal com està aquí, per molts arguments
que tu has dit a vegades, que hem d’aprovar mocions i a més a més complir-les, com que
no la podré complir, no la podré votar a favor. I això és el que em sap greu d’aquesta
moció.

Sra. ROSER MAS:
De totes maneres, aquesta moció, es va passar a tots els portaveus dels grups polítics fa
uns dies; no és pas un tema només de junta de Portaveus. Per tant, és un tema que
s’hauria pogut discutir una mica abans i no pas discutir-lo aquí. De totes maneres accepto
que el fet de no estar jo present, com a única portaveu d’Iniciativa, a la Junta de
portaveus, malgrat que ja feia una setmana de la qual es disposava, almenys la majoria
dels grups, si que aquests temes s’haurien pogut resoldre, perquè, de fet, només hi ha el
tema de la licitació, si us hi fixeu, i de no ser energia exclusivament renovable, que això
és veritat, que probablement en aquests moments no sigui possible al 100%, però això
s’hauria pogut haver resolt i s’hauria pogut presentar un nou redactat aquí i ja està,
perquè el tema del contracte és un tema que en tot cas s’ha de negociar amb l’Associació
a la qual s’estan fent les compres agregades, perquè altres municipis ho han fet, del sud
d’Osona, ho han fet fa relativament poc i també ho van poder fer, i per tant, va ser
possible. Aquest és un tema d’una negociació a part, per dir-ho d’alguna manera; sortir
d’una compra agregada actual abans de la finalització del contracte.
Entenc, pel que heu anat dient aquí, que els dos dubtes que hi ha en aquests moments,
és que no es podria complir la compra de l’energia exclusivament renovable, i que no es
pot fer una contractació directa. Si és així el tema...
Sr. JAUME VIVET:
I que tenim conveni fins el maig de 2015.
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Sra. ROSER MAS:
El que passa, que aquest conveni, probablement, probablement, es podrien fer gestions
per veure si és possible suspendre’l abans, o no, que és un altre factor que es podria
parlar, oi?
Per tant, hi ha tres punts, que si coincidíssim tots en incloure’ls aquí, podria estar
aprovada, jo he entès, pel que s’ha anat dient a la sala: una és que les energies no siguin
exclusivament renovables, perquè probablement –això també ho hauríem de veure
exactament- en aquests moments no és possible, poder proporcionar només energia
renovable, però si que es pot contractar a empreses que estiguin fent aquest tipus
d’inversions; en segon lloc, que no es pot contractar directament, si no que s’ha de licitar,
entenc; i tres, que es pot negociar una sortida del conveni actual de la compra agregada
de l’electricitat com energia. És així, més o menys?
Sr. MANEL ROMANS:
Jo només et voldria dir, que el Consell Comarcal, abans que l’ACM decidís fer una
compra agregada, es va mirar que es fes una compra agregada per als municipis
d’Osona. La nostra sorpresa va ser que quan vam contactar amb les empreses
comercialitzadores, no n’hi havia cap que es volgués presentar. Per tant, si ara nosaltres
sortíssim de la compra agregada de l’ACM, també ens podríem trobar que féssim una
licitació, que no se’ns presentés ningú i que no poguéssim anar a les tarifes que tenim ara
reduïdes i haguéssim d’anar a la tarifa com a últim recurs, cosa que podria suposar un
augment del cost entre un 20% i un 30% del que estem pagant ara. Per tant, aquí també
hi ha un risc! No és allò de dir: no, és que jo ara deixo l’ACM i faig uns plecs i licito. Podria
ser que no hi hagués ningú que es presentés a la licitació i si no hi ha ningú que es
presenti a la licitació, has d’anar a la tarifa d’últim recurs, que ara ha canviat, però podria
passar. Que no és tan fàcil fer una licitació de subministrament elèctric!

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres no hem dit en cap moment que fos fàcil! Ara, això...
Sr. MANEL ROMANS:
Això podria comportar, a més, un perjudici per l’Ajuntament.
SRA: ROSER MAS :
Nosaltres entenem que aquest és el futur, que s’ha d’anar per aquí, que el que no pot ser
és anar seguint el ritme d’aquestes companyies, d’aquesta manera i com ho estan fent i
que algú altre ha de començar a trencar els esquemes i començar a obrir camins nous;
altra gent ho ha fet, a altra gent li ha sortit bé i, per tant, entenem que és aquest el camí.

Sr. JAUME VIVET:
Si em permets també he dit que hi ha un compromís fins el 2015. Jo veig molt difícil
trencar el compromís que tenim amb l’ACM; jo ho veig, no diré impossible, però és difícil i
jo entenc que quan se signa un document se signa per complir la seva vigència i no hi ha
un motiu per trencar-lo, no hi ha un motiu d’incompliment per part nostra, ni per part seva,
no hi ha cap motiu i, per tant, jo entenc que si volem posar en marxa això ha de ser a
partir de 2015. Per això he dit que si a tot això hi hem de donar suport i ho hem de fer
abans del 2015, ni jo, ni el meu grup, no hi podem donar suport, perquè no estem
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complint el que tenim establert fins ara. Jo no tinc el dubte de si ara o suara; jo tinc clar
que fins el maig de 2015 estem on estem, això ho tinc clar, jo! Llavors, a partir d’aquí hem
de fer el que haguem de fer; per això dic que tal com està el punt dos, no hi puc donar
suport, perquè m’obliga a fer una cosa que ara no la puc fer. Hem signat un conveni i els
convenis són per alguna cosa; si no, jo sóc el primer que quan signo una cosa no vull
incomplir i per això hem de buscar un redactat que a partir d’aquest moment, tenir una
data i això és el que penso jo i el que pensem nosaltres.
Sra. ROSER MAS:
Malgrat que en algun d’aquests punts del contingut del punt dos hi podríem estar d’acord,
el que s’està dient realment és que això s’ha de retirar, perquè hi ha una data i fins el
maig de 2015 no se’n pot tornar a parlar.
Sr. JAUME VIVET:
Jo no diria retirar, si no deixar-ho sobre la taula, parlar-ne, consensuar-ho i si hem
d’aprovar una moció que digui que en la propera licitació es tindran en compte altres
coses, a més de l’econòmica, que quedi escrit. Això és el que proposo jo.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres ens reiterem en la petició de la voluntat de voler-la aprovar i amb contingut i
parlar-ne tranquil·lament, però que puguem aprovar-la. I una altra cosa que ha sortit per
aquí quan hem parlat de les empreses energètiques, de la política energètica que tenim
en aquest país; som conscients que en clàusules energètiques pot ser que et guanyi una
d’aquestes empreses que tingui un embassament i et farà tot el formatget i et dirà que és
energia verda; o sigui que, compte! I també, pensar fer això, què vol dir? Potser tenim al
cap un tipus d’empresa, però després qui acabarà guanyant pot ser unes altres. Nosaltres
creiem que hem d’apostar i que això és una aposta i jo, personalment, ho he dit, que
l’administració pública pot ser punta de llança d’això, podem crear demanda, podem
revertir, segons quines tendències del mercat i si creem demanda, després hi haurà
d’haver oferta. Jo estic d’acord en això, però jo demano: fem una moció amb contingut;
nosaltres no tenim la voluntat de diluir aquesta moció, de dir retirem-la i ens carreguem el
segon punt i només deixem el primer, però donem-li contingut i que es pugui materialitzar,
que ho puguem veure, quins passos podem fer; és ajornar al proper ple.
Sra. ROSER MAS:
Dues coses en resposta a en Jordi: una, que Iniciativa, quan presentem mocions,
normalment sabem força bé de què parlem; no vol dir que no pugui haver-hi errades com
ara poden haver-hi un parell de coses que s’haurien d’haver parlat i s’haurien d’haver
esmenat, és veritat, però solem saber de què parlem i quan parlem d’energies
renovables, home! Precisament Iniciativa Els Verds, de debò que sabem força bé el que
toquem i, per tant, som conscients de què hi pot haver i de quina manera.
Dues: la generositat que deies tu abans, no és un tema de generositat; és un tema, en tot
cas, de sentit comú. Si nosaltres volem fer una aposta, perquè aquest Ajuntament lideri
tot aquest tema d’energies renovables, mireu: jo podria quedar amb el camí fàcil i dir: no,
la mantinc i llavors jo em quedo aquí soleta amb una moció d’energies renovables i la
resta de la gent no la vota i llavors també fem titulars, oi que és veritat, això? doncs
llavors, com que això no es vol, tampoc, perquè el que nosaltres realment volem és que
això s’aprovi i això tiri endavant, doncs estic d’acord amb vosaltres en deixar-la sobre la
taula i parlar-ne el ple vinent. Ara bé, no és per generositat, és per sentit comú i, sobretot
tinguem present, que els tres punts que jo he esmentat aquí que m’ha semblat sentir
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aquí, són tres punts que s’hauran de poder contemplar en la moció del proper mes i, té
contingut aquesta, no diem: omplim-la i dotem-la de contingut; en té. En tot cas, s’hauria
de poder dir: dotem-la d’uns acords que a nosaltres, l’equip de govern, ens sembla que
sigui fàcil de poder arribar a portar-ho a terme.
Sr. JORDI CASALS:
Roser, perdona, però és que he dit això! he dit que el que no vull és diluir aquest segon
punt; és reformular-lo i dotar-lo de contingut, no diluir-lo!
Sra. ROSER MAS:
D’acord. Aleshores, accepto la proposta de tots els grups aquí presents, de deixar-la
sobre la taula fins el mes proper, amb el benentès que els tres punts que avui s’han
contemplat, són els tres punts que hauran de venir contemplats en el punt número dos.

