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Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds
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2.1. SECRETARIA
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2.1.2. PRP2014/2332 Pròrroga per cinc anys el termini per construir habitatges socials a
la Fundació Privada Família i benestar Social a l'àmbit del Pla Parcial "El Castell I".
2.1.3. PRP2014/2333 Nomenament de la Comissió de noms de carrers, places i espais
públics del municipi de Torelló
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT
2.2. URBANISME
2.2.1. PRP2014/2330 Extinció del contracte per la gestió de la deixalleria de la Vall del
Ges que presta actualment l’empresa Recollida i Reciclatge s.l per caducitat del termini.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ICV-EUiA-E
3.1.1.1. Moció de suport a les reivindicacions de la PAH d'Osona en l'acampada davant
l'oficina del BBVA de la Plaça Fra Bernardí de Manlleu i per a la petició a aquesta entitat
financera que accepti les solucions proposades
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple del Decrets
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació en el tinent d'alcalde, Sr. Jordi
Casals i Prat, per a la celebració d'un matrimoni civil.
3.3.2. Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació en la regidora Carme Francolí
Casas, per a la celebració d'un matrimoni civil
3.3.3. Delegació de l'alcaldia en el Tinent d’Alcalde, Sr. Albert Portús Noguera, per a la
celebració d'un casament civil.
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 aprovades des de l'última
sessió plenària.
3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informar sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/7 Ordinària 28/07/2014
1.2. PLE2014/8 Extraordinària amb urgència 23/09/2014

Les dues actes s’aproven per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT CIUTADANA.
2.1. SECRETARIA
2.1.1. Nomenament de representants a la Mancomunitat de municipis d'Osona Nord
i Ripollès Sud.
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ACORD:
Relació de Fets:
1. Per acord plenari de 22 de febrer de 1985 es va aprovar la constitució de la
Mancomunitat de Municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud, integrada pels municipis
de Manlleu, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit
de Voltregà, Sant Quirze de Besora i Torelló, i es van aprovar els Estatuts que
l'havien de regir. La sessió constitutiva de la Mancomunitat, en la que alhora es
van designar les persones que en representació dels diferents ajuntaments
integrarien els seus òrgans, va tenir lloc el dia 29 d'octubre de 1986.
2. D'acord amb el que preveu l'article 12 dels Estatuts, les finalitats de la
Mancomunitat comprenen la prestació dels següents serveis: abocador controlat
de deixalles, recollida de deixalles, escorxador, serveis d'ambulància, serveis
personals d'assistència social, servei d'assessorament i informes tècnics a l'àrea
urbanística, residència assistida d'ancians, repetidors de TV i aquells que es
puguin acordar en el futur.
3. El Ple de la Mancomunitat, a la sessió del 14 de gener de 1987 va acordar, entre
altres, adquirir de Montserrat Fontserè Casasas una porció d'una finca de la seva
propietat, coneguda com Sanglas Vell i situada a Les Masies de Roda, d'una
superfície aproximada de 20 hectàrees, per 10 milions de pessetes (60.101,21
euros).
4. L'adquisició d'aquesta parcel.la de terreny erm i rocallós, de forma irregular i de 19
hectàrees, 51 àrees i 24 centiàrees de superfície, es va formalitzar mitjançant
escriptura de segregació i compravenda atorgada davant el notari de Manlleu, Sr.
Antonio Combalia Vidiella, el dia 15 de maig de 1987 (núm. protocol 489/87) per
destinar-la, segons consta en dit document, a abocador de deixalles dels
municipis que integren la Mancomunitat i tenint, per tant, naturalesa de bé de
domini públic destinat a servei públic. Les dades registrals de la finca són les
següents: volum 1622, llibre 16 de Masies de Roda, foli 174, finca 533-N,
inscripció 1a.
5. Segons la documentació que figura en els seus arxius, la Mancomunitat, des de
l'acte d'adquisició de l'immoble descrit i d'algunes actuacions posteriors no finides
per a destinar-lo a abocador, ha restat pràcticament inactiva des d'aleshores.
Segons consta en el Llibre d'Actes, la darrera sessió plenària de la Comissió
Gestora se celebrà el dia 11 de juliol de 1988. Tampoc des d'aleshores ni tant sols
ha donat compliment a l'obligació d'actualització de la representació dels diferents
ajuntaments en el seus òrgans de govern.
6. En aquests moments, atesa, doncs, aquesta situació de total inactivitat des de fa
desenes d'anys, es considera convenient valorar la possibilitat de dissolució
d'aquesta mancomunitat de municipis per la qual, com a pas previ a l'adopció de
qualsevol acord en aquest sentit, és necessari el nomenament de regidors
municipals en la Comissió Gestora de la Mancomunitat en representació
d'aquesta corporació.
7. En data 4 de juny d'enguany va tenir lloc a Manlleu una reunió amb alcaldes i
secretaris dels municipis mancomunats a fi de tractar conjuntament les actuacions
necessàries per a la seva dissolució formal atesa la seva total inactivitat real
permanent. En aquesta reunió es van plantejar les accions a realitzar per a la
liquidació del patrimoni ociós, començant per encarregar la peritació de l'immoble
a fi de disposar d'informació actualitzada del principal actiu; aquesta actuació
s'assumia inicialment des de l'ajuntament de Manlleu atesa l'absència
d'infraestructura i requeriments com el mateix pressupost, per part de la
mancomunitat. També es va posar de manifest la necessitat d'actualitzar, per part
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dels ajuntaments participants, la designació dels representats municipals per a
activar la Mancomunitat amb l'objectiu de dur a terme els actes necessaris per a la
seva dissolució.
Fonaments de dret:
Sobre la regulació de les mancomunitats de municipis i la seva dissolució es regula per la
normativa següent:
Article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Articles 115 a 121 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya.
Articles 31 i següents del RD 1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de població i
demarcació dels ens locals.
Articles 48 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
La Disposició addicional novena i la Disposició transitòria onzena de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local,
relatives, respectivament, a la racionalització del sector públic local i a l'adaptació dels
estatuts de les mancomunitats.
L'article 38 lletra c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, preveu que dins dels
trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o sessions
extraordinàries del Ple de la corporació que siguin precises a fi de resoldre, entre altres
punts, els nomenaments de representants de la corporació en òrgans col.legiats que
siguin de competència del Ple municipal.
L'article 5 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud,
preveu que el Ple de la Comissió Gestora és l'òrgan suprem i l'administració de la
mancomunitat a la qual representa i personifica i disposa que estarà formada pels
alcaldes i regidors elegits per cadascun dels municipis integrats en la següent proporció:
a) Ajuntaments amb una població de fet fins a 10.000 habitats: dos representants.
b) Ajuntaments amb una població de fet superior als 10.000 habitats: un representant
més per cada 5.000 habitats o fracció que excedeixi de 10.000.
Tenint en compte que la competència per a aprovar els acords relatius a la participació en
organitzacions supramunicipals correspon al Ple, d'acord amb el que disposen l'article
22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant, LRBRL) i l'article 52.2 b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant,
LMRLC), i que s'ha d'adoptar per majoria absoluta en virtut del que preveuen els articles
47.2 de la LRBRL i 114.1 de la LMRLC
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:
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Primer. Nomenar, com a representants de l'Ajuntament de Torelló en la Comissió
Gestora de la Mancomunitat de Municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud, com a titulars i
suplents els regidors següents:
TITULARS
Jaume Vivet i Soler
Albert Portús i Noguera
Lluís Sabatés i Padrós

SUPLENTS
Manel Romans i Sànchez
Núria Güell i Rovira
Xavier Lozano i Victori

Segon. Notificar el present acord a la resta d'ajuntament integrats de la Mancomunitat
proposant que es duguin a terme les actuacions conduents a la dissolució de l'esmentada
Mancomunitat amb la liquidació del patrimoni i la seva cancel.lació al Registre d'entitats
locals.
Tercer.
Comunicar-lo a cadascuna de les persones designades i notificar-ho a la
Mancomunitat de Municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només agrair que es vagin tancant temes; aquest feia molts anys, molts anys i està molt
bé que es puguin anar tancant.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.1.2.- Pròrroga per cinc anys el termini per construir habitatges socials a la
Fundació Privada Família i benestar Social a l'àmbit del Pla Parcial "El Castell I".

ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.El plenari municipal en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2.008 va
acordar cedir gratuïtament a favor de Fundació Privada Família i Benestar Social, les
parcel·les següents:
1)
FINCA NÚM. 179 inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2444, llibre
328 de Torelló, foli 91, finca núm. 11600. Parcel·la de terreny, situada al Municipi de
Torelló, al carrer Mas Torra, números 26, 28, 30, 32, 34 i 36, de forma irregular; la
superfície total de la finca és de mil cinc-cents tres metres quadrats;
2)
FINCA NÚM. 181 inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2444, llibre
328 de Torelló, foli 97, finca núm. 11602. Parcel·la de terreny, situada al municipi de
Torelló, al carrer Mas Torra números 38, 40, 42, 44, 46 i 48, de forma rectangular
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aixamfranada; la superfície total de la finca és de mil dos cents setanta-sis metres
quadrats;
2.-

Es va condicionar la cessió de la finca al compliment dels requisits següents:

1) Les parcel·les objecte de la cessió s’han de destinar exclusivament a la construcció de
dos conjunts de 21 habitatges cadascun de protecció pública.
A aquest efecte si les parcel·les cedides no es destinen a la finalitat esmentada en el
termini de cinc anys o deixen de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents,
el bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor d’aquest Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
2) La Fundació Família i Benestar Social haurà de promoure sobre els solars objecte de
la cessió, dos grups de 21 habitatges cadascun de caràcter social, sempre que les
peticions d’accés als habitatges cobreixin almenys un 100% del nombre total
d’habitatges, s’acrediti, per una banda, la viabilitat urbanística i, per l’altra, l’econòmica,
de la promoció amb les ofertes econòmiques per a la construcció, essent el romanent de
l’operació suficient per a cobrir el cost del sòl i el cost de la construcció de l’edifici i
d’acord les condicions següents:
a) La Fundació Privada Família i Benestar Social es farà càrrec directament i exclusiva
del cost de les obres d’urbanització del sector urbanístic que corresponguin a
aquests solars.
b) Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini màxim de tres mesos a partir del moment
en què s’hagi formalitzat la cessió del sòl, s’hagi atorgat la pertinent llicència d’obres i
concedit el crèdit d’acord amb les condicions establertes en el RD 801/2005, d’1 de
juliol i D 255/2005, de 8 de novembre.
c) El termini màxim d’execució de construcció de les obres serà de 36 mesos. La
Fundació Família i Benestar Social procurarà pactar un termini inferior amb
l’empresa contractista.
d) Sens perjudici de la direcció de l’obra, que correspondrà als tècnics competents
designats per la Fundació, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Torelló podran
supervisar les línies generals de l’obra.
e) El projecte tècnic per a l’execució de les obres haurà de comptar amb la conformitat
de l’Ajuntament de Torelló.
f) El preu de venda dels habitatges serà el corresponent al mòdul fixat pel Ministeri de
Foment en el moment de la contractació.
g) Caldrà garantir als futurs compradors dels habitatges l’accés a crèdits hipotecaris per
finançar almenys el 80 per 100 del preu total de l’habitatge.
h) L’Ajuntament de Torelló i la Fundació Privada Família i Benestar Social, procuraran
assegurar la venda dels habitatges a l’inici de la promoció, si cal, mitjançant un
pagament a compte per part dels adjudicataris, com a garantia del compromís de
compravenda. Si per qualsevol circumstància la construcció dels habitatges no es
portés a terme i s’haguessin cobrat quantitats a compte, l’Ajuntament de Torelló i la
Fundació Privada Família i Benestar Social, garanteixen i avalen solidàriament la
devolució de les quantitats avançades pels adjudicataris.
i) Els habitatges s’acolliran al règim de Protecció Oficial regulat en el RD 801/2005, d’1
de juliol, i Decret 255/2005, de 8 de novembre.
j) Per iniciar el procés d’adjudicació dels habitatges, l’Ajuntament de Torelló designarà,
en el moment de la signatura del present conveni, un responsable de les relacions
entre l’Ajuntament i la fundació, L’adjudicació dels habitatges socials es farà, segons
criteris fixats per l’Ajuntament. En el cas que la fixació d’aquests criteris afectés
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

l’equilibri econòmic de la promoció, Fundació Família i Benestar Social i l’Ajuntament
acordaran les modificacions imprescindibles per restaurar-lo.
El procediment d’adjudicació dels habitatges socials, cas d’haver d’adoptar el
sistema de barem, seguirà els tràmits descrits en el document que recollirà els
criteris a què es refereix l’apartat anterior.
La Fundació Privada Família i Benestar Social, es compromet a presentar una
rendició de comptes periòdica de la promoció, sempre que en el moment de fixar
definitivament les condicions de cessió dels solars, s’hagin compromès a quedar
ambdues parts vinculades, en tot o en part, al resultat econòmic de la promoció.
L’Ajuntament de Torelló en cap cas participarà de possibles pèrdues. Un cop
realitzada la venda de totes les unitats de l’edifici i feta la recepció definitiva de la
construcció, la Fundació presentarà proposta de liquidació positiva, que farà efectiva
–seguint els tràmits oficials reglamentaris- amb la reserva del 3% per cobrir futures
incidències. Aquesta reserva es liquidarà a l’Ajuntament un cop cobert el període
legal per possibles reclamacions, transcorreguts 3 anys de la venda dels habitatges.
Els costos de direcció i administració de la Fundació Privada Família i Benestar
Social, a més dels projectes, estudis i controls tècnics, inclosos els costos de
projectes que elaborarà, mitjançant encàrrec adient, la Fundació i que haurà de ser
aprovat per l’Ajuntament prèviament o simultània a l’acord de cessió dels solars,
repercutiran en el cost de l’obra en un 12% del preu de venda dels habitatges
construïts en els solars objecte d’aquesta cessió, reflectits en el pressupost de la
promoció.
En el supòsit que l’Ajuntament de Torelló considerés que en l’escriptura de cessió
dels terrenys cal fer constar una condició resolutòria per garantir el compliment per
part de la Fundació de les obligacions al seu càrrec, convenen les parts que
l’esmentada condició resolutòria es pacti amb proposició del rang hipotecari davant
dels futurs titulars de drets reals d’hipoteca que la fundació Família i Benestar Social
pugui constituir sobre la finca transmesa, als únics efectes de la construcció de
l’edifici d’habitatges socials, objecte d’aquest conveni.
Les possibles subvencions que, per qualsevol concepte, es poguessin obtenir en
qualitat de promotors d’habitatges socials, seran ingressades al compte de la
Fundació i destinades a la seva capitalització.
Les obres previstes en aquest conveni s’hauran de realitzar d’acord amb el projecte
que elaborarà, mitjançant encàrrec adient, la Fundació. Aquest projecte l’haurà
d’aprovar l’Ajuntament de Torelló prèviament o simultània amb l’acord de cessió dels
solars.
Com a garantia de l’obra durant el període comprès entre la recepció d’aquesta, fins
els deu anys següents, la Fundació Privada Família i Benestar Social contractarà
una Assegurança Decennal de Danys a l’Edificació. La prima de l’assegurança
s’imputarà al cost de l’obra.