Sr. JAUME VIVET:
I que no esperarem a la Junta de portaveus per parlar-ne.
VOTACIÓ:

La proposta queda sobre la taula per voluntat del grup proponent per tal de
formular un nou redactat que es pugui aprovar consensuadament.
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Es dóna a conèixer els decrets de l’alcaldia dictats des de l’última sessió plenària:

Codi

Data
creació

2014/942-1
2014/1050
2014/1051
2014/1052
2014/1053
2014/1054

07/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014

2014/1055

21/05/2014

2014/1056
2014/1057
2014/1058
2014/1059
2014/1060
2014/1061
2014/1062

21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
21/05/2014

Descripció
Aprovació definitiva del Reglament regulador del Servei de formació del
municipi
Llicència i alta cens gos amb xip 98200016101852
Baixa cens d'animals gos amb xip. 941000001914162
Baixa teleassitència exp. 2006-129
Baixa transport adaptat exp. 2006-129
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-24
Autorització per a la realització d’activitats diverses els Escoltes i altres
entitats.
Odre d'execució Exp. 2013-184 - Imposició multes coercitives solars Pl. J.
Martorell i C. Damians
Ordre de pagament fiances aplicades a pressupost
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.M.P.V.
Aprovació llista definitiva admesos i exclosos borsa caporal Policia Local
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.A.N.
Estimar al·legacions D.C.C.
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina maig 2014
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2014/1063
2014/1064
2014/1065
2014/1066
2014/1067
2014/1068
2014/1069
2014/1070

21/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014

2014/1071
2014/1072
2014/1073
2014/1074
2014/1075
2014/1076

23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014

2014/1077

23/05/2014

2014/1077-1

23/05/2014

2014/1077-2
2014/1078
2014/1079

23/05/2014
26/05/2014
26/05/2014

2014/1080
2014/1081

26/05/2014
26/05/2014

2014/1082
2014/1083
2014/1084
2014/1085
2014/1086

26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014

2014/1087
2014/1088
2014/1089
2014/1090
2014/1091

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014

2014/1092
2014/1093

27/05/2014
27/05/2014

2014/1094
2014/1095
2014/1096
2014/1097
2014/1098

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014

2014/1099
2014/1100
2014/1101
2014/1102
2014/1103
2014/1104
2014/1105
2014/1106

27/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014

Aprovació conveni de formació pràctica amb ECA de Santa Coloma de
Farnés
Lloguer nínxol núm. 313 1a. Oest
Compliment ordre d'execució 2013-184 neteja solar C. Curull, 1
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina maig 2014
Canvi titulairtat nínxol núm. 477 4a. Oest
Nòmina. Deducció retribucions MRV abril 2014
Decret compareixença recurs c.a. 189-2014 2B
Canvititularitat nínxol núm. 487 5a. Est
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 9-2013, per ampliació
de crèdit
Autorització ús teatre Cirvianum 9-2014 - Escola Marta Mata
Autorització ús teatre Cirvianum 10-2014 - Escola Marta Mata - PAGAMENT
Acord incoació 21.1-14
Nomenament agents interins de la borsa
Decret Aprovar la relació F-2014-72
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10-2014, per ampliació
de crèdit
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de convivència
ciutadana a l’espai públic de l’Ajuntament de Torelló.
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del banc d'Aliments de
l'Ajuntament de Torelló.
Sol.lcitud Targeta Aparcament Provisional exp. 2006-122
218-2014-SSTT-LDHOR
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 9-2014, per ampliació
de crèdits per majors ingressos
Sol·licitud d'accés per vehicles A.S.G.
Aprovar la no subjecció de dos immobles propietat de l'Ajuntament de Torelló
a l'Impost sobre Béns Immobles Urbans, exercici 2014
Decret Aprovar la relació P-2014-77
Incoació odre d'execució 2014-74-SECRE-ordexec
Acord incoació 22.1-14
Incoació 22.2-14
Nomenar un funcionari tècnic per valorar els béns inclosos en l'expedient de
l'ORGT T-12338944
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT abril 2014 MEB 2
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT abril 2014 GDN 2
Estimar al·legacions 8-14
2014-247-SSTT-LOMEN
Autorització d’ús del gimnàs de l’Escola Vall del Ges a l’Associació de
Donants de Sang i Teixits de Torelló.
Estimar al·legacions 9-14
Acceptació de les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la
realització i manteniment de lleres públiques en tram urbà (resolució TES898-2014)
Modificació resolució nomenament agents interins de la borsa
Canvi titularitat nínxol núm. 764 2a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 584 2a. Oest
Decret Aprovar la relació P-2014-78
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10-2014, per
ampliació de crèdits per majors ingressos
Carpa CFT - 7 de juny
40-2013-i CN
Resposta a la sol•licitud de fer exposició al foier del teatre - P.F.
Decret aprovar la relació P-2014-79
Decret aprovar la relació P-2014-80
Decret Aprovar la relació P-2014-81
23-03-III legitimació annex III LIIAA i LPCAA
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2014/1108
2014/1109
2014/1110
2014/1111
2014/1112
2014/1113
2014/1114
2014/1115
2014/1116

28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
28/05/2014

2014/1117

28/05/2014

2014/1118
2014/1119
2014/1120
2014/1121

28/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014

2014/1122

29/05/2014

2014/1123
2014/1124
2014/1125
2014/1126
2014/1127
2014/1128
2014/1129
2014/1130
2014/1131
2014/1132
2014/1133
2014/1134
2014/1135

29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
29/05/2014

2014/1135-1

29/05/2014

2014/1135-2
2014/1136
2014/1137

29/05/2014
30/05/2014
30/05/2014

2014/1138
2014/1139
2014/1140
2014/1141
2014/1142
2014/1143
2014/1144
2014/1145

30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014

2014/1146
2014/1147
2014/1148
2014/1149
2014/1150

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

2014/1151

02/06/2014

Canvi titularitat nínxol núm. 158 2a. Oest
23-97-E baixa innòcua
Canvi titularitat nínxol núm. 517 5a. Est
Pla Local Prevenció Drogodependències
TGSS. Modificació data alta ccc pràctiques acadèmiques
Nòmina. Embargament retribucions MBA 2
9-2014-i legitimació innòcua
Decret aprovació expedient de licitació i plecs
Decret aprovar la relació P-2014-82
Deixar sense efecte l'increment de 6m³ del 1er. tram de consum de la taxa pel
subminsitrament d'aigua potable del contracte 5.605.143.
Deixar sense efecte l'increment de 3m³ del 1er. tram de consum de la taxa pel
subminsitrament d'aigua potable del contracte 8.692.731.
Sol.licitud Targeta Aparcament Individual- exp. 2012-74
Sol.licitud Renovacio Targeta aparcament Individual- exp. 2008-84
2014-252-SSTT-LOMEN
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA nòmina maig
2014
Retornar la fiança dipositada per l'empresa Verticalpine, SCP, pel lloguer del
mòdul 5 del Viver d'Empreses de Serveis de Torelló.
Alta cens i llicència gos p. amb xip 900108001464893
4-04-i incoar exp. baixa actv. innòcua
03-03-i incoar exp. baixa actv. innòcua
34-91-E requerir canvi titular
Decret Aprovar un AD a favor de Pere Llach
Decret Aprovar un AD a favor de Wurth España
Carpa Club Bàsquet Torelló - 6 de juny
Decret Aprovar un AD a favor de Dagra electrics SL
Canvi titularitat nínxol núm. 231 3a. Oest
Decret incoació contracte menor obres Museu Torneria
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de Ferreteria Tió SL
Decret Aprovar la certificació 2 rehabilitació piscines municipals. Fase II
Deixar sense efecte el conveni de col•laboració entre l’ajuntament de Torelló i
el Sr. Gil Prat Parcet per ocupació de locals comercials buits dins Pla de
Barris.
Deixar sense efecte la sol•licitud de la Josefa Tienda Avila per la campanya
de locals buits
Sol.licitud Targeta Aparcament Individual exp. 2005-216
Canvi titularitat nínxol núm. 66 1a. Est-Central
Assignació dels diferents aparadors dels locals comercials buits als diferents
comerços presentats a les bases d’adjudicació d’un aparador comercial
10-2014-i lgitimació innòcua
Decret aprovar la relació F-2014-73
Decret Aprovar la relació P-2014-83
2014-246-SSTT-LOMEN
2014-256-SSTT-LOMEN
Sol.licitud Targeta Aparcament Individual -exp. 2003-274
524-2013-SSTT-PRÒRROGA LOMEN
Prorrogar la suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat per part
del senyor José Jutglar Codina, en representació de l'empresa PROTOR
2005 S.L.
Baixa teleassistència exp. 2003-131
Baixa teleassistència exp. 2007-166
Baixa teleassistència exp. 2008-85
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-77
Delegació en el tinent d'alcalde Sr. Jordi Casals, per a la celebració d'un
matrimoni civil.
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2014/1152
2014/1153
2014/1154
2014/1155
2014/1156
2014/1157
2014/1158
2014/1159
2014/1160
2014/1161
2014/1162
2014/1163
2014/1164
2014/1165
2014/1166

03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014

2014/1167
2014/1168
2014/1169
2014/1170
2014/1171
2014/1172
2014/1173
2014/1174
2014/1175
2014/1176
2014/1177
2014/1178
2014/1179
2014/1180
2014/1181
2014/1182
2014/1183
2014/1184
2014/1185
2014/1186
2014/1187
2014/1188
2014/1189
2014/1190
2014/1191
2014/1192
2014/1193
2014/1194
2014/1195
2014/1196
2014/1197
2014/1198
2014/1199
2014/1200
2014/1201
2014/1202
2014/1203

03/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014

2014-255-SSTT-LOMEN
Revocar la llicència d'utilització parcel.la 22 Horts Social
Ajornament IBI Ampa Escola Sagrats Cors
Autorització ús teatre Cirvianum 11-2014 Escola ballet M. Cinta
Baixa teleassistència exp. 2011-180
Decret Aprovar la relació P-2014-84
Decret Aprovar la relació P-2014-85
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret Aprovar un AD a favor de 9 Habitat Intel.ligent SL
Decret Aprovar un AD a favor de Josep Maria Altimir Sans
Decret Aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
Decret Aprovar un pagament a justificar a favor de Gemma Surribes
Decret Aprovar un pagament a justificar a favor de Josep Martínez
Decret Aprovar la justificació d'un pagament a justificar a la Sra. Rubinat
Rectificació calendari escolar Llar d'Infants 2014-15
Compensar la factura núm. 2014-20 emesa per l'ajuntament per les despeses
de la Deixalleria de la Vall del Ges, amb la factura núm. 140.857 de l'empresa
Recollida i Reciclatge, S.L.
Carpa PQPI-PTT 5 de juny
Acord incoació 23.1-14
217-2014-SSTT-LDHOR
Autorització al l'accés Servei Via Oberta
Sol·licitud de la sala d'actes de Gestiomat pel dia 25 d'octubre de 2014
Mantenir retirada d'arma MMA
Devolució arma agent JFA
2014-263-SSTT-LOMEN
Decret incoació contracte menor obres plaça Joanot Martorell
2014-264-SSTT-LOMEN
260-2014-SSTT-LOMEN
267-2014-SSTT-LOMEN
04-04-i arxivar exp. incoat per donar de baixa una activitat
Decret Aprovar la relació F-2014-74
Sol.licitud Renovacio Targeta Aparcament Individual- exp. 2002-100
Sol.licitud Targeta Aparcament Individual- exp. 2008-168
Sol·licitud d'accés per vehicles F.X.V.C.
Ordre de pagament prèstec any 2014
Sol·licitud d'accés per vehicles M.M.D.C.
Decret baixa per no RN 02-2014
Decret baixa per no RN 03-2014
Anul·lar expedients penals 2007
Anul·lar expedients penals 2008
Decret adjudicació contracte menor obres
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.V.
Decret incoar baixa d'ofici exp. 06-2014
Decret Aprovar la relació P-2014-88
Decret Aprovar la relació P-2014-87
Decret Aprovar la relació P-2014-89
Carpa Revetlla de Sant Joan
Decret Aprovar la relació P-2014-90
Reversió nínxol núm. 56 2a. Est
Reversió nínxol núm. 359 4a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 32 2a. Oest-Central
Aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
Decret Aprovar un AD a favor de Comercial Contel
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2014/1204
2014/1205
2014/1206
2014/1207
2014/1208
2014/1209

11/06/2014
11/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014

2014/1210
2014/1211
2014/1212
2014/1213
2014/1214
2014/1215

12/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014

2014/1216

13/06/2014

2014/1217
2014/1218
2014/1219
2014/1220
2014/1221
2014/1222

16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014

2014/1223

16/06/2014

2014/1224

16/06/2014

2014/1225
2014/1226
2014/1227
2014/1228
2014/1229
2014/1230
2014/1231
2014/1233
2014/1234
2014/1235
2014/1236
2014/1237
2014/1238
2014/1239
2014/1240
2014/1241
2014/1242

16/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014

2014/1243
2014/1244
2014/1245
2014/1246
2014/1247
2014/1248
2014/1249
2014/1250
2014/1251
2014/1252
2014/1253

18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014

Decret rectificació plec de condicions
Decret adjudicació contracte menor obres
Autorització Banca electrònica
2014-268-SSTT-LOMEN
2014-261-SSTT-LOMEN
Decret incoació contracte menor obres
Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària del 3r.
trimestre 2014.
Decret Aprovar la relació F-2014-75
Decret Aprovar un AD a favor de Maria Verdaguer Autonell
Reversió nínxol núm. 26 2a. Est
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1991-58
Decret incoació contracte menor obres
Delegació en el regidor David Forcada i Rifà, per a la celebració d'un
matrimoni civil.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11-2014, per regularitzar
despeses d'inversió i el seu finançament.
Aprovació actes revetlla de Sant Joan 2014
18-04-i incoar exp. baixa actv. ofici
Autorització ús teatre Cirvianum 12-2014 Núria Castells
Llicència i alta cens gos p amb xip 982000196974039
12-2014-i legitimació innòcua
Delegació en el regidor Sr. Josep M. Soldevila, per a la celebració d'un
matrimoni civil.
Amortització
anticipada
del
préstec
a
llarg
termini
núm.
0182.6035.964.00003513275 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Delegació de l'alcaldia en el regidor Sr. Xavier Lozano, per a la celebració
d'un matrimoni civil.
Decret resolució baixa d'ofici exp. 23-2013
Decret resolució baixa d'ofici exp. 1-2014
Sol.licitud Targeta aparcament Provisional- exp. 2013-102
Decret resolució baixa d'ofici exp. 4-2014
Sol.licitud Targeta Aparcament Individual- exp. 2010-212
2014-273-SSTT-LOMEN
Decret incoació contracte menor subministrament
Decret baixa d'ofici padró d'habitants exp.ním. 6-2014
Decret Aprovar la relació P-2014-91
Decret Aprovar la relació P-2014-92
Decret Aprovar un AD a favor de Grau Montserrat Xavier
Decret Aprovar un AD a favor de Fundació MAP
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
Decret Aprovar un AD a favor de l'associacio Rosa Sensat
Alta servei teleassistència exp. 2007-101
Decret Aprovar un AD a favor de Jordi Niñerola i altres
Declaració de serveis essencials i prioritaris per a la contractació de personal
interí o temporal durant l'any 2014
Baixa teleassistència exp. 1999-101
Baixa teleassistència exp. 1999-101
Baixa teleassistència exp. 2008-203
Alta servei transport adaptat exp. 2008-64
Acord incoació 24.1-14
Acord incoació 25.1-14
AD contractació agregada serveis telecomunicacions
Denegar al·legacions 10-14
Estimar al·legacions 11-14
Denegar al·legacions 12-14
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2014/1254
2014/1255

18/06/2014
18/06/2014

Autorització ús teatre Cirvianum 13-2104 Fina Alabern
Decret nomenament coordinadora seguretat i salut

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

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte del decret de delegació en el tinent d'alcalde, Sr. Jordi Casals i
Prat, per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 2 de juny de 2014, es va dictar el decret de l’Alcaldia que e stranscriu a
continuació per al generl coneixement:
Donar compte del decret de delegació en el tinent d'alcalde, Sr. Jordi Casals i Prat,
per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 2 de juny de 2014, es va dictar el decret de l’Alcaldia que e stranscriu a
continuació per al generl coneixement:
En data 7 d’agost de 2013, el Secretari Judicial del Registre Civil de Torelló, emet
comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. JORDI
MASMITJÀ BOGUÑÀ i la Sra. GLÒRIA TORT VIVET, 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. JORDI
MASMITJÀ BOGUÑÀ i la Sra. GLÒRIA TORT VIVET, el dia 7 d’agost 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
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.
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3.3.2. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació al Sr. David
Forcada per a la celebració d'un matrimoni civil
En data 13 de juny de 2014, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació al Sr. David Forcada
per a la celebració d'un matrimoni civil
En data 13 de juny de 2014, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:

En data 4 de maig 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. DAVID CASAS
CAPDEVILA i la Sra. ÍNGRID ARIMANY FONTSERÈ, 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. DAVID FORCADA i RIFÀ, regidor 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. DAVID FORCADA RIFÀ, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. DAVID CASAS
CAPDEVILA i la senyora ÍNGRID ARIMANY FONTSERÈ, el dia 26 de juliol 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
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.

3.3.3. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor Sr.
Josep M. Soldevila, per a la celebració d'un matrimoni civil
En data 16 de juny de 2014, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu literalment
a continuació per al general coneixement:
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Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor Sr. Josep
M. Soldevila, per a la celebració d'un matrimoni civil
En data 16 de juny de 2014, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu literalment
a continuació per al general coneixement:

“En data 19 de maig 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. MANUEL
IGNACIO MOROS GARCÍA i la Sra. LAIA ROURA PRAT, 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. JOSEP M. SOLDEVILA MIRÓ, regidor 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. JOSEP M. SOLDEVILA MIRÓ, regidor d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. MANUEL
IGNACIO MOROS GARCÍA i la Sra. LAIA ROURA PRAT, el dia 12 de juliol 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
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.
3.3.4. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor Sr.
Xavier Lozano, per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 16 de juny de 2014, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en el regidor Sr. Xavier
Lozano, per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 16 de juny de 2014, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
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“En data 19 de maig 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. SANTIAGO
SEOANE GARCÍA i la Sra. VERÓNICA RODRÍGUEZ DURÁN, 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. XAVIER LOZANO VICTORI, regidor 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. XAVIER LOZANO VICTORI, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. SANTIAGO SEOANE
GARCÍA i la Sra. VERÓNICA RODRÍGUEZ DURÁN, el dia 24 de juny 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
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.