3.En data de 4 d’agost de 2.014 el Sr. Josep Maria Puig i Puigdomènech, en
representació de la Fundació Privada Família i Benestar Social en què demana una pròrroga
de cinc anys com a termini per poder construir els dos grups de 21 habitatges atès que la
crisi econòmica existent en l’actualitat ha provocat la paralització absoluta del mercat
immobiliari i dels 12 habitatges construïts encara en resten 3 per adjudicar.
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:

7

Primer.- Prorrogar a la Fundació Família i Benestar pel termini de cinc anys més, termini que
finalitza l’any 2.018, per construir dos blocs de 21 habitatges cadascun en relació a les
finques cedides per la construcció d’habitatges socials per part de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Notificar el present acord a la Fundació Família i Benestar Social i al Departament
de Serveis Territorials pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Només volia comentar que, tot i que és evident que la situació de l’habitatge no és la
mateixa que el 2008 quan es van signar tots aquestos acords i quan s’havia de fer el
segon i que en aquests moments hi ha molta oferta privada d’habitatge de lloguer,
nosaltres entenem i encoratgem i estem molt d’acord en què hi ha d’haver un parc públic
d’habitatge important i, per tant, estem absolutament d’acord en què hi hagi aquesta
pròrroga, perquè pugui haver-hi la possibilitat d’edificar l’altre bloc.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.1.3.- Nomenament de la Comissió de noms de carrers, places i espais públics del
municipi de Torelló

ACORD:

RELACIÓ DE FETS:

Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 25 de juny de 2002 es va aprovar
la composició de la Comissió per a la denominació dels carrers de la població, que
s’encarrega d’estudiar i proposar la denominació dels carrers, places i espais públics de
Torelló.
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2006 es va
modificar la composició de la Comissió per incloure-hi les associacions de veïns
legalment constituïdes.
Atès que durant aquesta legislatura 2011-2015 aquesta Comissió encara no s’ha
constituït i que es vol fixar la denominació dels pàrquings del municipi de Torelló.
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.- Nomenar els següents membres de la Comissió per la denominació de noms de
carrers, places i espais públics del municipi de Torelló:
-

Alcalde:

Sr. Jaume Vivet i Soler
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-

Regidora de Cultura:
Sra. Núria Güell i Rovira
Regidor d’Urbanisme:
Sr. Lluís Sabatés i Padrós
Un representant de cadascun dels grups municipals
·CiU: Manel Romans i Sànchez
·JpT-ERC-AM: Jordi Casals i Prat
·PSC-PM: David Forcada i Rifà
·PxC: Joan Manel Castillo Rubio
·ICV-EUiA-E: Roser Mas Illamola

-

Un representant de l’Associació d’Estudis Torellonencs (ADET): Sr. Gerard
Verdaguer Reig
Un representant de les associacions de veïns legalment constituïdes:
· AAVV Barri de Montserrat: Sr. Joan Prats Furió
·AAVV Plaça Joanot Martorell i la Cabanya: Sr. Albert Farrús Marfull

-

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.2. URBANISME
2.2.1.- Extinció del contracte per la gestió de la deixalleria de la Vall del Ges que
presta actualment l’empresa Recollida i Reciclatge s.l per caducitat del termini.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de maig de 1.998 va acordar
declarar que la titularitat i la gestió de la Deixalleria de la Vall del Ges seria conjunta i de
forma comuna entre els Ajuntaments de Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de
Torelló. Així mateix, es va acordar encomanar la gestió de forma provisional a l’empresa
FCC Medio Ambiente fins el març de 1.999 i un cop transcorregut aquest termini es
preveia que els ajuntaments afectats determinarien la forma de prestació del servei. Es va
fixar que les despeses que ocasionés el funcionament de la deixalleria serien assumides
pels tres municipis en funció del seu nombre d’habitants amb referència a l’1 de gener
de cada any.
Fruit de l’anterior acord l’any 2.001 i de manera consensuada l’Ajuntament de Torelló va
iniciar la licitació a través de concurs públic per l’adjudicació del contracte de gestió del
servei públic de la Deixalleria de la Vall del Ges, Orís i Bisaura adjudicant-se per acord
del ple de l’ajuntament de Torelló en sessió celebrada el 23 d’abril de 2.001 el contracte a
favor de l’empresa Recollida i Reciclatge S.L.
El contracte es va formalitzar pel termini de 4 anys prorrogables per altres dos havent
caducat àmpliament el termini de vigència del contracte essent necessari procedir a licitar
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de nou el contracte de gestió del servei de deixalleria garantint els principis de publicitat i
lliure concurrència o bé prestar el servei a través d’algun altre sistema de gestió.
S’han mantingut converses amb els Ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç
Torelló per explicar-los-hi la voluntat de l’ajuntament de Torelló i plantejant-los la
possibilitat de prestar el Servei de forma conjunta a través del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura. Atès que no hi ha hagut acord per prestar el Servei conjuntament des
del Consorci, l’ajuntament de Torelló procedirà a delegar la prestació del servei al Consell
Comarcal d’Osona amb efectes a 1 de gener de 2.015.
Es fa necessari resoldre el contracte actualment vigent amb l’empresa Recollida i
Reciclatge efectuant un preavís per tal que el contracte que actualment presta per la
gestió de la Deixalleria de la Vall del Ges quedi resolt a partir del 31 de desembre de
2.014 al haver transcorregut amb escreix el termini pel que e s va formalitzar.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 25. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en concordança amb els articles 66 i 67 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveuen que
correspon al municipi la competència de la recollida i tractament de residus com a
competències pròpies. L’article 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, preveu que els municipis amb població superior als 5.000
habitants hauran de prestar el servei de tractament de residus.
A la vista igualment del que determina l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre., que
estableix que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin els
municipis i l’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que disposa que correspon a la
comarca realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipals.
Segon.- L’article 52 del Decret Legislatiu 1/2.004, de 21 de juliol, pel que s’aprova el text
refós de la llei de residus preveu que els municipis de més de 5.000 habitants prestaran
per sí sols o de manera associada el servei de Deixalleria o, si escau, a través del
Consell Comarcal.
Tercer.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a
òrgan de contractació correspon al Ple municipal atès que la durada del contracte que es
resol supera els quatre anys.

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 majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Declarar resolt el contracte per la prestació del servei de deixalleria de la Vall del
Ges que actualment presta l’empresa Recollida i reciclatge S.l amb efectes a 31 de
desembre de 2014 atès que ja ha transcorregut el termini pel qual es va concertar.
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Segon.- Notificar el present acord als ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç
de Torelló i fer-los avinent que l’ajuntament de Torelló delegarà la gestió del servei de
deixalleria a partir de l’1 de gener de 2015 a través del Consell Comarcal d’Osona.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i efectes
oportuns.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres volíem fer avinent que entenem que no era un tema gens fàcil de resoldre, atès
que hi ha molts altres ajuntaments implicats; era molt complicat. De totes maneres ens
sembla també greu que hagi durat tant temps aquesta situació –són set anys des del
moment que s’havia d’haver pres alguna determinació-; ho havíem manifestat a l’anterior
equip de govern en diverses ocasions ena quest mandat.
Entenem que el problema que hi ha hagut en tot aquest temps en què no s’hi ha pogut fer
massa res, o que no s’hi ha fet res, és que els equipaments i les instal·lacions de la
deixalleria potser s’han anat degradant una mica, i potser també part dels ciutadans que
l’utilitzaven anteriorment han deixat d’utilitzar-lo una mica, en base als horaris i al cert
deteriorament.
Ara, de totes maneres, estem absolutament a favor d’aquesta encomana de gestió en
aquests moments, que s’hagi pres aquesta decisió, que es pugui tirar endavant. El que si
que ens agradaria és que en el seu moment puguem saber en quines condicions es farà
exactament aquesta encomana: en quins horaris, amb quins contractes de les persones,
de quina manera... perquè sigui fàcil i factible de poder-la utilitzar en condicions.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres no hi donarem suport: és veritat molt del que ha comentat la Roser, que feia set
anys que estava en situació de buit legal –per dir-ho d’alguna manera-; així se’ns havia dit
quan des de l’equip de govern, governant nosaltres, semblava que s’havia de licitar
immediatament el servei. Quan ha entrat l’equip de govern, primer de convergència en
solitari i llavors d’Esquerra, també semblava que s’havia de licitar, i nosaltres creiem que
potser era la fórmula. Sé que heu estat treballant molt, que heu tingut molts problemes
per arribar a acords amb altres ajuntaments, i que no s’hi han posat bé, o tant bé com
s’haurien d’haver posat, però no veiem clara, o no se’ns ha justificat prou bé, que la
solució sigui l’encomana de servei al consell Comarcal i no sigui una nova licitació.
Tampoc se’ns va aclarir exactament el preu, si seria més cara o més econòmica; se’ns va
dir més o menys el mateix, però sense veure números i amb aquesta informació,
nosaltres no hi donarem suport, perquè creiem que el més lògic hauria estat licitar el
servei.

Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres vam prendre la decisió de donar l’encomana de servei al Consell comarcal que
a la vegada farà l’encàrrec a l’empresa Recollida de Residus d’Osona, perquè és una
empresa que a nosaltres ja ens fa la recollida d’escombraries; pensem que és una
empresa molt seriosa, que fa les coses molt ben fetes; hem de dir que el preu que se’ns
ha donat està tot ben especificat, el que és cada cosa, o sigui que no ens han pas donat
un preu a la lleugera, si no que ens han explicat ben bé d’on venia, a nosaltres i als
ajuntaments que participaran en aquesta encomana de gestió del servei i si que és una
decisió política, però nosaltres creiem que és una empresa que fa les coses molt ben
fetes; creiem que el servei –responent una mica a la Roser- millorarà, potser serà una
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mica més seriós; tindrem més dades. Per exemple, ara, quan hi vas, si que et demanen
quin tipus de residus portes, però no hi ha bàscula, ni hi ha res i una de les primeres
coses que es farà serà posar una bàscula, perquè tothom que entri allà dins a posar
alguna cosa, es pesi el residu que porta i puguem portar un control i un balanç de tot el
que es porta allà dins i de tots els pobles que ho portin. Pensem que una de les coses
que hem fet és que els pobles que s’han avingut a venir a la deixalleria de la Vall del Ges,
pagaran un fix i també una part variable; aquest primer any han hagut d’estimar més o
menys la quota que hauran de pagar amb les dades que teníem, però a partir del segon
any, per anys vençuts, pagaran una quota variable que serà en funció dels residus que hi
entrin.
Pel que fa a què volem que la deixalleria vagi molt bé, tenim previsió que hi haurà un pla
de comunicació que en farem difusió; els horaris cal acabar-los de pactar, no està tancat
i, per tant, ens haurem d’asseure la regidoria de medi ambient, el consell comarcal i
l’empresa per pactar els horaris; intentarem de racionalitzar-los per tal que siguin els de
més fàcil accés possible. Jo penso que això que deies que les instal·lacions són
obsoletes, podria ser que hi hagués alguns contenidors que si que s’han de canviar –això
és veritat, perquè fa molts anys que corren per aquests móns de Déu i n’hi ha alguns que
potser ja s’haurien de canviar- però en general jo penso que les instal·lacions són molt
dignes i que pel que ens anaven dient la utilització era bastant alta.
Ara si que tindrem dades a partir del segon any, ben fiables del que serà aquesta
deixalleria, però nosaltres pensem i apostem, i així ho hem fet i ho hem volgut obrir a tots
els pobles del consorci, malgrat no tots hi han volgut ser, malauradament, en principi no
hi seran ni Sant Pere, ni Vidrà, ni Sora, ni Montesquiu, però els altres pobles del consorci,
si. Esperem que per als altres pobles sigui un bon equipament; intentarem fer-ho el
màxim de bé i és una decisió que vam prendre nosaltres, perquè ens va semblar que era
la millor i, a més, els números són molt clars i nets i si voleu, alguna hora no tenim cap
problema en ensenyar-vos els números que ens han fet des de l’empresa on es reflecteix
clarament el cost de cada servei que hi haurà a la deixalleria.

Sra. ROSER MAS:
Ja era això el que havíem parlat en el seu moment i ja era això el que nosaltres, des
d’Iniciativa, sempre havíem dit, que això s’havia d’arranjar i s’havia de potenciar. Només
fer l’esment que seria interessant veure fins a quin punt l’Ajuntament pot incidir una mica
en aquest conveni d'encomanada per coses concretes i específiques del municipi de la
zona, perquè agafa tots els altres ajuntaments, i també veure com fem tot el tema de la
publicitat, com es publicita, i si es poden fer mesures com s’havia parlat ja fa molt de
temps en aquest mateix ple, de la possibilitat de promocionar –per dir-ho així- la utilització
de la deixalleria en base a una reducció de la taxa quan s’hi van a portar molts materials.
És un tema que suposo que s’haurà de parlar en el seu moment.
Sr. MANEL ROMANS:
Si que diguem que el tema de la comunicació, l’empresa hi aportarà uns diners; d’això ja
n’hem parlat i hi estan disposats, i des del consorci també es va demanar una subvenció
a la Diputació, que també es va concedir. Per tant, hi haurà dos ens aquí que aportarem
diners per fer la difusió del servei.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Estic d’acord amb el que has dit i estic segur que ho feu, perquè creieu que és la millor
opció, però nosaltres creiem que hauria calgut segurament fer un plec de condicions, que
s’ha intentat més d’una vegada; veure quines empreses es podien aportar, i més en
aquests moments en què els diners van escassos i si haguéssim pogut tenir una oferta
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econòmica bona, acceptar-la i que s’hagués presentat el Consell Comarcal i si hagués
quedat desert, llavors fer-li l’encomana, però aquest primer pas creiem que ens ha faltat i
per això hi votarem en contra, no perquè no cregui que heu fet tot el possible per atraure
el màxim nombre d’ajuntaments a nivell del consorci.

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, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.
Abstencions: 0

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal d'ICV-EUiA-E
3.1.1.1.- Moció de suport a les reivindicacions de la PAH d'Osona en l'acampada
davant l'oficina del BBVA de la Plaça Fra Bernardí de Manlleu i per a la petició a
aquesta entitat financera que accepti les solucions proposades
ACORD:
Des de l’esclat de la crisi s’han realitzat més de mig milió d’execucions hipotecàries a
l’Estat espanyol i prop de 100.000 a Catalunya. Els prop de 300.000 desnonaments a
l’estat són només la cara més visible dels efectes devastadors que ha tingut l’esclat de la
bombolla immobiliària que havia portat el preu de l’habitatge a l’estat a uns valors, tal i
com s’ha demostrat, totalment insostenibles.
Les característiques de la llei hipotecària espanyola, desconegudes per una amplíssima
majoria de la ciutadania, i sense comparació possible a les lleis que regulen aquest àmbit
de qualsevol dels estats del nostre entorn, ha provocat una situació de vulneració
sistemàtica del dret a l’habitatge.
Avui ja no és desconegut per a ningú el fet que quan una família no pot pagar la hipoteca,
l’entitat amb la qual la té contreta pot adjudicar-se l’habitatge per un 70% del valor de
taxació si la subhasta queda deserta. Val a dir que en el moment de l’esclat de la
bombolla, aquest percentatge era del 50% i que només la mobilització ciutadana ha
permès guanyar petits espais en la recerca de solucions que són, però, totalment
insuficients.
Allò que s’ha acabat normalitzant a l’Estat espanyol, resulta totalment inadmissible a
qualsevol altre estat de la Unió Europea: que amb l’entrega de l’habitatge, una família
continuï mantenint un deute amb l’entitat financera com a conseqüència d’aquest
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diferencial en el percentatge dels interessos de demora i de la càrrega sobre els afectats i
afectades de les costes judicials.
Ens trobem, alhora, en una situació en la qual els bancs, entre els quals i d’una forma
molt significativa el BBVA, s’estan convertint en els propietaris d’un percentatge
elevadíssim del parc d’habitatges, tant de Catalunya com de l’Estat. Als riscos que
suposa el simple fet de la concentració de riquesa, cal sumar-hi la manca absoluta de
responsabilitat d’aquestes entitats en no incorporar polítiques decidides de facilitació de
l’accés a l’habitatge de les famílies en situació vulnerable en unes condicions assumibles
per a les mateixes. La recerca del màxim benefici actua, doncs, com un element de
primer ordre en la vulneració del dret a l’habitatge per a moltes famílies.
Aquesta actuació, emparada com s’ha dit per una llei injusta i per una clara manca de
voluntat política per part dels governants de prioritzar les necessitats de les persones
davant de la generació de beneficis d’entitats privades, queda, en el cas del BBVA,
encara més en entredit davant la important aportació que l’estat ha fet per facilitar
l’adquisició d’Unnim (953 milions d’euros), pel rescat bancari a un interès de l’1% amb un
diner públic que ha servit, perquè l’entitat donés crèdit al 6% a l’estat, i per les xifres de
beneficis que any rere any ha obtingut l’entitat (2.228 milions d’euros el 2013; més de
26.000 milions d’euros en el període 2007-2013).
Quan fa més d’un mes que s’ha iniciat l’acampada a la Plaça Fra Bernardí de Manlleu, el
banc no ha mogut gens ni mica la quantitat reclamada en tres dels cinc casos. En els
altres dos, no s’ha donat encara una resposta definitiva, ni s’ha informat que s’hagin fet
passos clars cap a la recerca d’una solució vàlida i definitiva.
Cal recordar que les demandes concretes són:
1er cas:
Estat:

El banc estaria d’acord en concedir la dació, però l’exparella, titular de la
mateixa, amb una demanda de violència masclista i que se’n ha tornat a
l’Equador, es nega a firmar.

Demanda:

Que el banc es comprometi a forçar l’execució i cancel·lar totalment
la part de deute que li correspon a ella i li permeti quedar-se al pis
amb un lloguer social.

2on cas:
Estat:

el banc va provocar el desnonament l’any 2012 generant un deute molt
elevat que considerem injust en la seva totalitat. Durant els dos últims anys
l’entitat ha anat rebaixant el deute, però es nega a cancel·lar-lo totalment
malgrat la forta precarietat de la situació econòmica de la persona
afectada. En el moment actual se li reclamen 8.000 €.

Demanda:

Cancel·lació total del deute pendent.

3er cas:
Estat:

el banc es tanca en banda a ‘hora d’acceptar la dació total i reclama un
deute pendent de 37.000 € a part de l’entrega de l’habitatge.

Demanda:

Dació en pagament total.
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4art cas:
Estat:

El banc reclamava un deute pendent de 19.000 € que van sorgir d’una
proposta del propi banc que va acabar empitjorant la situació. En les
negociacions s’ha arribat a una doble proposta del banc: dació total sense
lloguer social o lloguer social amb 7.000 € de deute pendent.

Demanda:

Dació total i lloguer social sobre el mateix habitatge.

5è cas:
Estat:

Compleix els criteris de vulnerabilitat del codi de bones pràctiques.
L’habitatge es valora per una quantitat prou gran com per poder deixat el
deute a 0. Com que el preu de l’habitatge era de 60.000 € i els crèdits
hipotecaris posteriors van servir per la seva millora, des del banc s’ha
intentat desmotivar per acollir-se al RDL ja que se li diu que li serà
denegat.

Demanda:

Atenent als criteris de vulnerabilitat i donat que les hipoteques van anar
destinades íntegrament a l’habitatge, es demana que se li realitzi una
carència amb les mateixes condicions del codi de bones pràctiques (5
anys a euribor+0,25%) amb independència de la interpretació d’un
criteri molt més arbitrari que els relacionats amb la situació
socioeconòmica.

Atenent que aquestes demandes s’emmarquen totes en els principis bàsics de les
reivindicacions de la PAH, és a dir, la dació total sense deixar deutes pendents, la
concessió d’un lloguer social per a les famílies al mateix habitatge, la cancel·lació dels
deutes en els casos en els quals ja s’ha fet efectiva l’adquisició de l’habitatge per part del
banc i l’aplicació de les mesures del codi de bones pràctiques, signat pel BBVA, en els
casos en els quals s’acompleixen els criteris de vulnerabilitat amb independència d’altres
criteris arbitraris que no facin referència estricta a la situació socioeconòmica de les
famílies, es demana al ple de l’Ajuntament de Torelló que aprovi els següents
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Demanar per escrit al BBVA que accepti les solucions plantejades per la
Plataforma d’Afectats per la hipoteca en relació a aquests cinc casos.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que posi en marxa els mecanismes de
què disposa per a mediar amb el BBVA en base a les solucions proposades per la PAH,
en referència a quests cinc casos.
Quan són un quart de nou del vespre menys un minut, s’absenta de la sessió el Sr.
Galobardes, per qüestions professionals.

INTERVENCIONS:
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Sra. ROSER MAS:
Començo igual que l’altra vegada: em sap greu que el Sr. Pere Galobardes hagi de sortir
de la sala.
Sr. JAUME VIVET:
Per altra part és comprensible.
Sra. ROSER MAS:
Si, però em sap greu. És un tema que penso que es podria debatre amb una certa
tranquil·litat, però cap problema.
Bé, el contingut de la moció ja el coneixeu, perquè és la mateixa moció que es va
presentar en l’últim ple del mes de juliol. És una moció de suport a les activitats, a les
accions que fa la plataforma d’afectats per la hipoteca a la vila de Manlleu. Estan en els
101-102 dies d’acampada. Semblava que hi havia unes certes possibilitats d’arribar a
algun acord, potser que la finalització de l’acció sigui o estigui molt a la vista, molt a les
portes.
El juliol, si ho recordem tots, després d’un debat intens vaig retirar la moció, perquè va
semblar que si es treia un dels punts de l’anunciat es podria aprovar per unanimitat; ens
va semblar oportú des d’Iniciativa, atès que només érem els transmissors d’aquesta
moció, que valia la pensa consultar-ho a qui realment ens l’havia fet arribar; enteníem que
era important per les accions que fan, per la trajectòria que tenen, per la importància que
tenen en relació a les persones, que hi pogués haver un Ajuntament que hi donés suport
en el ple, com d’altres suports que hem donat pràcticament tot el ple de l’Ajuntament; es
va retirar el punt que s’havia dit en el seu moment i, per tant, entenem que havent retirat
aquest punt Convergència i Unió també hi hauria de donar suport. Com que hem complert
–per dir-ho d’alguna manera- el que es va parlar en el seu moment, el juliol, entenem que
ara s’hauria de poder aprovar amb majoria i si no és així, que sigui com sigui possible,
però entenem que s’hi hauria de poder donar suport.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
El nostre vot serà favorable, tal com vam dir al ple del mes de juliol. Creiem que s’ha de
donar total suport a aquesta gent, perquè no solament hi ha aquests cinc casos, si no que
n’hi ha molts més per tot Catalunya i hem de pensar que avui han estat ells i demà poden
ser uns altres i això anirà a més i creiem que són exactament 107 dies els que porten
acampats i els suficients dies com per plantejar-nos donar-hi suport nosaltres i agrairíem,
veient les bones intencions per part de la PAH i les bones intencions per part de la Roser
Mas, en retirar el primer punt, agrairia que l’equip de govern ho pogués tirar endavant.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Com bé ha dit la Roser, la moció és la mateixa, excepte –és veritat- el primer punt, que
per nosaltres no afecta el contingut de la moció. Per nosaltres queda igual i al que ens
referíem nosaltres quan vam dir que ens abstindríem –i que ens abstindrem també avuiera que estem d’acord amb la filosofia de la plataforma, estem en contra dels
desnonaments per principis, però no ens volem posar en casos particulars i menys d’un
poble que no és el de Torelló, que és per al qual estem aquí, per defensar els ciutadans
d’aquí.
La Roser en el ple del mes de juliol, va comentar que a Torelló hi havia nou casos. En la
mateixa intervenció, en Manel, em sembla que va comentar que no en constava cap; no
sé si això és així, no és així... per nosaltres –repeteixo- això és el més important, saber si
al nostre poble n’hi ha 9 o no n’hi ha cap; si n’hi ha 9, que es posin en contacte amb

16

l’Ajuntament, a més de la plataforma, intentar estudiar cas per cas i, si convé, portar-lo al
ple, però no creiem que hagués de generalitzar casos de fora el nostre poble, de fet, com
ja vam indicar al ple de juliol. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, que som una part de l’equip de govern ja hi donàvem suport en el darrer ple i
seguirem donant-hi suport. Cal ser solidari en casos com aquest. També teníem el dubte
en el seu moment, pel fet que era un cas concret de Manlleu, però al veure que la moció
estava aprovada per l’Ajuntament, també és una manera de reforçar el suport del mateix
Ajuntament de Manlleu respecte als afectats per les hipoteques.
Nosaltres creiem que hem de ser molt sensibles amb les persones més vulnerables, i en
aquest cas queda clar queda clar quina és la part vulnerable, que són aquestes persones
afectades per la hipoteca.
Nosaltres mantenim el nostre suport i esperem que s’aprovi ja en aquest ple.