3.3.5. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en la regidora
Sra. Irene Hernàndez, per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 19 de juny de 2014, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en la regidora Sra.
Irene Hernàndez, per a la celebració d'un matrimoni civil.
En data 19 de juny de 2014, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 13 de juny 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. MARC
GARRIGA ROVIRA i la Sra. ANNA SOLÀ BARES, 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.
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La Sra. IRENE HERNÀNDEZ YEBRA, regidora d’aquesta Corporació, està en disposició
de celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la Sra. IRENE HERNÀNDEZ YEBRA, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. MARC
GARRIGA ROVIRA i la Sra. ANNA SOLÀ BARES, el dia 5 de juliol 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
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.
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. 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 19 de maig de 2014.
Sessió ordinària del dia 2 de juny de 2014.
Sessió ordinària del dia 9 de juny de 2014.
Sessió ordinària del dia 16 de juny de 2014.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals


Informe de la intervenció i de la tresoreria municipals de data 10 de juny de 2014,
en relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de
Torelló a l’Agència Tributària de Catalunya.
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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.Jo només volia dir dues coses, una pregunta i un agraïment. La pregunta és quines són
les previsions de l’equip de govern en relació al museu de la torneria. Si hi ha possibilitats
de posar-lo en funcionament o no, i si s’ha parlat o hi ha la possibilitat de tornar a parlar
amb el museu de Manlleu, ara en aquests moments que serà municipal la seva gestió,
per veure la possibilitat d’arribar a un acord per fer alguna acció.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
En aquests moments s’han començat o estan a punt de començar unes obres
d’adequació, perquè el director s’instal·li allà; ara està ubicat a l’arxiu i jo penso que ha de
fer de director del museu i no d’arxiver i, per tant, ha d’estar allà. Això és el primer pas,
perquè funcioni amb visites. De fet, està funcionant amb visites concertades, això ja ho
estem fent. A dalt, també s’adequa un espai on ubicar-se l’ADET, a la primera planta;
també es fan unes obres per tal que l’ADET pugui traslladar-hi el que tinguin de més
valor, de més valor històric i que puguin anar allà.
Tot això ja està licitat i està a punt de començar les obres.
Sra. Roser Mas
La possibilitat de fer algun conveni amb el museu de Manlleu?

Sr. Jaume Vivet
Això en el seu moment es va mirar i va quedar sobre la taula i no n’hem tornat a parlar
més. Jo penso que estem oberts a parlar-ne, no estem tancats. Va una mica en funció
sobretot del tema –sap greu dir-ho- econòmica, que no ens obligui a fer coses que no
podem fer, perquè no podem, però si que la nostra voluntat és, al museu, donar-li la visa
que ha de tenir per si pròpia i si d’alguna manera podem ajudar en alguna altra cosa,
sigui amb exposicions o sigui amb el que sigui, donar-li una mica més de “xixa”.
Sra. Roser Mas
I aleshores, això vol dir que en el moment que el director s’instal·li al museu, aquest
museu podrà estar obert, o se seguiran fent les visites concertades, ... com està previst?

Sr. Jaume Vivet
El motiu de les visites concertades és, perquè de moment hi ha una sola persona i quan
està amb la visita, no pot estar atenent altres coses; llavors, aquí el que hem de fer és
concentrar les visites en uns horaris, perquè puguem fer grups; no podem fer dues
persones i fer-los tota l’explicada, passar-los l’audiovisual... tot això és difícil de fer amb
grups reduïts. Tu vas a un museu, i t’has d’esperar una estona que hi hagi un mínim de
gent; una mica, això seria el més ideal, poder fer visites més de les que estem fent; de
fet, ho estem obrint a escoles; hem fet jornades de portes obertes i estem intentant donarli el que diem: ell està fent tallers fora de Torelló en altres municipis i quan va a fer un
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taller, no pot fer les visites, i en aquests moments, malauradament, el pressupost que
tenim no ens permet posar-hi més personal, o sigui que hem de tirar amb el que tenim i,
francament, pensem que de moment no ho tenim ple per buscar més personal per poderho compaginar tot; de visites anem fent, però... aquí si que hi ha un tema que estem fent,
que és que els ingressos que hi ha per les visites es queden al museu i no passen per la
caixa de l’Ajuntament, si no que es queden per invertir-los allà. Això és una mica el
mateix cas que fem amb el teatre, que el tema de la recaptació que pot aconseguir el
teatre, i en aquest cas el museu, es queda en la partida del museu.
Sra. Roser Mas
Doncs entenc que el que es farà serà intentar concentrar les visites, promocionar el tema
de les visites, per dir-ho així i intentar fer un conveni amb la gent de Manlleu, si hi ha
l’oportunitat?

Sr. Jaume Vivet
Això de les visites s’està fent. I pel que fa al conveni amb Manlleu, s’havia parlat de ferHO, s’havia parlat inclús del tema de personal, si comencem a tenir visites, -que és el que
esperem- i falta algú, podem fer un conveni amb Manlleu per temes d’aquest tipus, però
en aquest punt no hi hem arribat, tampoc! És una previsió de futur, però de moment no ho
tenim fet això.

4.2.Us voldria agrair el document que se’ns va facilitar en resposta a la pregunta que vam
formular en aquell ple més enrere, de les actuacions que s’estan portat a terme
adreçades a infants i a joves, que passen moltes hores al carrer. Es parla de moltes
actuacions; n’hi ha moltes realment, entenem que es treballa molt, però tot i això, només
un petit apunt, que encara hi ha molts joves i molts infants, que ens sembla que no deuen
fer cap activitat i que no deuen fer gaire res, perquè continuen estant molt al carrer,
malgrat totes les activitats i tota la feina que s’està portant a terme, que això no és
discutible, però aquests infants, pensem que, o s’escapen per les escletxes, o no sé què
passa, però entenem que potser s’hauria de pensar un disseny específic.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Suposo que la Carme et donarà les gràcies.

Sra. Carme Francolí:
Per descomptat que acceptem els agraïments. Això que deies, és clar! És clar que hi ha
criatures al carrer, però també l’Ajuntament fa fins on pot fer; jo penso que la resta ja és
potser cosa de les famílies. El que et puc assegurar és que tota la mainada, sobretot els
que estan en risc d’exclusió social estan controlats –per dir-ho d’alguna manera- des de
serveis socials. Tots tenen un seguiment; el que passa és que hi ha criatures que no són
d’aquest col·lectiu i això ja és més tema dels pares i no sé com ho hem de fer, si hem
d’explicar als pares com ho han de fer. És complicat i penso que de criatures al carrer,
també és bo, també n’hi ha d’haver, perquè veure una plaça amb jovent, o un jardí amb
jovent jugant, penso que també hi ha de ser i no els hem pas d’estar buscant coses per
fer tot el dia.
Sra. Roser Mas
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Nosaltres no ho diem per això! hi ha uns grups determinats amb unes característiques
concretes.