Sr. MANEL ROMANS:
Tal com ha dit la regidora d’Iniciativa, nosaltres vam dir que si retiraven el primer punt,
nosaltres hi donaríem suport; mantindrem la paraula i hi donarem suport. Ja vam
manifestar en el seu moment que creiem que no s’ha de personalitzar això, si no que vam
dir en la defensa que vam fer de la moció, ja vam dir que si era per mirar que hi hagués
lleis una mica més justes, perquè no s’hagués d’arribar a aquests desnonaments,
nosaltres hi estaríem d’acord, però en el que no estàvem d’acord era en personalitzar
massa en uns casos concrets i, a més, que no eren d’aquí casa, de Torelló.
En referència a veure si teníem coneixement, encara ningú s’ha posat en contacte amb
l’Ajuntament per demanar-nos ajuda o per informar-nos que està en procés de
desnonament. Ja vam dir en el seu moment que si ens trobàvem així, nosaltres
intentaríem, si era possible, mediar amb l’entitat d’estalvi i mirar de desbloquejar-ho, però
de moment encara no hem tingut cap petició.
Nosaltres mantenim la paraula i hi donarem suport.
Sra. ROSER MAS:
Jo només vull dir al Sr. Romans l’agraïment per al manteniment de la paraula donada,
gràcies, i volia fer només un petit comentari als companys del PSC, que no entenem com
personalitzem tant en alguns casos concrets, com parlen de no donar-hi suport, perquè
es tracta d’una acció que es porta a terme en un poble veí i amb veïns d’aquell poble
afectats; com dubten de les dades que ens va passar la mateixa PAH en el seu moment,
que per això les vam facilitar nosaltres aquí, ens ho van dir ells mateixos, i com
insisteixen en dir que la gent afectada per temes de desnonaments s’adrecin als
ajuntaments, quan els ajuntaments el que bonament poden fer, són tasques de mediació.
La PAH compta, a més, amb un assessorament jurídic important i fa tota una
representació d’aquests afectats, que penso que va una mica més lluny, a part de fer les
mesures de pressió, que hi podem estar-hi d’acord, o no podem estar-hi d’acord, que en
això si que no els ho discuteixo. Però que no treguin les coses de context i, sobretot, el
mateix argument que vam utilitzar en l’altre ple: en un món globalitzat, on tot és global, i
on tot afecta pràcticament a tothom, no ens podem quedar amb la idea de dir que n o ho
votem, perquè no afecta ningú de Torelló. Penso que és una mica estret de mides i una
mica provincià, si em permeteu.
Sr. MARC FONTSERÈ:
No passa res per ser provincià, eh, Roser! Suposo que se’t ha escapat.
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M’hagués agradat votar a favor, perquè ja vam comentar el juliol que estem d’acord en
l’esperit, però no podem entrar, creiem, perquè podríem entrar contínuament amb
demagògies de Manlleu si, Vic no, Tona si, Centelles no... qui fa més... no estem aquí per
això, pensem. En tot cas, el que s’hauria de fer és demanar des de l’Ajuntament, si és
que s’escau, o des dels partits polítics, o canviar les lleis a nivell català o espanyol per la
dació en pagament, que és el que s’hauria de fer i crec que hem aprovat alguna moció en
aquest sentit.
Casos particulars, no és que tant ens facin, o que no els vulguem veure, si no que creiem
que no és el que ens pertoca avui aquí, pel que estem aquí.
I llavors, no vull menystenir en cap moment la PAH. Em crec els números i en tot cas és
el grup d’Iniciativa que diu que l’Ajuntament no se’n entera i això em preocuparia més,
però no menystinc en cap moment que hi pugui haver nou persones en procés de
desnonament en aquests moments. El que em sabria greu és que hi fossin, que fos
veritat i que a l’Ajuntament no ens haguéssim assabentat. És al revés.
Sra. ROSER MAS:
Si, però no és imprescindible que l’Ajuntament s’assabenti d’aquests processos. Costa
molt a vegades que arribi aquesta informació, perquè les persones utilitzen altres vies,
moltes altres vies, moltes vegades. Senzillament és per això i no perquè els ajuntaments
no vulguin, en absolut! Si no, perquè la gent és ben lliure d’anar a buscar un suport on
cregui que els poden ajudar més.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Em sap greu, perquè a més, sé que pensem igual pràcticament en tot, però... ostres!
Però si la plataforma presenta una moció a Manlleu, deu ser, perquè creu que
l’Ajuntament hi deu poder fer alguna cosa; que faci el mateix a Torelló! No ho sé... és el
nostre pensament.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al detall que queda especificat a continuació:
Vots favorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM.

Quan són dos quarts de nou menys quatre minuts, es reincorpora el Sr. Pere
Galobardes.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1.- Donar compte al Ple del Decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets dictats des de l’última sessió plenària.
2014/1534

24/07/2014

Nòmina Regularització de la jornada laboral mesos de maig i juny de
2014 mrv
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2014/1535
2014/1536
2014/1537

2014/1539

23/07/2014 Decret nomenament coordinadora seguretat i salut obra
23/07/2014 Decret nomenament membres Mesa de Contractació
23/07/2014 Convocatòria revisió psicotècnic per l'ús de l'arma
Aprovar padrons i la liquidació del servei pel subministrament
d’aigua del
25/07/2014 2n. trimestre 2014.
24/07/2014 Desestiment agrup Festa Major 2014
Adscripció provisional al lloc de tresorera per les vacances de la
titular
24/07/2014 RPC

2014/1540
2014/1541
2014/1542
2014/1543
2014/1544

24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014

2014/1545
2014/1546
2014/1547
2014/1548
2014/1549
2014/1550
2014/1551
2014/1552

24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014

2014/1553
2014/1554
2014/1555

25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014

2014/1556

25/07/2014

2014/1557
2014/1558
2014/1559
2014/1560
2014/1561
2014/1562
2014/1563
2014/1564
2014/1565
2014/1566
2014/1567
2014/1568
2014/1569

25/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014

2014/1570
2014/1571
2014/1572
2014/1573

28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014

2014/15371
2014/1538

Modificació del Decret de 14 abril 2014 d'Imputació subvenció SOC.
Decret designa procurador c.a. 64-2014 A2
Decret baixa per NO RN 04-2014
Decret Aprovar la relació F-2014-83
Decret Educació
Imputació nòmines del personal d'educació a la subvenció del
Catàleg
de serveis 2014 en l'àmbit educatiu de la Diputació de Barcelona
206-2014 Desistiment CCU
Decret aprovar la relació P-2014-117
Autorització correfoc Festa Major 2014
Sol.licitud Renovacio Targeta aparcament individual- exp. 2005-79
Sol.licitud Targeta Aparcament individual - exp. 2008-92
P_1-2 i L_2 canvi titular concessió adtiva. Mercat Mpal.
311-14 VP Festa Major
Aprovació memòria valorada implantació contenidors de superfície
al
C.Ges Avall
Desestimar al·legacions N.B.
Aprovació memòria valorada enderroc edificis La Cabanya
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Associació Cultural
Islàmic
Alhidaya
Modificació de dades de la Federació d'Associacions de Mares i
Pares
de Torelló inscrites al Registre Municipal d'Entitats
21-2012-i
Aprovar un AD a favor de Salter Sport S.A.
Aprovar un AD a favor de Instal·lacions Torelló
2014-329-SSTT-LOMEN
Aprovar un AD a favor del Consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura
Aprovar un AD a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
2014-332-SSTT-LOMEN
Aprovar un AD a favor de Serralleria Torelló
Aprovar un AD a favor de SECE-VIC
2014-333-SSTT-LOMEN
2014-336-SSTT-LOMEN
Acord incoació 31.1-14
Aprovació inicial projecte rehabilitació casa del jardí per a oficina del
Pla
de Barris
Contestar reclamació gratificacions per serveis extraordinaris JCM
Decret Aprovar la relació P-2014-119
Decret Aprovar la relació P-2014-120
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2014/1574
2014/1575

2014/1576
2014/1577
2014/1578
2014/1579
2014/1580

2014/1581
2014/1582

2014/1583
2014/1584
2014/1585
2014/1586
2014/1587

2014/1588
2014/1589
2014/1590
2014/1591
2014/1592
2014/1593
2014/1594
2014/1595
2014/1596
2014/1597
2014/1598
2014/1599
2014/1600
2014/1601
2014/1602
2014/1603
2014/1604
2014/1605
2014/1606
2014/1607
2014/1608
2014/1609
2014/1610
2014/1611

2014/1612
2014/1613
2014/1614
2014/1615

28/07/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-121
28/07/2014 Exp.- 331-14 OVP contenidor a l'horta de Can Bassas.
Aprovar annex (2n.) al Conveni de cooperació educativa entre la
UVIC
28/07/2014 per realitzar pràctiques externes extracurriculars remunerades.
29/07/2014 Decret aprovar la certificació núm. 4 obres piscines d'estiu
Contestar petició sobre criteris de distribució de les gratificacions per
29/07/2014 serveis extraordinaris a la policia local.
29/07/2014 Nòmina. Gratificacions i hores extres nòmina juliol 2014
Contestar petició en relació a les jornades superiors a 12 hores a la
29/07/2014 Policia Local.
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina
29/07/2014 juliol 2014
29/07/2014 Aprovar un AD a favor de SECE-VIC
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost 15-2014, per
transferèn29/07/2014 cies de crèdits
29/07/2014 Decret adjudicació contracte menor obres
30/07/2014 338-14 VP Festa Major
30/07/2014 Cessió habitatge social. Exp. 2013-107
30/07/2014 2014-146-SSTT-LOMAJ
Aprovació llista definitiva exclosos i admesos selectiu borsa
personal
30/07/2014 Dministratiu.
Autoritzar usuaris per utilització de l'aplicatiu de gestió tributària de
30/07/2014 l'ORGT, WTP.
30/07/2014 337-2014-SSTT-LOMEN
31/07/2014 310-14 VP Taules i cadires
31/07/2014 298-14 Revocar autorització vp taules i cadires
31/07/2014 Nòmina productivitat personal laboral 1r. Trimestre 2014
31/07/2014 Nòmina. Productivitat semestral funcionaris 1r. semestre 2014
31/07/2014 03-2014-II canvi titular llicència
31/07/2014 Decret aprovar la relació F-2014-84
31/07/2014 04-2014-CPR canvi titular
04/08/2014 Devolució Aval Exp. 2011-608-SSTT-LOMAJ
04/08/2014 Instal·lació plafons cartellera teatre
04/08/2014 Aprovar la certificació num. 1 obra local reg camp de futbol.
05/08/2014 Adhesió al projecte treball i formació del Consell Comarcal d'Osona
05/08/2014 Decret rectificació data mesa de contractació
05/08/2014 04-2014-II-CN canvi titular
05/08/2014 Decret Relació de factures
06/08/2014 03-2014-CPR
06/08/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-122
06/08/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-123
06/08/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-124
06/08/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-125
06/08/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-126
06/08/2014 05-2014-CPR-CN
Delegació de l'alcaldia en el Tinent d’Alcalde, Sr. Albert Portús
Noguera,
06/08/2014 per a la celebració d'un casament civil.
06/08/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-118
07/08/2014 07-2014-CPR-CN
07/08/2014 08-2014-CPR-CN
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2014/1616
2014/1617
2014/1618
2014/1619
2014/1620
2014/1621
2014/1622
2014/1623
2014/1624
2014/1625
2014/1626
2014/1627
2014/1628
2014/1629
2014/1630
2014/1631
2014/1632
2014/1633
2014/1634
2014/1635
2014/1636
2014/1637
2014/1638
2014/1639
2014/1640
2014/1641
2014/1642
2014/1643
2014/1644
2014/1645
2014/1646
2014/1647
2014/1648
2014/1649
2014/1650
2014/1651
2014/1652
2014/1653

2014/1654
2014/1655

2014/1656
2014/1657
2014/1658
2014/1659

Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
07/08/2014 accident de trànsit - J.S.M.
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
07/08/2014 accident de trànsit – B.V.M.
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
07/08/2014 accident de trànsit – F.F.
08/08/2014 Decret aprovar un AD a favor de SECE
08/08/2014 Imposició sanció ordenança civisme
08/08/2014 Decret imposició sanció ordenança civisme
08/08/2014 Decret aprovar la relació P-2014-127
08/08/2014 Decret aprovar la relació P-2014-128
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
08/08/2014 accident de trànsit – C.I.
08/08/2014 Aprovar la relació F-2014-85
11/08/2014 Decret aprovar la relació P-2014-129
11/08/2014 16-2014-i-CN
11/08/2014 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2006-139
11/08/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-130
12/08/2014 Decret incoar baixa d'ofici exp. 07-2014
12/08/2014 Constitució borsa de personal administratiu
12/08/2014 Decret incoar baixa d'ofici exp. 08-2014
12/08/2014 Decret aprovar un AD a favor de SOREA
Nomenament personal interí per substitució d'una llicència de
12/08/2014 maternitat
12/08/2014 Decret aprovar la certificació núm. 10 obra ETAP
13/08/2014 Servei de neteja de xoc a la llar exp. 1997-110
13/08/2014 Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2003-124
13/08/2014 Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2010-94
13/08/2014 Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2006-105
13/08/2014 Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2003-201
13/08/2014 Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2006-82
13/08/2014 Servei transport adaptat exp. 2003-174
13/08/2014 Servei teleassistència exp. 2007-22
13/08/2014 Servei teleassistència exp. 2005-55
13/08/2014 Targeta d'aparcament def. MR exp. 2011-90
13/08/2014 Renovació Targeta d'aparcament def. MR exp. 1999-107
13/08/2014 Baixa teleassistència exp. 2010-56
13/08/2014 Targeta d'aparcament prov. exp. 2011-1
13/08/2014 Decret imposició sanció ordenança civisme T.A.E.
13/08/2014 Decret imposició sanció ordenança civisme L.A.M.T.
13/08/2014 Decret imposició sanció ordenança civisme N.B.
14/08/2014 Decret aprovar la relació F-2014-86
Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una
14/08/2014 borsa de treballde personal tècnic-a d'esports.
Devolució de la guia de pertinença i de l'arma reglamentària de
l'agent
14/08/2014 SPG
14/08/2014 Permís per matrimoni MAM
Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una
borsa
14/08/2014 d'agents interins de la policia local
18/08/2014 Concessió nínxol núm. 2297 1a. Part Nova
18/08/2014 Canvi titularitat nínxol nùm. 2044 4a. Part Nova
19/08/2014 Avocació d'assignatura
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2014/1660
2014/1661
2014/1662
2014/1663
2014/1664
2014/1665
2014/1666
2014/1667

19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
21/08/2014

2014/1668

21/08/2014

2014/1669
2014/1670

21/08/2014
22/08/2014

2014/1671
2014/1672
2014/1673
2014/1674
2014/1675

22/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
22/08/2014

2014/1676
2014/1677
2014/1678
2014/1679
2014/1680
2014/1681
2014/1682
2014/1683
2014/1684
2014/1685
2014/1686
2014/1687
2014/1688
2014/1689
2014/1690
2014/1691
2014/1692
2014/1693
2014/1694
2014/1695
2014/1696
2014/1697
2014/1698
2014/1699
2014/1700
2014/1701
2014/1702
2014/1703
2014/1704
2014/1705
2014/1706