Sra. Carme Francolí:
N’hi ha que estan controlats, també hi ha gent de fora del poble que també se’ls ha anat a
veure des de serveis socials; són jovent de fora que venen a jugar a futbol a Torelló,
arriben una estona abans i mentre no van a començar l’entrenament, estan donant el volt
pel poble; podrien fer-ho més tranquil·lament, però és això.
Jo et puc dir que de coses se’n fan moltes, de seguiment se’n fa, però l’Ajuntament pot fer
fins un punt.
Sra. Roser Mas
No era tant en el sentit que hi hagi vailets al carrer, que bé n’hi ha d’haver, està clar! Però
si que pensem, ens sembla, que potser no hi ha dissenyada alguna acció concreta; ens
sembla des de fora i des de la perspectiva de no conèixer a fons, si no a través del
magnífic informe que ens vau fer arribar.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.3.Com us vam comentar l’altra vegada sobre la nau de la vitri, que està a punt de caure, a
veure quin tipus de gestió heu fet en això, perquè és molt perillós. Ho vaig anar a veure
l’altre dia i em vaig adonar que ha entrat molta gent, que han trencat bigues, i per això ha
caigut tot, perquè s’han emportat el ferro, no es vigilava gaire. Però nosaltres si que hem
fet gestions i hem trobat una persona, per si us interessa us donaré el número de telèfon,
que s’ho ha mirat i ho pot enderrocar per un import molt baix. M’ha explicat més o menys
com aniria l’assumpte: primer s’hauria de mirar exactament, de moment fem un incís,
perquè hi ha molts forats allà i a sota és buit i no sé si poden entrar-hi màquines i primer
s’hauria de mirar això; seria tapar els forats que hi ha, perquè hi ha aquells soterranis,
seria enderrocar tota la part de les oficines i enderrocar-ho tot; omplir aquells forats amb
el que hi ha i el que quedés, com que no és gaire reciclable, ho podria posar en un costat
i tapar-ho amb terra.
És clar! Ens ha donat un import que és de caramel, perquè és regalat! Surt sobre uns
8.000 i no sé pas si seria possible trobar-ho més barat.
Jo més que tot, us passaré el seu número de telèfon i si us interessa, es miren plànols, es
mira com s’ha de fer. Ho dic perquè allò és molt perillós i es poden demanar
responsabilitats, perquè algú es farà mal. Perquè hi entra molta gent.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Jo he de dir que en aquest tema hi estem treballant; ara no puc dir en quin sentit
treballem. Hi hem anat, ens ho hem mirat: la tanca no està tan malament però ens
plantegem anar més enllà.
El tema de l’enderroc, pensem sempre que ens estem ficant a casa d’un particular, d’un
privat i no és tant fàcil agafar algú i fer-lo anar allà i pagar-li 8.000 euros; no ho podem fer
d’aquesta manera, ho hem de fer d’una altra manera, s’ha de vestir. Jo et puc dir que
també tinc una proposta sobre la taula que, a canvi de res, no de 8.000 euros, si no que a
canvi d’emportar-se el material, fan net, i tot i fent-ho així, no ho podem fer, perquè ens
estem ficant a casa d’un privat, d’un particular; aquí ho hem de gestionar d’una altra
manera i en aquestss moments les gestions que estem fent van en aquest sentit i de
seguida que us pugui explicar què s’està fent i com es fa, evidentment que ho faré saber
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a tots els portaveus de tots els grups, en primer lloc, perquè hi estiguem d’acord, perquè
no és fàcil i penso que és una cosa que nosaltres estem decidits a fer-ho, però que ho
sapigueu, també, per quina banda volem tirar.
4.4.Fent referència a la nova llei que ara sortirà, o que es vol aprovar, la llei de l’alcohol dels
menors: el Ministeri de Sanitat vol unificar una llei integral pel consum, venda i publicitat
de l’alcohol; llegiré un tros petit de la llei, perquè a nosaltres ens interessa bastant, això,
per les festes que fem nosaltres, a veure com haurem d’actuar. El Ministeri de Sanitat vol
regular el consum d’alcohol al carrer; el Ministeri de Sanitat aprovarà una llei integral per
regular a tot l’Estat el consum, la venda i la publicitat de begudes alcohòliques, sobretot
en relació amb els menors; es preveuen multes que siguin abonades pels pares en cas
d’insolvència, o amb treballs a la comunitat. Respecte al consum, preveu multes de 600
euros, que s’imposarien als menors infractors, però com que en la majoria dels casos
resultaran insolvents, la responsabilitat passaria als tutors o als pares. Però també, i ho
dic per les àrees públiques que hi ha, que podem tenir problemes, també es proposen
multes per als adults que consumeixin alcohol al carrer o en llocs pensats per als menors,
com per exemple, en les piscines públiques, concerts,...
Més que tot, a veure com aplicarem nosaltres aquesta llei; com ens ho arreglarem, teniu
una mica d’idea? Perquè ens podem trobar amb un problema en moltes festes que fem
nosaltres aquí per al jovent.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Primer s’ha d’aprovar la llei, i després hem de mirar a veure com ens vindrà. El que
passa, que la dinàmica del govern espanyol, em sembla que és nostàlgica a altres règims
que hi ha hagut a Espanya, molt més autoritaris i puritans i ens hi té acostumats. Per
exemple amb una llei de seguretat ciutadana, que es fan propostes, es posen propostes
damunt de la taula excessives, al nostre entendre aquesta llei del consum d’alcohol hi ha
alguns dubtes; a veure si aquí es passaran de frenada puritana, perquè una cosa és fer la
promoció de l’alcohol obertament davant de menors, o directament als menors, i una
promoció de l’alcohol de forma excessiva, i l’altra és la integració del consum de l’alcohol,
que no hem d’afrontar que sigui en excés, si no natural, com pot ser pel festus prendre’t
una cervesa i intentar prohibir,. Si hi ha menors allà, que es pugui fer.
Això és el que ha sortit a la premsa; són els globus sonda que ha llençat el partit Popular,
per veure com respon la gent, com hem fet amb altres lleis i veurem com queda;
segurament tindrà esmenes, el que passa és que davant tenim una majoria absoluta que
tirarà segurament pel dret.
També tenim l’esperança que a partir del 9 de novembre ens puguem oblidar d’aquestes
lleis del Partit Popular i, pels interessats, que sàpiguen que aquesta llei, però, permetrà
als menors beure vi consagrat a la llei; això ho diu explícitament, sempre que no superi
els 10º els nens podran beure vi a missa.

Sr. Josep M. Soldevila
No crec que sigui tant a la broma, perquè és bastant seriós el tema. A més, no ha estat el
govern, ha estat una associació de pares que ho han triat. A més, la gent, allò que diem:
està ben assessorada: fons del Ministeri de Sanitat han explicat que s’ha iniciat un mes
una ronda de contactes amb Comunitats Autònomes i representants del sector educatiu,
pares i empreses. Vull dir que no és solament el govern! No tireu pedres! Som nosaltres
mateixos.

52

Sr. Jordi Casals
A mi, m’hauria agradat més que la pregunta de Plataforma hagués estat en sentit de “què
està fent ja l’Ajuntament per treballar aquests temes”
Sr. Josep M. Soldevila
És que aquesta és la pregunta.

Sr. Jordi Casals
No tant per la llei espanyola, que és molt espectacular: heu dit què penseu fer amb
aquesta Llei i aquesta llei, primer s’ha d’aprovar; el que passa és que ja estem treballant, i
s’està treballant des de fa anys amb la campanya “per Carnaval” on es tenen resultats, la
taula “nits Q”, on hi ha el sector privat, hi ha associacions de pares i mares de Torelló, hi
ha la comunitat educativa, hi ha diferents regidories, hi ha entitats que organitzen festes
populars, hi ha els locals d’oci nocturn, que es va presentar públicament i va venir el
director General de drogodependències i ens va felicitar per la feina i de la que hem
d’anar fent. Nosaltres ja estem treballant aquest tema!
Una altra cosa és aquesta llei, aquest globus sonda que surt aquí, però el que estem fent
al territori, són aquestes coses i ho estem treballant de manera que donen resultats
reconeguts des del departament de salut, reconeguts des de mossos d’esquadra i
reconeguts per tota la gent que va participant, i es va millorant i es continuarà treballant
en aquest sentit, en l’àmbit de l’oci nocturn,...
Sr. Josep M. Soldevila
Ara m’has contestat correctament.

4.5.Un prec sobre la piscina, perquè crec que no heu actuat correctament; m’ho he mirat molt
bé, però crec que no heu fet el procediment adequat. Us ho dic, perquè jo he venut
piscines durant molts i sóc professional i crec que tinc dret a poder explicar com a
professional.
Per fer-vos quatre cèntims, les piscines s’han d’impermeabilitzar i s’han d’enganxar al
morter. Per impermeabilitzar, hi ha dues maneres de fer-ho: una manera és posar una
capa protectora de l’aigua sota el coment forjat prim, que es denominen membranes
impermeabilitzables de vinculació directa. I la segona manera d’aplicar la
impermeabilització, és barrejar alguns additius resistents a l’aigua amb el morter fi. Els
additius, normalment segellen els poros de formigó quan s’asseca pel que queda una
bona impermeabilització. Però, és clar! Després s’ha d’enganxar el morter, però el morter
s’ha d’enganxar quan l’àrea estigui completament seca i, és clar! Volem anar tan de
pressa, que no crec que estigués seca l’àrea per poder-hi aplicar això. Jo dic el meu
parer.
El sistema de morter, normalment el morter triga diversos dies en assecar-se, si s’ha fet
tot bé el tema de la impermeabilització i aquests dies maten, i això és així, hi ha d’haver
un assecament total i per aquest assecament, pot variar, segons el fabricant, però sol
trigar uns 14 dies i, és clar, s’ha acabat de fer en dos o tres dies.
Més que tot us ho dic, perquè ja que us hem de donar a vegades la mà, per poder triar,
segons el que liciteu, m’agradaria que a vegades miréssiu quina empresa és la més
adequada per venir, perquè, és clar, hi ha costos que a vegades pot sortir barat, però
aquí s’acaba i ja està i en algunes coses s’ha de portar un manteniment i ens pot portar
problemes i això suposo que ens ho hem de mirar amb més cara i ulls, perquè jo tinc
entès que hi havia hagut empreses aquí que amb molt pocs diners més es podria haver
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fet i potser hauríem d’haver confiat en gent d’aquí més que en gent de fora i més
professionals.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Jo, dubtar de la professionalitat de la gent quan es fa un concurs públic, una licitació i es
presenta una empresa, en aquest cas, la que ha guanyat, que ha fet totes les reformes
del parc aquàtic de Port Aventura, perdona’m que discrepi, perdona’m!
En primer lloc, han guanyat per preu; després, per terminis i et puc dir que avui dia hi ha
uns ciments, coles, silicones, el que vulguis, que en una piscina plena, si et cau una
rajola, es pot enganxar la rajola; o sigui que a mi em van dir que amb una assecada n’hi
havia prou, amb el ciment que estaven posant; per tant, jo m’ho he de creure, jo no en sé
de fer piscines, m’he de creure els tècnics i per això tenim un arquitecte municipal, per
això tenim l’aparellador i hi han anat, cada dia, si no una, dues vegades i ells, les
informacions que m’arriben a mi, és que estan contents de com s’està portant a terme la
piscina i, per tant, jo no tinc res a dir, ni sóc tècnic i, a més, penso que hem anat justos,
perquè hem anat justos; per temps, s’acabava el dia 28, o sigui per les setmanes des que
vam signat l’acta de replantejament, comptant les 16 o 18 setmanes que hi havia,
s’acabava el dia 28 de juny; si el temps hagués acompanyat una mica més, segurament
hauríem acabat i en lloc d’obrir demà, que obrirem una setmana tard, segurament
aquests quatre dies hauríem pogut recuperar i no sé si el 24 o el 25 o el 26; necessitem
un dia, que és avui: ahir a la tarda s’estava omplint la piscina, avui s’ha fet l’analítica de
l’aigua i demà es pot obrir. També ens hauria agradat obrir amb tota la gespa plantada,
amb tot verd i arreglat i a la part de darrere no s’hi podrà anar, però les piscines,
francament, avui hi he anat i fan goig, unes piscines que fan goig; penso que s’han
construït bé i el temps ens donarà o ens traurà la raó; però professionals, jo no ho dubto
que ho són, perquè si vas a mirar les instal·lacions que hi ha a baixa, filtres i més, no sé
si has tingut l’oportunitat d’entrar-hi, els mateixos professionals d’altres sectors ens han
dit que aquesta gent no estalvien res i hi posen material bo. Saps que hi ha de la A a la Z
i quan un professional que veu que un altre hi munta el que munta i et diu que ens estan
muntant una cosa que està bé, jo m’ho he de creure i ja et dic: tenim els arquitectes i són
els que han anat fent el seguiment de tot això. No podem triar l’empresa que ho fa; fem
un concurs públic; som al cap del carrer. Et pots trobar amb un professional com una
casa de pagès o com una sola de sabata... malauradament el sistema que tenim és
aquest i no el podem canviar! Jo no puc dir que vingui qui sigui, perquè em cau bé, o
perquè penso que és un bon paleta o perquè penso que em pot fer la millor piscina del
món. Jo penso que tot i fent-ho del sistema que ho fem, ens han vingut uns bons
professionals fent piscines, és el que et puc dir.
Sr. Josep M. Soldevila
Però realment no s’ha acabat a temps!

Sr. Jaume Vivet
Dos dies tard!
Sr. Josep M. Soldevila
Era el 28; s’ha començat massa tard, potser a fer la piscina! Perquè el que perdrem són
tots els abonaments, perquè la gent...

Sr. Jaume Vivet
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Josep M.: aquí anem enrere; aquí es va fer un projecte per una piscina de 7 o 8 carrils; 8
eren justos, eren 7. Hi va haver en el seu moment, una petició, una proposta del club
natació Torelló per mirar de fer-la de 10 carrils, perquè ja en vam tapar una i l’any passat
hi va haver el que hi va haver tapant una piscina, que és molt just... bé, molt bé; ens ho
plantegem i diem que fer servir el mateix projecte i que la millora sigui fer tres carrils més,
això és un altre projecte! Hem hagut de refer el projecte, un cop s’ha fet el projecte hi ha
tots els passos que s’han de fer, d’exposició pública, de licitació... això ho hem fet tot i et
puc dir que no hem perdut ni un dia, i si el temps ens hagués acompanyat una mica més
aquests últims quinze dies o tres setmanes, jo et puc dir que al principi, segurament els
primers quinze dies segurament s’hi va veure poc moviment a la piscina, perquè es
replanteja i no pots portar-hi una brigada de quinze persones el primer dia, els pots portar
ara al final quan han de posar tots rajola i uns posen a dalt, els altres a dins i els altres a
la petita; llavors si que tens feina per molta gent, però per fer el replantejament del
moviment de terres, es va començar per instal·lacions, tot el que hi ha dins; pel que hi ha
dins, ja fa tres setmanes que podria funcionar, pels filtres. Es va avançar per allà i jo
penso que és pitjor tenir-ho tot fet i que faltin tres filtres i no podem obrir; això seria una
manca de programació. Pel demés, estàs en una obra exterior; si plou va malament per
treballar i va malament per obrir les piscines, va malament per tothom. Malauradament ha
estat així. Aquests últims dies, s’ha treballat per Sant Joan. A mi, el dia de Sant Joan em
van dir que no treballarien i els va demanar per favor que treballessin i van treballar per
Sant Joan i he anat mantenint contactes i a mi, el motiu de tot plegat que hem fet avui,
era acabar d’empènyer dient que dilluns ve el diputat d’esports i ha d’estar la cosa a punt
i aquesta ha estat la cirereta per acabar de fer l’empesa.
Jo penso que s’han complert els terminis; per dos dies de retard en l’entrega de l’obra,
tant de bo tots acabessin només amb dos dies de retard, tant de bo! I jo, per les
converses que hem tingut, sempre han estat amatents en tot el que els hem demanat:
quan se’ls ha demanat més gent, a vegades han tardat un parell de dies, però els han
portat. Jo penso que la piscina fa goig; és de les piscines grans que hi ha a la comarca;
traient les de 50 metres, que crec que n’hi ha una al Natació Vic i prou, una piscina de 10
carrils d’amplada fa goig!
4.6.Repetir un tema que ja he dit cinquanta vegades, pel que fa a les sol·licituds que no
responeu a temps. L’altre dia us vaig dir les d’obres i aquesta vegada us dic altres, com
són temes de seguretat, perquè tinc una sol·licitud feta jo mateix i veig que no m’heu
contestat i més que tot, ho dic, perquè quan ho diu la gent que no es contesten no us ho
creieu, però quan veig que em passa a mi, m’ho he de creure.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Entenc que no expliquis de què va si és a nivell particular. Ja mirarem com està.

Sr. DAVID OLIVARES:
4.7.Si ens poden explicar una mica les actuacions que s’han fet al pàrquing del davant del
Fortià Solà, per quins motius s’ha fet i quin cost ha tingut.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Allà es va posar una sorra d’aquesta vermellosa i quan està seca genera pols; es van
queixar els veïns de les cases d’allà, que tenien les terrasses del darrere plens de pols. A
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partir d’aquí, s’ha decidit substituir aquesta sorra, que s’aprofita per un altre pàrquing,
crec que el de mas Les Vinyes i aquí s’hi ha posat asfalt recuperat, que no fa pols; és
com una grava negra i ens han dit que no fa pols. El cost ara no el tinc aquí, però ja et
faré arribar què val.
Sr. David Olivares
És que jo al ple passat vaig demanar si hi havia queixes, perquè jo sabia que hi havia
queixes i una de les queixes era aquesta i a mi se’m va dir que no hi havia queixes.

Sr. Jaume Vivet
Si ho hagués sabut jo ho hagués dit, però en aquell moment jo no ho sabia.

Sr. David Olivares
Ho sabia jo abans? Ostres!

Sr. Jaume Vivet
Jo no ho sabia!
Sr. David Olivares
Doncs jo si. A mi se’m va dir que no hi havia cap queixa i la sorpresa és quan veus què
s’està fent.

Sr. Jaume Vivet
Jo t’estic explicant el que he vist i, per tant, si jo en aquell moment hagués sabut que hi
havia queixat, ho hauria dit i t’hagués dit que farem això i allò; si ho hagués sabut ho
hauria dit, però jo no sabia.

Sr. David Olivares
No sabien res? A mi m’informen que s’havien vingut a queixar, per això m’estranya. I
després s’ha fet el que m’han dit...

Sr. Jaume Vivet
Demana’ls una cosa: a veure si m’han vingut a veure a mi; demana’ls això, sisplau!
Sr. David Olivares
S’han queixat. No sé a qui. El regidor d’urbanisme deu ser el Sr. Sabatés, no?

Sr. Jaume Vivet
També hi sóc jo a urbanisme, hi som tots dos!

Sr. Lluís Sabatés
Si no ens han vingut a veure! A mi no m’han vingut a veure.
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Sr. David Olivares
Dec tenir telepatia, perquè si no, no ho entenc pas!
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.8.Voldria que ens expliqueu una mica el motiu pel qual s’ha tardat tant en arreglar el
semàfor del carrer Espadamala; sabem que es va espatllar a causa d’un llamp, però s’ha
tardat, si no m’equivoco, una setmana en reparar-se i voldríem saber una mica el motiu.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Això va passar un dimecres a la nit; va caure un llamp; va xafar tot l’equip, no es podia ni
posar el semàfor en ambre. El dijous s’avisen els serveis tècnics, venen i diuen que
aquest equip s’ha de demanar a Madrid, que no n’hi ha cap aquí. Molta insistència per
part del regidor; pensem que hi ha hagut quatre dies de pont; això passa dimecres a la
nit; dijous i divendres s’intenta localitzar un equip. Entrem ja al pont de Sant Joan; per
tant, ni dissabte, ni diumenge, dilluns ja ve just... dilluns continuem insistint i per tant, la
primera opció que vam tenir va ser: feu el que pugueu, com pugueu i de la manera que
pugueu, per posar-lo com a mínim en ambre i això es va fer dimecres a la tarda i l’equip
que ha d’arribar –encara no ha arribat- i ara està funcionant amb un equip de segona mà,
que se li ha fet un pedaç i no és el que hi ha d’anar, però funciona amb això. Jo penso
que aquí tornem a ser al mateix lloc: d’acord que diem una setmana, però en realitat són
tres dies, perquè ens ha enganxat un pont de quatre dies festius; transports no corren, no
truquis en lloc...

Sr. Joan Manel Castillo
Però en tot Catalunya no hi ha...?