22/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014

Canvi titularitat nínxol núm. 697 2a. Est
Decret Aprovar la relació P-2014-131
Decret Aprovar la relació P-2014-132
Decret Aprovar un pagament a justificar 11 setembre
Devolució Aval Rehabilitació passarel·la
Nòmina. Productivitat mensual P.L. agost 2014
Decret Aprovar la relació F-2014-87
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina agost 2014
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina agost
2014
Retornar la fiança dipositada per la Sra. Alba Coll Fornells, pel
lloguer
del mòdul 4 del Viver d'Empreses de Serveis de Torelló.
Baixa despesa Medi Ambient
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina
agost 2014
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
Aprovar la relació P-2014-133
Decret Aprovar la relació P-2014-134
Decret Aprovar la relació P-2014-135
Requeriment Sra. P.F.E. per acreditar la representativitat per actuar
en
nom del Sr. LL.E.E.
Compensació - Escola Sagrats Cors
Canvi titulariat nínxol núm. 2133 1a. Part Nova
Decret incoar baixa d'ofici exp. 09-2014
Modificació de la resolució de 17 de juny de 2014
Modificació de la resolució de 28 de juliol de 2014
Devolució aval LD Grup
Aprovar la relació P-2014-136
AD SENYALS GIROD
Servei de col·laboració de protecció civil
Acord incoació 32.1-14
Decret incoar baixa d'ofici exp. 11-2014
Decret baixa d'ofici Exp.10-2014
Decret incoar baixa d'ofici exp. 13-2014
Proposta Baixa d'ofici Exp. 12-2014
Canvi titularitat nínxol núm. 111 1a. Oest-Central
Decret incoar baixa d'ofici exp. 14-2014
Decret incoar baixa d'ofici exp. 15-2014
Canvi titularitat nínxol núm. 746 5a. Oest
Decret baixa d'ofici exp. 16-2014
Decret incoar baixa d'ofici exp. 17-2014
Decret baixa d'ofici exp. 18-2014
Ordre de pagament préstecs juliol 2014
Decret incoar baixa d'ofici exp. 20-2014
Modificació beca conveni ràdio MCT
Modificació import beca conveni de pràctiques Radio NBG
Modificació import beca conveni pràctiques Ràdio SCA
Modificació import beca coveni de pràctiques Ràdio CAF
Nomenament agent funcionari de carrera RCP
Decret baixa d'ofici exp. 19-2014
Atorgar llicència per matrimoni MJPD
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2014/1707
2014/1708
2014/1709
2014/1710
2014/1711
2014/1712
2014/1713
2014/1714
2014/1715
2014/1716
2014/1717

01/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014

2014/1718
2014/1719
2014/1720
2014/1721

02/09/2014
02/09/2014
03/09/2014
03/09/2014

2014/1722
2014/1723
2014/1724
2014/1725
2014/1726
2014/1727

03/09/2014
03/09/2014
04/09/2014
04/09/2014
04/09/2014
04/09/2014

2014/1728
2014/1729
2014/1730
2014/1731
2014/1732
2014/1733
2014/1734
2014/1735
2014/1736
2014/1737
2014/1738
2014/1739
2014/1740
2014/1741
2014/1742
2014/1743
2014/1744
2014/1745

04/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014

2014/1746
2014/1747
2014/1748
2014/1749
2014/1750
2014/1751
2014/1752

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

Acord incoació 33.1-14
Autoritz.despesa D.Link R.Sitjà
AD fusió escocell parterre C.R.Casanova
AD despesa enjardinat monument R.Casanova
Baixa teleassistència exp. 2003-227
Baixa teleassistència exp. 2011-107
Alta servei teleassistència exp. 1997-33
Alta servei teleassistència exp. 2014-119
ordre de pagament P 2014 138
Decret Relació de factures
2014-346-SSTT-LOMEN
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització
Per responsabilitat patrimonial – Plus Ultra
Decret baixa per NO RN 06-2014
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada IME
350-14 OVP contenidor obra exp.-337-14
Reclamació d'indemnització per Responsabilitat patrimonial a nom
de
L.P.C.
Canvi titularitat nínxol núm. 352 4a. Est
Ordre de pagament préstecs agost 2014
bestreta de caixa fixa reposicio benestar social
Acceptar renúncia habitatge social C.C.Urgell, 63 bx, 5a.
Desallotjar parcel.la núm. 22 Hort Social
Despesa a favor del Jutjat núm. 10, corresponent a la franquícia del
contenciós G.S.J.
APROVACIO DE FACTURES F-2014-89
Alta servei teleassistència. Exp 2013-69
Canvi titularitat nínxol núm. 706 5a. Oest
Targeta d'aparcament provisional exp. 2008-225
Targeta d'aparcament provisional Exp. 2010-62
Neteja de xoc a la llar exp. 2009-198
Neteja de xoc a la llar exp. 2003-220
Neteja de xoc a la llar exp. 2009-23
Alta servei teleassistència exp. 2014-116
Alta servei teleassistència exp. 2004-242
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1996-174
Canvi titularitat nínxol núm. 2062 2a. Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm. 705 1a. Oest
Servei de Transport adaptat. Exp. 2014-46-SR
Canvi titularitat nínxol núm. 598 3a. Oest
Servei de Transport adaptat. Exp. 2014-46
Baixa teleassistència. Exp. 2009-306
Pagament a Justificar Jornada sobre la infància i adolescència dia 9
de
setembre de 2014
350-14 OVP contenidor obra exp.-337-14
Decret incoar baixa d'ofici exp. 21-2014
Baixa teleassistència exp. 2004-165
Alta teleassistència exp. 2014-126
Aprovació de la relació P-2014-141
366-14 VP Taules i Cadires
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2014/1753

08/09/2014

2014/1754

08/09/2014

2014/1755
2014/1756
2014/1757
2014/1758
2014/1759
2014/1760
2014/1761
2014/1762
2014/1763
2014/1764
2014/1765
2014/1766
2014/1767
2014/1768
2014/1769

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

2014/1770
2014/1771
2014/1772
2014/1773
2014/1774
2014/1775
2014/1776
2014/1777
2014/1778
2014/1779

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

2014/1780
2014/1781
2014/1782
2014/1783
2014/1784

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

2014/1785
2014/1786
2014/1787
2014/1788
2014/1789
2014/1790
2014/1791
2014/1792
2014/1793
2014/1794
2014/1795
2014/1796
2014/1797
2014/1798
2014/1799

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014

Constitució d'una comissió d'estudi per a la redacció de l’Ordenança
de
Torelló que regula els mercats de venda no sedentària.
360-14 OVP contenidor d'obra al C. Manlleu, 1 per obertura de
negoci
Proposta de Resolució d'Incoació de l'Exp. 2014-119 Licitació del
Manteniment d'extintors i alarmes per foc
Decret Aprovar la relació P-2014-142
Neteja de xoc a la llar exp. 2010-95
Proposta denegació recurs de reposició LOMAJ Exp. 2014-130
Estimar al·legacions G.C.M.
Estimar al·legacions A.B.M.
Estimar al·legacions M.O.B.
Estimar al·legacions J.C.C.
Estimar al·legacions L.C.B.
Estimar al·legacions A.G.M.
Estimar al·legacions L.S.C.
Estimar al·legacions J.P.D.
Anul·lar recursos
Estimar al·legacions M.V.J.
Estimar al·legacions M.V.J.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 16-2014, per
transferència de crèdit de partides que s'estimen reductibles.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.M.G.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria M.A.L.P.
283-292 -2014 vp taules i cadires
Concessió Columbari núm. 26
Decret Aprovar la relació P-2014-143
Neteja de xoc a la llar exp. 1997-50
Decret aprovar la relació P-2014-144
Decret aprovar la relació P-2014-145
343-14 vp mercaderies
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 17-2014, per
generació de crèdits per ingressos.
Concessió nínxol 2298 2a. Part Nova
2014-345-SSTT-LOMEN
Renúncia agent de policia interí FGP
2014-353-SSTT-LOMEN
Aprovar padró de taxa pel servei de teleassistència domiciliària 4t.
trim.
Acord incoació 34.1-14
2014-352-SSTT-LOMEN
Decret aprovar la relació P-2014-146
Desestimar al·legacions A.B.E.M.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.S.A.Y.
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria R.R.G.
Estimar al·legacions D.F.L.
Estimar al·legacions M.F.P.
2014-357-SSTT-LOMEN
2014-356-SSTT-LOMEN
Decret aprovar la relació F-2014-90
2014-367-SSTT-LOMEN
2014-355-SSTT-LOMEN
Sanció 35-14
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2014/1800
2014/1801
2014/1802
2014/1803
2014/1804
2014/1805
2014/1806

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

2014/1807
2014/1808
2014/1809
2014/1810
2014/1811
2014/1812
2014/1813
2014/1814
2014/1815
2014/1816
2014/1817
2014/1818
2014/1819
2014/1820
2014/1821
2014/1822
2014/1823
2014/1824
2014/1825

15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014

2014/1826
2014/1827
2014/1828
2014/1829
2014/1830

17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014

2014/1831
2014/1832
2014/1833
2014/1834
2014/1835
2014/1836
2014/1837
2014/1838
2014/1839
2014/1840
2014/1841
2014/1842
2014/1843
2014/1844
2014/1845
2014/1846
2014/1847
2014/1848

18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014

Acord incoació 35.1-14
2014-354--SSTT-LOMEN
Acord incoació 36.1-14
2014-370-SSTT-LOMEN
Concessió nínxol núm. 2299 3a. Part Nova
2014-369-SSTT-LOMEN
Estimar al·legacions 14-14
Sol·licitant autorització sala Cooperativa. dia 17/09/14per celebrar
una junta de la comunitat depropietaris del c. Congost, 15 esc. BCD.
Baixa actv. Construccions Germans Ruiz-López, sl
2014-368-SSTT-LOMEN
Permís de paternitat FSP
Festes de Rocaprevera 2014
2014-365-SSTT-LOMEN
2013-359-SSTT-LOMEN
12-02-i baixa actv
2014-358-SSTT-LOMEN
Decret aprovar la relació O-2014-129
Carpa Osona contra el Càncer Torelló
carpa Festa Aniversari
14-2014-i legitimació innòcua
373-14 baixa actv
Canvi titularitat nínxol núm. 132 2a. Est-Central
Aprovar una obligació a nom de Kyesa
Ajut social naixement fills LDS
Sol·licitud teleassistència. Exp. 2014-130
Decret aprovar la relació P-2014-147
Sol·licitant autorització sala a l'edifici de Promoció Econòmica, el dia
23-09-14 per fer una xarrada sobre el procés independentista a
Catalunya.
Canvi titularitat nínxol núm. 482 4a. Est
Decret imposició sanció ordenança civisme E.F.C.
Decret imposició sanció ordenança civisme R.S.T.
Decret imposició sanció P.V.C.
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 16-2014, per
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
21-2014-i legitimació innòcua
Ordre consignació preu-just Kyesa terrenys Ronda del Puig
Realització període de pràctiques FSP i LJT
41-2013-i legitimació innòcua
Decret aprovar un ADOP a favor de la seguretat social
Decret aprovar un AD a favor de Associacio GEA
Decret Aprovar cert. 2 obra Constr.local instal.reg camp de futbol
Decret imposició sanció E.P.M.
Sol·licitud teleassistència exp. 2009-108
Decret Àrea S. TERRITORIALS
364-14 vp Rocaprevera
Decret imposició sanció ordenança civisme F.T.F.
361-14 vp mercaderies
Decret Àrea S. TERRITORIALS
35-2012-I BAIXA ACTV.
Decret aprovar la relació F-2014-91
2014-377-SSTT-LOMEN
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2014/1849
2014/1850
2014/1851
2014/1852
2014/1853
2014/1854

23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
23/09/2014

2014-376-SSTT-LOMEN
2014-371-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar la relació P-2014-148
Decret Aprovar la relació P-2014-150
Decret Aprovar la relació P-2014-151
Decret imposició sanció R.S.B.

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 l'alcaldia de delegació en el tinent d'alcalde, Sr.
Jordi Casals i Prat, per a la celebració d'un matrimoni civil.
Es dóna compte, per al general coneixement, del decret de l’alcaldia de data 16 de juliol
de 2014 que es transcriu a continuació:

En data 18 de febrer de 2014, el Secretari Judicial del Registre Civil de Torelló, emet
comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. JUAN
MANUEL PRIETO TUSET i la Sra. MARIA ACEITUNO MATAS, 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. JUAN
MANUEL PRIETO TUSET i la Sra. MARIA ACEITUNO MATAS, el dia 19 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.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.2.- Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació en la regidora Carme
Francolí Casas, per a la celebració d'un matrimoni civil
Es dóna compte, per al general coneixement, del decret de l’alcaldia de data 16 de juliol
de 2014 que es transcriu a continuació:
En data 15 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. IVAN SOLERA
POZO i la Sra. CRISTINA MARÍN TORRES, els quals han manifestat la seva voluntat que
l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la Llei 257/1994,
de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització de matrimoni
civil pels alcaldes.
La Sra. CARME FRANCOLÍ CASAS, 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. CARME FRANCOLÍ CASAS, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. IVÁN SOLERA
POZO i la Sra. CRISTINA MARÍN TORRES, el dia 19 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.- Delegació de l'alcaldia en el Tinent d’Alcalde, Sr. Albert Portús Noguera, per
a la celebració d'un casament civil.
Es dóna compte, per al general coneixement, del decret de l’alcaldia de data 6 d’agost de
2014 que es transcriu a continuació:
En data 31 de juliol 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 JOVÉ
MOLIST i la Sra. CRISTINA GARCÍA FERRER, 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
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257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització de
matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. ALBERT PORTÚS i NOGUERA, 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. ALBERT PORTÚS i NOGUERA, tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. MARC JOVÉ
MOLIST i la Sra. CRISTINA GARCÍA FERRER, el dia 5 de setembre 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 aprovades des de
l'última sessió plenària.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2014.
Sessió extraordinària del dia 28 de juliol de 2014.
Sessió ordinària del dia 8 de setembre 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.- Informar sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
En data 6 d'agost de 2014 i 9 de setembre de 2014, la Intervenció i la Tresoreria
municipals, han emès informes d'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.Ja sabem que hem estat un poble passat per aigua aquests dies i ja sabem que és
excepcional, que no és habitual i que és difícil de preveure i que difícilment costa posar
mecanismes, perquè no passi el que ha anat passant cada vegada: totes les inundacions,
totes les dificultats, tots els problemes. El que passa és que els problemes que comporta
aquesta pluja s’han fet molt evidents, i sembla, sembla, ha donat una mica la impressió al
llarg de tot aquest temps, que no són tan excepcionals, perquè pràcticament cada vegada
que ha plogut –és veritat que ha plogut força- però cada vegada que ha plogut s’han fet
evidents. I ens sembla que potser el que hauríem de fer és planificar intervencions més
serioses; no vull dir que el que s’ha fet fins ara no sigui seriós, si no que potser, per la
mateixa urgència i per la mateixa immediatesa de l’acció, o de l’actuació, s’ha hagut de
fer una mica més per sobre. Ens semblaria que, per exemple, en els casos del carrer
Colomer i carrer Puigsacalm, que el problema fa molt temps que s’arrossega, no és pas
d’aquest any. Hi ha una altra zona que també passa des de fa temps, que és l’avinguda
dels Pirineus i la zona de l’estació i hi ha tota aquesta zona del centre, i també a la
placeta d’en Pujol, tot i que normalment és un punt de confluència, no havia passat tant
com aquest any, aquestes inundacions importants i ara s’hi han afegit alguns punts de la
ronda del Puig; no sé si té a veure amb la urbanització de la zona del Mercadona, que
l’aigua llisca més o que... no sé exactament què; nosaltres no hi entenem! Això és
evident, però tot i sense entendre-hi, sembla evident que tots aquests problemes tenen a
veure amb l’augment de construccions que hi ha hagut en el nostre municipi i la no
proporció, potser, entre el que serien les construccions amb la xarxa de col·lectors que
han d’engolir, col·lectors, clavegueres... ens sembla que per això hi ha tapes que
s’aixequen i coses d’aquestes, però des del desconeixement.
Per tant, ens sembla que potser el que hauríem de fer és una diagnosi clara de quins són
els problemes i a partir d’aquí establir quines mesures podem utilitzar per poder-ho
resoldre. I jo què sé! A nosaltres se’ns acudien unes quantes coses, però –torno a repetirdes del desconeixement, a la possibilitat de creació de dipòsits com hi ha en ciutats
grans, en llocs concrets que puguin entrar, fer que l’aigua sobrant vagi directament al riu,
col·lectors més amples, una xarxa alternativa o de suport a la xarxa actual... no ho
sabem, però si que entenem que seria bo, seria important i seria bàsic, perquè no
tinguem més inundacions cada vegada que hi ha una pluja forta important,. És fer una
boa diagnosi realment de què ens passa, on ens passa i què podríem fer per resoldre-ho.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
I dóna resposta alhora a les nombroses preguntes sobre aquest mateix tema:
Les pluges hem de dir que el primer cas va ser el 15 de juny amb una pedregada que no
s’havia vist mai a Torelló, em penso; la segona va ser el dia del pregó: 64 litres/m 2 en poc
més de mitja hora; és molt diferent 64 litres en 24 hores que en mitja hora, és molt
diferent! La tercera va ser una ploguda que hi va haver abans d’aquesta última ploguda,
que Déu ni do la que va caure: estem parlant d’uns 40 litres/m 2 aproximadament; aquests
40 litres ja generaven problemes i degut a unes actuacions que es van fer, no en van
generar, però darrere va tornar a caure la que va caure deu fer aproximadament tres o
quatre setmanes i van tornar a ser 84 litres/m2 en poc més d’una hora; a més a més,
venint d’uns dies que ja havia plogut, plovia sobre mullat, i per tant, nosaltres considerem
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que són tres casos, per no dir quatre, de pluja i pedra excepcional. Dit això, és veritat que
si que hem detectat, i ja fa temps que tenim detectats uns punts que són problemàtics,
problemàtics no d’ara, si no de ja fa molt temps, com pot ser la rotonda del capdamunt del
carrer Puigsacalm; allà, si algú s’ho ha anat a mirar, hi ha una reixa amb un tub que ve de
l’altra banda bastant gros; hi ha una reixa que el problema és que aquesta reixa, quan
plou, degut a les pluges es tapa, queda totalment tapada –jo vaig anar-hi el dissabte al
matí i era tapada; hi havia un pam de fang a sobre, entre fang, fulles pedra (l’aigua ho
arrossega tot) i era tapada-. Quan arriba a aquest punt, l’aigua va tota per sobre. És
veritat, també, que hi ha uns punts que el col·lector entra en càrrega; quan entra en
càrrega vol dir que va ple i és quan salten les tapes i al lloc que no salten les tapes
encara és pitjor, perquè llavors ens arranca l’asfalt; depèn del tipus de tapa que hi ha a
cada lloc, també és veritat que hi ha un parell de llocs que caient molt pocs litres
s’aixequen; per exemple, el dia que van caure 40 litres que no vam tenir problemes es
van aixecar tapes a l’avinguda del Castell, per la part final a la cantonada de l’avinguda
dels Pirineus; allà hi ha un tub que és petit, poc dimensionat i tenim problemes d’aquests.
La solució de dipòsits, aquests dies hem desenpolsinat una mica el pla de clavegueram:
se’n preveien 7 o 8; són caríssims; estem parlant d’un pla de clavegueram que la totalitat
de la seva execució parlem de 19 milions d’euros. Jo ho dic perquè segurament s’hauria
de posar al dia, hi ha obres que no caldria i potser ja se’n ha fet alguna, i les prioritats
altes estem parlant de l’entorn d’uns 8,5 milions d’euros. Per tant, a nivell d’Ajuntament
això és inassumible de totes totes; estem parlant d’unes quantitats terribles. Per un
dipòsit d’aquests, vas als 700.000, 800.000 o un milió d’euros per cada un i em sembla
que n’hi ha 6 o 7 previstos.
Explicada la part de les pluges i la part del que contemplava en el seu moment aquest pla
director de clavegueram, pensem que el que hem de fer és aquest pla, demanar –de fet,
jo estic pendent d’anar a Diputació a parlar si aquest pla es pot rehabilitar i a veure si en
lloc de 19 milions en surten menys- i donar realment unes prioritats que han de ser
bàsiques i a veure quin cost té. Perquè també va tenir un cost aquest pla de
clavegueram!
Això per una banda. Per l’altra: què estem fent? Estem fent uns pous a la ronda de les
Pollancredes, que ja són, perquè hi ha molts trams de tub que no hi ha cap pou i netejarho és impossible; necessites uns pous per posar-hi les rates, que aquesta és una altra
cosa que s’ha de fer: tenir ben net i en un bon estat de manteniment el que ja tens, que
això s’ha anat fent; arran d’aquestes pluges, després de les pluges hem detectat
col·lectors amb poc més de la meitat de capacitat, perquè els sediments que deixa l’aigua
quan ha passat, i col·lectors, sobretot, que són molt plans, no poden engolir l’aigua,
perquè hi ha porqueria dins. En tot això hi estem treballant. També tenim el projecte fet
pel que és la pujada de Mossèn Sabatés. Aquí es volia fer una cosa més senzilla, que era
solucionar el que era... allà hi ha el problema a partir que es va fer el pas soterrani de la
via; aquest pas soterrani s’inundava; hi havia un forat per posar-hi una bomba; la bomba
no hi era; més tard es va posar una bomba, però aquella bomba té la capacitat de recollir
en un dia de pluja normal, l’aigua que cau en els accessos del soterrani. Quan plou molt i
la plaça dels Països Catalans fa aquell famós llac, l’aigua va per sobre les voreres i cau
dins del pas soterrani i llavors és quan tenim el problema gros: llavors és quan venen els
bombers, han de treure l’aigua, tirar-la per les escaletes... tot aquest tripijoc. Allà està
previst, en aquests moments, fer un col·lector per la banda de les escaletes, que estem
pendents que se’ns digui el tub –dimecres ho tindrem- que se’ns digui el diàmetre del tub,
perquè aquesta part contemplarà que pugui recollir l’aigua que ens vingui de l’altra banda
i que se’ns fica al soterrani. Per tant, és un tema de dimensionat de tub. Això aquest any
ja està en pressupost i no val pas 20.000 euros, val bastant més, perquè és una obra
específica; 20.000 euros eren per al general, però hi ha obres específiques i aquesta en
val 50.000 i estava pressupostada a part.
En el seu moment ja es va actuar –com he dit abans- a la placeta d’en Pujol. A la Plaça
de Sant Fortià, si ho recordeu, deu fer aproximadament un any a l’estiu hi va haver obres,
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que es va fer arribar el col·lector que baixava de l’avinguda del Castell i quedava mort a la
plaça de Sant Fortià. Penso que és una de les mesures que s’ha de preveure a Torelló en
endavant: on hi ha un espai de creixement fora del poble, aquest espai de creixement ha
de fer-se càrrec de tot el que representa, perquè pot ser que aquell espai baixi amb un
tub d’un metre i al millor arribi al carrer... no sé, per dir un nom, al carrer de Ges d’Avall o
al carrer de Sant Miquel, amb un tub, perquè és més antic, de 800 ø, que llavors ja
donava pel que hi havia amunt. Per tant, jo crec que en aquests moments s’ha de fer
això, també: si hi ha una Unitat d’Actuació o un Pla Parcial o alguna cosa, aquest Pla
Parcial s’ha de fer càrrec que les seves aigües arribin a torrent, o arribin a col·lector de la
depuradora i fer-se càrrec de tot el cost, que això no es feia i ara si que es fa. Parlo de
vint anys enrere i ara ho han de fer per Llei. Amb això vull dir que portem uns anys, amb
el que s’ha crescut, per exemple puc parlar de La Carrera; a La Carrera hi havia el reg de
les bruixes i allò no es va entubar mai; es va fer el clavegueram just per la urbanització i
quan baixa l’aigua d’aquell camp de dalt, que és una resclosa, allò va tota per sobre;
l’aigua comença a agafar velocitat, porta fang, el fang arriba a Can Parrella, arriba al
camp de futbol, arriba arreu el fang! Això s’ha de canalitzar abans i aquell reg s’hauria
d’haver canalitzat fins al riu, que no és tan lluny i no es va fer; fer-ho ara té un cost molt
més elevat del que tenia quan no es va fer.
En tot això, pensem que ho tenim sobre la taula; ens estem reunint amb veïns –encara
ara tenim reunions pendents- i dins de les possibilitats econòmiques que tenim pensem
que és un tema que de cara a la propera legislatura s’hi ha de dedicar segurament més
diners dels que s’hi ha anat destinant; quan es va fer el Pla Zapatero, es va posar sobre
la taula el tema clavegueram! Es va decidir fer voreres, doncs cadascú que agafi el lliri
per on vulgui; jo en aquelles reunions hi era i sé que es va posar sobre la taula; es va
decidir fer voreres; fer clavegueram, políticament no ven, perquè és molestar, és obrir
carrers, és fer una obra que quan has acabat no es veu, però s’ha de fer i penso que en
som conscients que s’ha de fer! Hem pres consciència i potser en lloc de fer altres coses,
haurem de fer clavegueram, ja hi estem d’acord en això. Suposo que hi estem tots
d’acord.
Quan són tres quarts de nou i dos minuts, s’incorpora a la sessió el Sr. Albert Portús.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:

4.2.Una ja me l’ha pispat la Roser; se’m ha avançat per mà.
Més o menys, també seria una mica sobre això, a veure quines actuacions tenen sobre
aquest problema, perquè el problema crec que ens ve del barri de Montserrat i la Joanot
Martorell.

4.3.A l’avinguda del Castell és l’entrada del col·legi Marta Mata, on entren ara nens de tercer i
quart curs. Últimament, com s’han anat afegint més cursos, hi ha més gent de la normal.
Molts pares es queixen que en aquell carrer hi ha molts nens abans d’entrar a l’escola,
que abans entraven tots dos llocs i ara entren tots per un i s’acumula allà molta gent i els
cotxes passen molt de pressa.
Demanem a veure si hi ha alguna forma –és més per seguretat- alguna forma o una
solució per demanar si hi podria haver policia allà al matí, o ficar-hi alguns cons, perquè
els cotxes no anessin tan de pressa, perquè els nens estan allà, salten al carrer i els
cotxes passen molt de pressa.
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Mes que tot, a veure si podeu buscar alguna solució al tema d’allà, perquè algun dia
podem tenir un accident.

Respon el Sr. Jordi Casals:
Allà ja s’han fet algunes actuacions i n’hi ha alguna que hem de decidir si fem una cosa o
una altra. Hi estem treballant.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.4.És sobre l’avinguda dels Pirineus. Crec que inclús ja tenen una sol·licitud. És per un
problema que hi ha entre veïns i pel que a mi m’ha arribat, és un problema de mala olor,
per un tema inclús de conills morts; perill per un quadre elèctric que en el seu moment es
va donar permís fa molts anys i és un quadre elèctric que sembla ser, -jo l’he anat a
veure-, no està en gaires condicions i inclús s’ha arribat a l’agressió entre veïns, que és el
més greu. I dins del que m’han fet arribar, és inclús un arbre que dóna al jardí del veí.
És un tema entre veïns, però crec que són coses que hauria d’esmenar l’Ajuntament i a
veure si els ha arribat aquesta sol·licitud, què tenen pensat fer?

Respon el Sr. Jordi Casals:
Aquí no entrarem, perquè no és el lloc d’entrar en casos d’aquests, casos que suposa
casos particulars de persones en concret.
En aquest tema, jo m’he reunit amb veïns; la policia local ja ha actuat i estem encarant a
veure la mediació com es pot fer i solucionar aquest problema, que parcialment s’ha
solucionat, però hi ha un problema de fons que s’ha de resoldre i estem mirant com ho
fem. Hi ha uns veïns que són els afectats; la policia local s’ha posat en contacte amb ells,
hi vam parlar, el que passa és que s’ha de mirar com se soluciona tot plegat.
4.5.I dins també de l’avinguda dels Pirineus, és l’estat de... suposo que ja les han vist, però
inclús he portat fotografies; hi ha un mur enderrocat que està a les dues bandes de
l’avinguda dels Pirineus. L’empresa que hi ha al costat que també està en força mal estat
i veïns m’han fet arribar inclús que el cotxe es pugui quedar encallat per aquí, perquè hi
ha uns sots que deuen fer com uns 50-60 cm. De fondo.
Saber si es podrien solucionar aquests dos problemes de l’avinguda dels Pirineus, tant
un, com l’altre.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Allà ja s’hi ha fet una actuació; hi havia un sot molt més gran del que hi ha ara, que s’hi
acumulava l’aigua; s’estan fent unes obres per adequar la vorera i anivellar i un cop s’hagi
fet això, com que aquests forats són degut a les pluges, actuarem per solucionar, o
almenys aplanar-ho i tapar-ho provisionalment; és un lloc que no està urbanitzat i, per
tant, cada vegada que plogui possiblement tindrem problemes, com tenim en altres llocs
que no estan urbanitzats i és un tema que s’ha d’anar mantenint a mesura que vagi
succeint el tema. El millor seria poder urbanitzar tota aquella zona. És un tema que està
pendent a Torelló des de fa molts anys i en algun moment o altre s’haurà d’entomar i
veure com s’urbanitza tota aquella part de l’avinguda dels Pirineus fins a la plaça dels
Països Catalans.
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Sr. David Olivares:
Si, el que passa és que a part que això estigui malament, aquí hi ha un mur que és d’un
solar, que està escampat per les dues bandes de l’avinguda dels Pirineus. Com a mínim,
això haurien de netejar-ho. Algú prendrà mal i ens passarà com al barri de La Cabanya::
aquest senyor que s’ha fet mal, ha fet sol·licitud i segurament acabarà en contenciós.

Sr. Lluís Sabatés:
S’ha de veure de qui és responsabilitat aquest mur, no?

Sr. David Olivares:
Si està al mig de la via pública...

Sr. Lluís Sabatés:
De qui és responsabilitat? Si es fa mal algú, de qui és responsabilitat?
Sr. David Olivares:
Però l’ajuntament hi ha de posar mà, o no?

Sr. Lluís Sabatés:
Bé, però ja hi estem treballant; no es pot estar arreu a tota hora, perquè el poble és molt
gran, hi ha 14.000 habitants, hi ha moltes zones i es va treballant.

Sr. David Olivares:
Això no es veu. És bastant greu.
El barri de La Cabanya, també és potestat d’algun veí o és de l’Ajuntament?

Sr. Jaume Vivet:
Estem anat en un debat que no és el lloc adequat.
M’agradaria respectar els torns de paraules. Hi ha dos torns de paraula i em sembla que
en cada intervenció ja en portem deu o dotze. Per tant, demanaria deixar acabar
d’explicar i després intervingui vostè i, com a mínim, respectem els torns de paraula.

Sr. Lluís Sabatés:
Hi ha hagut, arran de tots aquests temes d’aigua, hi ha hagut molts llocs a Torelló que
s’han vist afectats amb coses i s’hi ha hagut d’actuar; hi anem actuant, però no podem
actuar de cop; no tenim una brigada de 200 persones que puguin actuar de cop arreu; es
va prioritzant on hi ha més pas de gent, on es creu que és més perillós... el mateix que
em deia la Irene: a les escales de Les Serrasses també hi ha aquest problema; ja està
previst actuar-hi, però ho anirem fent a mesura que puguem anar-ho fent; no podem ferho tot de cop! No ho sé... si saps fer-ho d’alguna altra manera estem oberts a què ens
donis idees i si tens alguna solució més ràpida, el dia que vulguis ens reunim, en parlem i
ens proposis tot el que creguis.
Sr. David Olivares:
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Això mateix, és anar amb un camionet i agafar-ho...

Sr. Lluís Sabatés:
Si, i una altra cosa també és anar amb un camionet, i...

Sr. David Olivares:
No és gaire complicat, eh?

Sr. Lluís Sabatés:
No, no, és clar! Doncs mira, si és tan fàcil, pots fer un servei als veïns i agafar-ho.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.6.Volíem saber si les petites sales que hi ha al pavelló, a la part de dalt, ens agradaria
saber si són d’ús privat o si les poden utilitzar totes les entitats esportives, o quin ús
tenen.
Aquesta pregunta la faig, perquè ens va arribar un problema, que els del futbol havien de
fer una reunió d’entrenadors i, perquè jugava el Barça, no van poder fer aquesta reunió;
van ocupar la sala i es veu que hi va haver una picabaralla i ens agradaria saber si
aquestes sales són per veure el futbol, o són per reunions, i qui té preferència en aquest
aspecte.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Aquesta resposta la pot donar la Conce, però jo la posaria molt fàcil: és una sala que hi
ha una entitat que en pot fer ús quan hi ha partit de futbol; i per tant, quan hi ha partit de
futbol, aquesta entitat té la prioritat per utilitzar-la. Aquesta entitat només hi va quan hi ha
un cas així. Per tant, jo penso que si es vol fer una reunió d’entrenadors, hi ha altres llocs
per fer-la.

Sra. Concepció Villena:
Si. I a més, tothom que necessita una sala, qualsevulla entitat esportiva, l’única que ha de
fer és fer una reserva. Si és el cas que la penya, que tenen una reserva per tota la
temporada, si en aquell moment l’ocupa, hi ha altres llocs, hi ha una altra sala als
vestidors nous del camp de futbol, que es pot utilitzar. Per tant, l’únic que s’ha de fer és
fer una reserva i coordinar-ho, però tothom hi té cabuda i qualsevulla entitat que ens ho
ha demanat hi ha estat. El que no es pot fer és anar en el moment i dir “ho necessito”,
perquè hi ha d’haver una planificació.

Sr. Joan Manel Castillo:
Aquelles sales són per les entitats, per fer-hi... no hi ha un tema particular per una en
concret?

Sra. Concepció Villena:
No, no. El que passa és que es fa una planificació i la Penya la té reservada sempre que
hi ha partit. Però si hi ha alguna altra entitat que la necessita, s’ha de fer reserva.
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4.7.I la segona, que ja no ve d’aquesta temporada, que venen de temporades anteriors, les
queixes: ens agradaria saber qui es fa càrrec de la neteja dels vestidors del camp de
futbol, perquè es troben que obren el camp de futbol el dissabte al matí, passen cinc o
deu equips el dissabte, i cinc o deu equips el diumenge, i allà ningú neteja. Han de
netejar les persones que no és la seva obligació, perquè no hi ha ningú que vagi a
netejar-ho, i, és clar! Ens podem trobar que el diumenge hi van els següents equips i es
troben els vestidors bruts... bé, no se’ls troben bruts, perquè els netegen el dissabte,
perquè el diumenge els equips que vinguin ho trobin tot net, però no és la seva obligació
netejar-ho! No ho fan els que han de fer-ho, suposo!

Respon la Sra. Concepció Villena:
Però qui ho fa? Qui neteja?
Sr. Joan Manel Castillo:
El propietari del bar, si que podria dir qui ho fa!!!

Sra. Concepció Villena:
A mi m’ha sorprès molt, perquè hi ha una persona tot el dissabte, dedicada a netejar i, a
més, és que costa bastant quadrar els horaris de personal, perquè els vestidors estiguin
nets.
Deixa’m que miri què passa, perquè la veritat és que no ho entenc.

Sr. Joan Manel Castillo:
Jo el que sé de primera mà, és que si hi ha una persona encarregada de la neteja,
aquesta persona no hi és. Perquè sé qui neteja i no és la persona que vosaltres teniu
estipulada. Són persones de la Junta, que per vergonya, ho netegen ells, perquè quan
vinguin els altres equips no es trobin amb els vestidors plens d’aigua, ampolles d’aigua, ...

Sra. Concepció Villena:
Deixa’m que ho investigui, però el dissabte, hi ha una persona allà tot el dia netejant. No
sé què passa. Ho miraré.
Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
4.8.Continuo amb la regidora d’esports: interessar-nos per la dinàmica del Consell Esportiu
municipal. Se’ns va convocar diverses vegades per parlar entre d’altres coses, de la nit
de l’esport. Es van engrescar moltes activitats i molts afers en aquesta nit de l’esport i és
veure una mica en quin punt es troba, perquè sembla que està aturat, en punt i apart. I és
una mica que ens posis al dia.

Respon la Sra. Concepció Villena:
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Està una mica aturat, perquè ja sabeu que el tècnic d’esports va plegar; ha demanat una
excedència i si que estem una mica esperant tenir un nou tècnic i tornarem a convocar
una reunió i reprendrem el Consell municipal, i reprendrem una mica la nit de l’esport.
Fer-ho ara era potser precipitar una mica les coses i ja que serà la primera nit de l’esport,
si que volem assegurar-nos que vagi bé i, per tant, esperem i suposo que de cara al
novembre us podrem tornar a convocar, però ho haurem de posposar una mica.
Sra. Irene Hernàndez:
Per tant, és una mica pel fet del tècnic, no? Però la idea de fer-ho continua?

Sra. Concepció Villena:
Si, si, tot segueix igual, però se’ns ha acumulat una mica la feina.

4.9.Un altre tema que ens ha fet arribar veïnat, és el tema de les famoses escales de Les
Serrasses: si ho mirem des del punt de vista del camí del canal, pujant, al segon o tercer
replà, hi ha un forat bastant gran, tapat, i que hi ha unes bandes de la policia i, per tant,
només és si ens podeu informar del que va passar i com es pensa arreglar.
I d’altra banda, començant per baix, també, en el primer replà hi ha un aputxament
d’aigua que no és de les pluges, perquè si hi aneu veureu que és d’un color poc clar, hi
ha aigua que queda aputxada i resulta que no passa res amb aquesta aigua, perquè
queda allà aïllada i estancada, però llavors regalima i va a parar a la vorera i a la vorera hi
ha l’enllumenat públic i els veïns estan una mica alarmats per si pot passar alguna cosa,
que potser ho aneu a veure i no passa res, però és una mica per alertar, perquè estan
una mica neguitosos.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El tema de les escales és un tema més de manteniment.

Sr. DAVID FORCADA:
4.10.Agafo el prec pregunta de la Roser Mas, em quedo amb la seva part expositiva i continuo:
ja vam dir al ple anterior, el tema dels pressupostos que assignàvem a la millora de
clavegueram, de la part d’inversions. Fins el 2010-2011, s’assignaven 60.000 € anuals;
en l’últim pressupost se’n van assignar 20.000 €. Sé que estem de retallades, però creiem
que la rebaixa és més alta del que toca: és un 66%.
En la part de manteniment, segurament és superior per altres motius, però el que és en
inversió, si que s’ha invertit menys del que s’havia invertit fins ara.
Per tant, el prec és que en els propers pressupostos intentar incrementar la inversió en el
que és inversió en clavegueram, i tot i que hi ha un pla de clavegueram aprovat, moltes
de les mesures que la Roser esmentava, allà estan contemplades; per tant, recollir-ne la
informació que sigui necessària.
I el que és la pregunta concreta, arran de les inundacions vau anunciar mesures
immediates a les Pollancredes, placeta d’en Pujol i la zona de l’Estació, avinguda dels
Pirineus –amb problemes amb els veïns-... que ens digueu quines actuacions s’han fet en
aquests punts.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
4.11.Continuem amb els esports, avui; no ho hem fet expressament.
Les ordenances de 2014, hi va haver una ordenança que nosaltres vam votar en contra,
que era la del squash, que semblava que era una modificació més tècnica que política.
Ens agradaria saber quines conseqüències ha tingut, si és que n’ha tingut; és a dir: hi va
més gent, menys gent... es compren menys abonaments, se’n compren més... perquè si
que ens han fet arribar gent que juga a squash, que sembla que ha baixat bastant
l’afluència; com que no ho sé ho demano i interpreto que serà difícil que tinguis les dades
ara.

Respon la Sra. Concepció Villena:
Jo no tinc constància que hagi baixat. Inclús a principis d’any vam anar mirant si els
abonaments més o menys eren els mateixos. Ara últimament no ho he mirat, però
demanaré com estem de dades, si ha baixat i els motius.
No ens han arribat més queixes; a partir d’aquelles queixes ho vam solucionar, en vam
parlar i em sembla que tot està... no ens ha arribat cap altra queixa. De totes maneres, ho
miraré.

Sr. Marc Fontserè:
Solucionar o parlar?

Sra. Concepció Villena:
Vam estar parlant.

Sr. Marc Fontserè:
Però solucionar, no es va canviar res, oi?

Sra. Concepció Villena:
No, però els havia quedat alguna hora lliure i ho vam poder arreglar. Però de totes
maneres, quan tingui aquesta informació us la passo.

4.12.Una pregunta, en aquest cas a urbanisme: saber si ens podeu informar com estan dos
temes pendents, que un d’ells, venim arrossegant des del principi de la legislatura, que és
el del carrer Giravolt, a veure si el tècnic s’hi ha pogut posar, i el segon és el tema de la
sala polivalent, a veure en quin estat de tramitació està.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El carrer Giravolt: estem en el tema que en aquests moments, s’està amb tot el que són
els costos i l’aplicació dels coeficients. Estem en aquest punt. Aquí tenim bastant clar el
fet del repartiment, dels models de repartiment, que han de ser bàsicament dos: un ha de
ser per metres quadrats de finca i l’altre, per metres de façanes, perquè hi ha façanes que
tenen molt pocs metres, però al darrere hi ha una finca molt gran.
Jo diria que en aquests moments, jo ja vaig dir que volia fer-ho abans d’acabar l’any, però
precisament també tenim una reunió aquesta setmana per parlar-ne i per començar a
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tenir-ho clar i fer el que serien les quotes d’urbanització que tocaran als veïns i, per tant,
estem en aquesta fase d’acabar d’afinar els números. Jo penso que si fem una reunió
amb ells, al menys han de saber una mica el cost que pot tenir i que els pot representar.
4.13.-

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Hi estem treballant, també. Estem en el sentit que allà és zona inundable. El dia que es
va posar la primera pedra a la potabilitzadora allà va venir el director de l’ACA. Li vaig
comentar que estàvem treballant en el projecte; em va dir que abans de fer res els
anéssim a veure; així es va fer: es va anar a veure. Ells ens han fet un plec o unes
mesures que s’han d’adoptar, un tipus del que és pilotatge, fonamentació amb pilotatge,
unes defenses; s’ha d’aixecar una mica més d’un metre per sobre el nivell de l’altre
pavelló i això representa un sobrecost; ja hi havia un pressupost que era just i a més de
just, hi ha un sobrecost d’uns 200.000 euros més només per fonamentació; el projecte
està bastant endavant; s’hauria d’aprovar, però abans d’aprovar-lo jo penso que l’hem de
presentar als grups polítics i a les entitats que es van reunir i hi van poder participar i, per
tant, estem pendents d’això, també, de donar aquesta informació als grups polítics. Ara
no em feu dir aquí números, perquè penso que de primera mà ho heu de saber tots els
que esteu aquí i estem pendents de fer-ho.
També hi ha una altra cosa que jo penso que hem de fer i que l’hem de fer bé: ja diem
que econòmicament és més car del que s’havia pressupostat i tot l’equip de govern estem
treballant en el finançament, buscar recursos per tal que el dia que es presenti, no
presentar una cosa que difícilment es pugui tirar endavant, si no que es tracta de
presentar una cosa que econòmicament estigui solucionat i es pugui executar. Estem en
aquest punt. Hem d’anar a Diputació aviat; si no recordo malament a mitjans de mes hi ha
reunió per parlar d’aquest tema i tal com he dit hi estem treballant; el projecte està
pràcticament acabat, a no ser que diguem en lloc d’arribar fins aquí fem menys, perquè
no s’arriba, però està bastant endavant.
Sra. Roser Mas:
Un aclariment: quan jo he fet la pregunta aquesta de la diagnosi en relació al tema aquest
de l’aigua, després com que altres companys també han fet preguntes de l’aigua, m’ha
quedat una mica diluït –parlant d’aigua!-. I el que volia demanar ara és si precisament,
com que ja hi ha un pla previ, si el que ara es planteja és redimensionar, per dir-ho
d’alguna manera aquest pla, i adaptar-lo a un tema econòmic més factible, però amb una
diagnosi concreta.