Sr. Jaume Vivet
No. Ve de Madrid i a Madrid tampoc el tenen; el més gros és això, que a Madrid tampoc
el tenen!
Hem insistit molt; en Lluís ha insistit molt; en Jordi ha insistit, jo he insistit, fins al punt que
inclús a vegades, per correu ens hem dit coses una mica calentes, vull dir que fins aquest
punt!. Llavors, a partir d’aquí, pensa que ho hem empaitat i la solució va ser demanar el
que sigui i de moment en ambre, i ara funciona, però gairebé amb senyals de fum, però
funciona! Funciona, però ja et dic que no és el que toca funcionar, funcionem a precari.
Sr. DAVID FORCADA:
4.9.Una pregunta reiterativa, però com que és d’urbanisme i va lent i només queda un any de
legislatura: és sobre el carrer de la Torrentera i el carrer Giravolt, que sé que estan sobre
la taula els projectes acabats, però a veure si teniu intenció de fer-los abans d’acabar la
legislatura.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
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En el tema de la Torrentera hi estem treballant; és un tema complicat de debò, no és fàcil.
En aquest punt, ara als propietaris, enviarem properament una carta per demanar-los que
ens portin les escriptures, perquè és el primer que necessitem per començar-ho a moure;
ja en tenim alguna de la legislatura passada, que ja ens l’havien enviat, i la intenció de
l’Ajuntament és de moure-ho, evidentment que és de moure-ho, perquè penso que tenim
dos grans: un és aquest, i l’altre és el carrer Giravolt.
El carrer Giravolt, estem en el mateix sentit; estem en aquests moments tenim els serveis
tècnics que jo penso que estem sortint una mica del forat del tema de la sala polivalent
que els ha absorbit molt durant molt temps. Espero que abans de vacances poder
explicar a tots els grups primer, i després a les entitats, com quedarà tot i el tema del
carrer Giravolt, m’agradaria en aquests moments ho estem preparant, informar de cara al
setembre com es vol fer i com es vol tirar endavant. Estem mirant una mica el que és el
projecte, el que podem estalviar, el que podem fer i el que podem no fer, per fer una obra
que quedi el millor possible i si pot ser, amb el mínim cost possible.

Sr. David Forcada
El que passa és que en el giravolt, pel que entenc, està pendent d’una nova distribució de
costos, oi?

Sr. Jaume Vivet
Si, està pendent.
Sr. David Forcada
El que era el projecte inicial ja estava més o menys...

Sr. Jaume Vivet
El projecte ja està bé; hi ha temes de si arbres si, arbres no; estem amb aquestes coses i
pendents d’aquestes coses i una mica és el tema dels coeficients, que segurament ens
mourem amb dos coeficients, que són els que marca la llei i que no tinguem problemes.
Sr. David Forcada
El que passa és que fins ara hi havia el contenciós que impedia una mica això, ara que ja
hi ha molta feina feta, potser és necessari prioritzar, encara que potser haguem
d’endarrerir el pavelló un mes, però prioritzar tirar endavant això.

Sr. Jaume Vivet
Jo penso que el pavelló estem en un punt que a la que hem tingut la resposta de l’ACA,
tenim el finançament, o una part, perquè el tema del pavelló se’ns ha complicat pel tema
fonamentació i demés, per part de l’ACA que ens el fa aixecar i ja ho explicarem més
detingudament. El cas del carrer Giravolt és pràcticament tot amb contribucions especials
i ho hem de fer de forma que es puguin assumir per part dels veïns; hem de mirar de ferho de manera que si a l’Ajuntament li toca pagar el 10%, el 90% restant el pagaran els
veïns i s’hauria de fer amb temps i això vol dir estar una mica per aquest projecte.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.10.-
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Una pregunta en relació a l’escola de música: a veure si el regidor pot fer una valoració
del curs passat i a veure si ens pot informar de la prematriculació del curs següent.

Respon el Sr. Lluís Sabatés
La situació actual a l’escola de música, és que s’ha acabat la preinscripció, s’ha començat
amb el tema matrícules, estem esperant acabar tot el tema de matriculació per poder fer
una valoració d’aquesta primera etapa de matriculació, perquè evidentment el setembre
hi torna a haver un altre termini per matricular i penso que fer una valoració en aquests
moments no seria del tot certa; estem contents, perquè si que ja hem començat a aplicar
una mica els criteris d’una formació no reglada, però seguint els criteris que marca la
Generalitat i els terminis de preinscripció i matrícula, que això sempre es fa quan acaba el
curs en totes les formacions reglades, i en les no reglades també. També és un tema que
s’hi ha d’anar acostumant la gent, que l’escola de música és una escola de música i, per
tant, ha de seguir els criteris que també es marquen des del departament, però en aquest
sentit som optimistes.
En quant a la valoració global d’aquest curs, s’ha acabat pràcticament ara. De totes
maneres, penso que s’ha fet un treball molt important de donar a conèixer el projecte, de
veure que les coses es poden fer d’una altra manera i fer-les –penso- bastant ben fetes i
motivar una mica i tornar a donar confiança a tota la ciutadania de Torelló, que tenim una
escola de música amb un projecte, amb un projecte molt definit, amb un projecte molt
engrescador, i que esperem que evidentment les circumstàncies actuals de l’economia
tampoc permeten moltes alegries i, per tant, tots els costos addicionals que puguin tenir
les famílies en activitats extraescolars encara que siguin de formació, no és un moment
que la gent tingui molta disponibilitat, però si que tenim moltes esperances que a l’inici del
curs puguem donar unes xifres molt positives de matrícula. Et podria dir les xifres: estem
sobre els 40 alumnes en aquests moments, però fins que no hi hagi les matrícules i es
comenci, prefereixo no donar una xifra concreta, ni certa.
Jo penso que s’ha fet una feina molt important de difusió, de veure que és una escola
oberta a la ciutadania, al poble; s’ha participat en molts actes; s’han fet actes aquí
importants i de mica en mica, amb la feina que també es fa de promoció a les escoles,
esperem que hi vagi havent més usuaris de l’escola i és una aposta que ha fet l’equip de
govern i penso que és una aposta que en aquests moments podem estar contents, en
principi, de la manera que està funcionant.
4.11.Un prec: es van fer unes obres ja deu fer gairebé un any, a la plaça Joanot Martorell per
intentar evitar, o per ajudar a evitar inundacions. S’hauria de pintar correctament el terra,
perquè es va deixar tal com està i és perillós; si no et coneixes on són els stop; em
refereixo a la pintura de senyalització horitzontal.

Respon el Sr. Lluís Sabatés
No fa un any que es van fer les obres, fa molt menys. Les inundacions si que van ser fa
gairebé un any, va ser a l’agost i es van fer un seguit de projectes per intentar millorar,
s’han aplicat; no estan al 100% encara aplicats, però per desgràcia hem pogut comprovar
–no fa pas massa dies- que les actuacions que s’han fet en aquella zona sembla que
estan funcionant; tot i així, no són les definitives, perquè és una solució que pensem que
no és la més adequada, però tot i així hem aconseguit que no hi hagi inundació de
baixos, en principi; no vol dir que un altre dia hi hagi un altre fet excepcional com el que hi
va haver aquestes setmanes passades i ens trobem que es tornin a inundar, perquè falta
una petita actuació i si que potser ens hem endarrerit una mica en marcar la zona, però
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estàvem una mica pendents de veure com funcionava tot per poder-ho marcar
definitivament. Serem amatents i ho solucionarem ràpidament.
5.- INFORMACIONS
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Demà obrim les piscines, per si algú encara no ho sabia. Han quedat molt bé, però hi ha
una part que ja s’anirà acabant, però en principi hem d’estar contents, perquè la veritat és
que fan goig.
5.2.El cap de setmana, el 6 de juliol hi ha la quarta trobada de cotxes clàssics, que venen tota
aquella colla de jovent que l’organitzen i com que hi ha una part a la zona del camp de
futbol de sorra, fan una mica de tram i després fan el tram per fora. Us convidem a
assistir-hi.
5.3.El 13 de juliol també hi ha el mulla’t, la campanya per lluitar en contra de l’esclerosi
múltiple i que aprofitant que fem el mulla’t, també farem una mica de festa aquàtica i
llogarem inflables per potenciar i donar a conèixer la piscina i aprofitar també per veure si
recollim més diners per aquesta causa.
5.4.I ja per acabar, el 20 de juliol hi haurà la cursa ciclista de veterans, com cada any, i el 26,
la cursa popular.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.5.Jo us volia comentar que aquesta setmana vam fer la presentació de la campanya
aquesta per mirar de conscienciar la gent, perquè vigilin amb els excrements dels gossos;
no és pas la primera vegada que es fa una campanya d’aquest tipus, el que si que
aquesta vegada hem volgut fer una cosa més visual i han estat dues maneres: una d’elles
és amb aquests díptics que s’han fet, que es repartiran per carta a totes les persones que
tenen el gos donat d’alta al registre de l’Ajuntament i també cada vegada que hi vagi un
de nou a donar-se d’alta també se li donarà un díptic d’aquests; els agents cívics també
en portaran i en el moment que ells creguin convenient també en faran entrega. Aquests
díptics consten de dues parts, creiem que molt visibles i entenedores; una en color verd
que ens diu que ser cívic no té preu i si girem, la tenim en color vermell i ens diu que
l’incivisme es paga i hi ha un recordatori de l’article 34 de l’ordenança de civisme.
Aquesta campanya sempre és en col·laboració amb pla de barris i amb l’empresa
VetXarxa, que és el centre veterinari que ens porta tot aquest tema dels gossos
abandonats, gats, i tot el tema.
Conscienciar-nos tots d’aquest tema que com que tot l’equip de govern creiem que en
som conscients, però la gent, si parles amb les persones, gent que et trobes pel carrer,
preguntes: ostres! Com ho poden fer això? o, a casa meva m’he trobat amb això o amb
allò... és un tema que la gent ens el demanava molt.
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A part dels díptics, s’han fet unes pintades al terra en què també es recorda i s’han posat
en llocs estratègics on se sap molt bé que la gent hi va a passejar els gossos i aquestes
pintades també ens recorden aquest fet que el gos és nostre i que ens hem de fer càrrec
d’ell; no es prohibeix que el gos en aquell moment faci les seves necessitats allà, si no
que cal recollir-les i tenir-ne cura que sobretot els carrers i places estiguin nets.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.6.El festus d’aquest any, encara no s’ha fet la valoració seriosa, però si una mica i estem
molt contents, perquè hi ha hagut molta gent. Ja es va començar el dijous amb el llarg
d’en Jordi Morató Pescallunes, que ens va fer molta il·lusió que el vingués a presentar a
Torelló i divendres i dissabte, no sé si vau estar voltant pel carrer, però es trobava gent
arreu i la gent molt contenta del que s’anava veient pels carrers, més o menys, sempre hi
ha coses una mica més trencadores que d’altres, que costen potser una mica més de
pair.
També estem contents, perquè es va aconseguir sortir al TN migdia del mateix dia que es
començava el Festus, probablement degut a què aquest any es va demanar ajuda a una
empresa de comunicació; no s’havia fet mai i aquest any ens vam atrevir amb els pocs
diners que hi podíem aportar i com que van creure en el projecte, també amb menys
diners del que generalment fan van tirar i penso que ha estat una bona idea i de cara a la
propera edició, tirar-ho endavant.
I des d’aquí, també agrair l’esforç de tota la gent que hi ha treballat: tècnics, brigada,
amunt i avall amb trastos, i la policia. Penso que ha estat feina de tots.
Sr. MANEL ROMANS:
5.7.En aquests moments que la llei ARSAL qüestiona tot el que no siguin ajuntaments, és a
dir, consorcis, mancomunitats i coses d’aquestes, nosaltres voldríem ara al ple, donar la
notícia, la bona notícia, que la Diputació de Barcelona ens ha concedit al consorci un total
de 103.312 euros per promoció econòmica, per a les empreses i per als treballadors.
D’aquests 103.000 euros hem de dir que fa dos anys no hi va haver cap subvenció,
perquè era el primer any que hi havia el servei i la Diputació, al no haver-hi un històric no
ens va donar cap mena d’ajuda; l’any passat si que ja ens van donar 40.000 euros –que
vam estar molt contents- i aquest any, amb aquests 103.000 € que ens han donat, estem
més que contents. Això ha anat 23.000 € per al servei d’empresa, 29.940 € per fer la
segona fase del programa d’acompanyament a la comercialització internacional i aquest
any també hi afegirem que no sigui només a nivell internacional, si no que podrà ser
també a nivell nacional, o estatal. 9.360 € per al foment de locals i naus industrials buits i
el projecte una mica que és l’estrella, que és el que a nosaltres ens ha engrescat més,
que és un projecte que ens va venir una mica per les demandes de les empreses que hi
havia del sector, que pensem que nosaltres que en aquest moment és el que dóna feina i
més activitat a tot el sector de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, que és el sector de
l’embotició, i a partir de les demandes que ens van fer les empreses, que ens deien que
no tenien persones formades per fer de manyà, bàsicament, per muntar màquines, vam
dissenyar un programa, el vam presentar a la Diputació i el dia que va venir el
Vicepresident aquí, el Sr. Ferran Civil, ens va dir que era un dels pocs projectes que
s’havia valorat amb un 10. És a dir: ens van donar els 40.800 €, el 100% del que havíem
demanat.
Jo vull felicitar des d’aquí a les persones que ho han fet, a la Natàlia Pérez, que és la
gerent, i l’Anna Sadurní, que és la tècnica d’empresa, per tot el projecte que han
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presentat, i també la implicació de les empreses del territori, perquè jo penso que sense
la implicació d’elles, la Diputació no ens hagués donat aquest projecte o ens l’hagués
retallat una mica més; ells van valorar molt el fet que les empreses hi estiguessin
implicades i veiessin amb molt bons ulls el projecte.
Nosaltres ja estem treballant en aquest projecte; segurament es farà en col·laboració amb
la Fundació Eduard Solé de Ripoll, i estem treballant, perquè volem que a finals del mes
de juliol ja puguem tenir les persones que a mig setembre comencin aquesta formació.
Ho hem dissenyat, en principi, per 10 o 15 persones, que dependrà una mica de les
empreses que hi hagi, perquè el que volem és que sigui una formació específica en
aquest camp, però a més, que sigui dual, és a dir, que hi hagi una formació teòrica, però
paral·lelament que hi hagi unes pràctiques a les empreses i, depenent de les demandes
que tinguem de les empreses, nosaltres formarem vailets depenent de les demandes que
hi hagi.
Bé, jo penso que això és una bona notícia, per la bona feina que s’està fent des del
consorci en tema de promoció econòmica i ja dic, més en aquest moment en què des de
l’Estat espanyol s’està qüestionant el fet que nosaltres agafem els serveis, els
mancomunem i que així siguin més sostenibles econòmicament parlant.
Sr. JORDI CASALS:
5.8.S’ha iniciat ja el canvi de sentit dels carrers del barri de Montserrat, la primera fase, que
són els que hi ha entre el carrer Montesquiu i l’avinguda de Rafael Casanova i Borgonyà i
Conanglell; segurament és el més senzill, és el més residencial i deixem per una segona
fase la part que hi ha més comerç dels carrers afectats, que això ho farem durant el
proper mes. I amb l’engegada, que hi vam destinar agents cívics i també policia local
permanentment durant uns dies, no hi ha hagut cap problema destacable, més enllà
d’algun tossut i d’algun despistat.
5.9.Aquest dissabte a la nit hi haurà la segona edició de la nit de botigues. Aneu preparant la
tovallola i el banyador i els biquinis, perquè la platja arribarà a Torelló aquest dissabte al
vespre i els comerciants esperem que ens facin gaudir d’una altra nit com la que vam
gaudir l’any passat.
Des d’aquí, abans que passi, perquè quan funciona és fàcil donar les gràcies, segur que
serà un èxit i dono les gràcies a tots els comerciants que hi participen; hem treballat en
comissió amb un representant dels comerços de cada zona afectada per la nit de
botigues, és a dir, que han estat apetxugant després de la jornada laboral i gràcies a això
tindrem una nit de botigues, que el que vol és superar l’any passat.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.10.Una informació sobre energia, i és que aquesta setmana ha estat la setmana europea de
l’energia, i des de la regidoria de medi ambient, en col·laboració amb ràdio Ona, s’han
estat emetent falques amb consells energètics, durant aquest mes de juny, i la setmana
passada, el dia 25, a la biblioteca Dos Rius vam poder assistir a una xerrada en què va
participar ‘Agència de l’Energia d’Osona, que ens van explicar els canvis que hi haurà en
les factures de la llum i també vam poder escoltar la presentació de la cooperativa “som
energia”, que afavoreix un model diferent de consum, d’empresa energètica i, per tant,
m’atreviria a dir que ja estem complint el punt primer de la moció abans d’aprovar-la.
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5.11.Sobre l’alcohol: aquesta setmana vam presentar l’experiència “Nits Q”; ens van convidar
a participar en una jornada que organitza la Generalitat, una jornada interdepartamental,
per poder explicar la nostra experiència. Hi va assistir en Jordi per poder explicar el
projecte i, per tant, creiem que estem fent bona feina en aquest camp, perquè ens ho
estan reconeixent des d’altres organismes.
5.12.El proper dia 12, en el marc de les festes del barri de la Joanot, organitzarem el sisè
Open Skate, la sisena competició, i aquest any el matí es podrà fer un taller de scuter,
que són aquests patinets que ara estan molt de moda i molt presents i es podrà fer un
taller al matí al mateix skate parc.

Sr. JAUME VIVET:
5.13.Fundació Estivill Camps: avui s’ha acceptat la dissolució de la Fundació Estivill Camps.
La Fundació la dissoldrem i l’actiu anirà a favor de la Fundació del Centre Psicopedagògic
d’Osona. L’actiu està format d’una casa i uns diners en un compte bancari i la cessió es
fa condicionada a què es destini a recurs d’habitatge per a malalts mentals, prioritzant
persones de Torelló. Això ens ho han fet recalcar molt, que ha de ser per persones de
Torelló amb prioritat, perquè hi pot haver algun cas, però està clar que serà per gent de
Torelló.
Nosaltres creiem que és molt més idoni que ho gestioni una entitat especialitzada i amb
experiència en aquest tema i en aquest cas concret, no hi ha cap recurs d’aquest tipus
d’habitatge per a malalts mentals a Torelló, seria el primer. Avui s’ha acceptat per part del
Patronat de la Fundació del Centre mèdic psicopedagògic d’Osona. Nosaltres entenem
que el projecte de com ha de quedar l’edifici s’ha fet des de l’Ajuntament, tot i que ells ens
han demanat una petita modificació, perquè a la part de baix hi ha d’haver un taller i hi ha
d’haver uns espais per tal que aquestes persones puguin fer una mica d’activitat i estem
molt engrescats, tant nosaltres, com el centre mèdic psicopedagògic, perquè és un fet
pioner, no és massa habitual que un ajuntament faci aquest tipus de cessió i la veritat és
que era una Fundació, que com a Fundació ens costava diners; amb els diners que
teníem dels interessos del capital, no cobríem el cost de gestories, d’auditories i tot
aquest tema. Per tant, pensem que aquestes coses les ha de gestionar qui realment en
sap, i que la funció, la persona que en aquell moment ho va cedir, ho va donar amb la
condició que es constituís una fundació que fos 100% de l’Ajuntament i quan es va fer la
Fundació, els estatuts ja preveien la possibilitat de dissoldre-la, ja ho preveien, i de cedirla a un tercer que fos una entitat sense ànim de lucre i que ho destinés a serveis socials i
això és bàsicament el que hem fet i s’està tirant endavant un projecte que si tot va bé,
passat vacances es podrà presentar i hi estem molt a sobre, perquè tenim ganes que tiri
endavant.

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

Torelló, 1 de juliol de 2014
Vist i plau,
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L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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