Sr. Jaume Vivet:
Aquest pla fa sis anys que es va fer, més o menys i entenem que les coses en claveguera
no han canviat tant, però si que hi ha llocs que s’ha anat fent alguna cosa, alguna millora
i, per tant, entenem que el que s’ha de fer és aprofitar moltes de les coses que hi ha, que
ja serveixen, però per exemple els dipòsits que són tan cars i tot això, potser en algun lloc
a anar a buscar algun tipus de tub de la mida que sigui i anar a buscar més directament el
riu. Tenim uns problemes greus amb el riu: hi ha zones que la via del tren és un obstacle,
perquè fa d’escullera; el propi mur del riu també és un problema, perquè a vegades vas
per sota del que és el mur; tenim uns sobreeixidors que a la que puja una mica el nivell ja
no deixen sortir l’aigua de quan baixa el col·lector ple, perquè la pròpia aigua del riu ja la
tapa, perquè va molt baixa. El col·lector que va pel costat del riu té uns sobreeixidors que
quan plou, les aigües negres van a la depuradora; quan plou molt, sobreeixien per anar al
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riu, perquè si no, entraria en càrrega el col·lector, però resulta que quan el riu va una
mica més ple del compte, que ja tapa els col·lectors, no donen per més i l’aigua ja va per
dalt.
Amb el clavegueram és complicat; és una feina, com he dit abans, de molestar, perquè hi
ha carrers tallats, cal obrir carrers i rases i tubs... estem conscienciats que hem de fer
més del que hem fet fins ara.
Sra. Roser Mas:
Però sabem què hem de fer, com a mínim? Sabem on tenim els problemes?

Sr. Jaume Vivet:
Hi estem treballant en això. Ara ens han de presentar solucions i propostes. Tampoc som
tècnics nosaltres! Esperem que els tècnics ens facin les propostes.

Sr. David Forcada:
En això del clavegueram ja m’ha quedat clar, però a les Pollancredes, ja s’ha actuat?

Sr. Jaume Vivet:
Hi estem actuant. S’estan fent uns pous.

Sr. Lluís Sabatés:
A l’estiu, arran de les pluges del dia del pregó, es va agilitzar una obra que era de les
Pollancredes que ja estava programada, es va fer; va passar abans la inundació que
l’obra, però ja estava programada i vam agilitzar una nova captació d’aigua a la placeta
d’en Pujol, que va del que és pròpiament la plaça a la fruiteria, pel lateral, que allà hi ha
una captació que es va fer directa sense sifons, és a dir, directa al col·lector que hi ha
sota, que va directament al riu.
Penso que evidentment es va inundar, però van caure 83 o 84 litres/m2, però també és
veritat que va desaiguar molt més ràpid una vegada va parar de ploure i va aguantar
bastant estona tot el tema. 83 litres o 84 litres/m2 en mitja hora són difícils d’entomar
arreu i no és allò de “tu més”, però les pluges que han passat ahir a molts llocs de
Catalunya, han estat semblants a les que van ser a Torelló, inclús han estat amb més
temps que les de Torelló i han passat coses d’aquestes, perquè és molt difícil que tot el
clavegueram aguanti la quantitat d’aigua en molt poca estona.
Només per informació, perquè ho sapigueu, no sé si teniu les dades de pluviometria de
Torelló, a l’any 2012 en tot l’any van caure 525 litres/m2 a Torelló; l’any 2013, en tot l’any,
807 l/m2 i en el que portem fins a setembre de 2014, han caigut 878, més els que van
caure ahir, que són gairebé 900 l/m2. I si ho concretem per mesos, els mesos de juny,
juliol i agost, hem arribat gairebé cada més als 200 l/m2. Quan algú diu que no són pluges
excepcionals, home! Jo penso que si que han estat excepcionals, i a vegades no només
per la quantitat, si no pel poc temps amb què cauen, que això fa molt difícil que els
sistemes de clavegueram que hi ha en aquests moments al poble aguantin. Per tant,
independentment, o paral·lelament a la reactualització de tot l’estudi de clavegueram que
mirarem que la Diputació ens pugui ajudar, si que ja estem fent estudis concrets, a través
de SOREA, de les zones més conflictives, com pot ser la zona de l’avinguda del Castell,
avinguda dels Pirineus, perquè allà si que tenim un problema que se’ns acumula l’aigua i
la solució que nosaltres pensàvem que podria ser vàlida, que va ser fer dues captacions
noves a banda i banda, ha resultat que no ha funcionat; va ser una decisió tècnica i no
pas nostra. Arran d’aquestes inundacions del mes d’agost ens vam reunió amb els veïns i
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hi ha un compromís que aquest mes de setembre, o a principis d’octubre ens reunirem
per presentar-los quines són les opcions. Una de les opcions que pot ser important és
aquesta que ha explicat l’alcalde, del nou col·lector que hem de fer per la banda de baix
del pas soterrani, perquè en moments de pluja molt gran, inclús provoquem la inundació
del pas soterrani per evitar que aquestes aigües vagin a altres llocs que no hagin d’anar.
Si tenim una sortida bona a baix al pas soterrani que pugui anar cap al col·lector que
baixa de la urbanització del Castell, que va a parar a la plaça Sant Fortià i directament al
riu, allà també i en casos excepcionals, podrà ser una mesura d’aquestes que dèiem de
muntar dipòsits i tot això, que són molt costoses, i, per tant, el que intentem estudiar són
mesures imaginatives -esperem que en aquests estudis es pugui veure- per intentar
resoldre aquests problemes puntuals i molt concrets, esperant poder tenir aquest pla,
però és que a més, encara que tinguem aquest pla, el nivell d’inversió és tan elevat, que
tampoc es podrà solucionar en un any.
Per tant, el que si que intentem, és en els llocs conflictius, com ja es va aconseguir en el
Puigsacalm, que si que en l’última pluja de 83 litres es va tornar a inundar, però en totes
les altres pluges que hi havia hagut aquest estiu des que s’havien fet les obres, no
s’havien tornat a inundar els garatges. S’està actuant i s’està intentant solucionar els
problemes puntuals, però a vegades no podem actuar amb la mateixa rapidesa en un lloc
que en un altre. I estem en aquest punt.
Sr. David Forcada:
Que és excepcional, hi estem totalment d’acord. El tema de l’excepcionalitat ha fet una
mica que el pla de clavegueram, que tal com deies tu Santi està pressupostat en 16
milions amb un recorregut molt llarg, ha fet evident el punt crític que sobre un paper no et
creus, i ara diria que els punts crítics els tenim claríssims i, per tant, això fa que l’execució
d’aquest pla de clavegueram vagi més sobre segur.
I això ho lligo una mica, perquè en Santi ha comentat que en un pla Zapatero hi havia uns
diners i s’havia parlat de fer clavegueram i no es va fer, i no es va fer per dos motius: un
potser era aquest, que no havia plogut prou com per tenir consciència de quins punts
crítics hi havia, amb unes inversions que eren molt important. I en segon lloc, perquè el
pla en si, el que volia fer era un tema d’atur, un tema d’ocupació, i es buscaven obres que
fossin extensibles en mà d’obra i, en canvi, posar tubs és extensiu en maquinària i, per
tant, no anava amb l’objectiu del pla, en principi, però no treia que continuàvem fent
inversions o que teníem un nivell de pressupost bastant alt en clavegueram. L’únic que
demanem és: tenim el pla, sabem els punts crítics que hi ha, doncs continuem fent les
inversions com estàvem fent fins ara.

Sr. Lluís Sabatés:
Però els punts crítics no se solucionen, a nivell global, no se soluciona actuant en els
punts crítics, perquè els punts crítics es provoquen, perquè hi ha deficiències en altres
llocs, que són allà on hi ha les grans inversions; per tant, aquí, el que hem d’intentar, és
tornar una mica a l’època dels romans i intentar que les aigües, en lloc d’anar per sota,
les sapiguem fer anar per sobre i que les puguem tirar el més aviat possible al riu. Què
ens trobem al riu? El riu Ges, ningú posa en dubte la canalització del riu Ges, perquè va
ser una gran obra, però ens va tancar el poble al riu i és molt complicat que per fora es
pugui tirar aigua al riu, perquè inclús el mur és molt més alt que els nivells dels carrers.
Per tant, estem en tots aquests temes de buscar solucions puntuals en aquests punts
crítics que s’inunden, però no vol dir que el punt crític sigui allà on s’inunda el problema;
el problema ve d’altres llocs; és allà on s’ha de fer la gran inversió. Per tant, agraint totes
les aportacions, i podeu fer totes les aportacions que vulgueu, però no és tan fàcil, s’ha
d’estudiar i s’han de veure altres possibilitats. Per tant, torno a repetir: tenim la porta
oberta per totes les aportacions que pugueu fer; un cop tinguem aquests estudis –
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precisament dimecres ja tenim la reunió amb SOREA perquè ens presenti aquest estudi
puntual de la zona de l’avinguda dels Pirineus, per veure quina solució podem trobar
d’urgència, esperant que un dia es pugui fer tota la canalització de clavegueram ben feta-.
De totes maneres, la inversió, com ha dit bé en Santi, és igual d’alta que havia estat,
perquè aquest any, a part dels 20.000 euros hi ha aquesta obra que, com a mínim, pujarà
a 50.000 € i sumen 70.000 €. I tot i així, aquestes obres serveixen per fer manteniments i
fer petites inversions, però no solucionen la inversió global que necessitaria Torelló.
5.- INFORMACIONS.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.1.Jo volia informar que els dimarts d’aquest mes d’octubre que entrarem, cada dimarts, és
a dir els dimarts 7, 14, 21 i 28, tenim el cicle de xerrades de l’espai educatiu per a la gent
gran. Dir que és inscripció gratuïta; la inscripció s’ha de fer al casal de la gent gran,
perquè les places són limitades; són 4 xerrades que poden ser molt interessants, que es
faran de 2/4 de 4, aproximadament, a les 5 de la tarda. Hi estem tots convidats.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.2.Des de l’Agrupació Sardanista ens han fet arribar un curset gratuït de sardanes, que es
farà tots els dissabtes d’octubre, en horari de 5 a 2/4 de 7, adreçat a infants i joves de 6 a
14 anys, a l’escola Rocaprevera i, per inscriure’s, a Art Floral, la Merceria Lourdes i la
droguera Arc de Sant Martí; és que diu que van molt justos de temps i van demanar
informar-ne al ple.

5.3.Recordar que el 12 d’octubre hi ha la 28a trobada gegantera. A les 9 hi ha la plantada a la
Plaça Joanot Martorell; a les 11 la cercavila fins a la plaça Nova i a 2/4 d’1 hi haurà la
ballada com cada any i, a més, es farà el ball del centenari, que no es va poder fer el dia
de la festa de Rocaprevera.
A la tarda hi ha sardanes, com cada festa del 12 d’octubre.

5.4.Agrair a les entitats Xarxa de teatre i el Nou 69, per l’ajuda que ens van fer a la
presentació de la nova temporada del teatre, que per cert! Hi va haver molta assistència
de públic, va ser molt lluïda i recordar que celebrem el 20è aniversari de la remodelació
del teatre, que ara ja l’estem acabant, perquè era el 2014 i agrair al públic que ens ha
donat suport tos aquests anys.

Sr. ALBERT PORTÚS:
5.5.Disculpar-me, en primer lloc, pel retard que he tingut i, en segon lloc, informar que el mes
vinent volem portar per a la seva aprovació les ordenances fiscals de cara a l’any vinent i
des d’aquí també fem una crida per si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres i
intentar fer aportacions i parlar del tema.
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Sr. JORDI CASALS:
5.6.Tinc tres informacions que seran monogràfiques del barri de Montserrat: el primer,
dissabte 11 hi haurà la botiga al carrer a dalt el barri. Això és una novetat que des de la
regidoria de comerç vam introduir en els projectes de dinamització comercial i que és una
festa del comerç a dalt el barri, que esperem que s’acabi de consolidar del tot i que sigui
un èxit com els altres dos anys que s’ha fet.

5.7.Ja s’ha acabat la reordenació del sentit dels carrers del barri de Montserrat. S’han canviat
alguns aparcaments i ara falta acabar d’actuar en algunes cantonades, pel tema de
seguretat i prendre mesures, perquè no aparquin cotxes en aquestes cantonades, però el
canvi, que va ser molt gran i que va portar tot un procés des del consell de seguretat
ciutadana i mobilitat i una assemblea de barri amb l’associació de veïns i comerciants del
barri, podem dir que ja s’ha acabat.
5.8.I per acabar, amb en Xevi Lozano, que som els regidors de l’àrea de ciutadania i
seguretat, que ens encarreguem de la relació amb els barris, vam anar a presentar la
voluntat i com ha de ser el procés -que explicarem a tots els grups- el procés participatiu
que hi ha d’haver per l’espai del camp de futbol. Es va parlar en els pressupostos que
s’havia de fer una actuació en aquell espai de futbol; nosaltres ens havíem compromès
amb l’associació de veïns de fer un procés participatiu, perquè fossin els mateixos veïns
del barri, que poguessin decidir a què es destina aquell espai del camp de futbol. Els
propers mesos s’haurà de portar a terme aquest procés participatiu per veure quina utilitat
tindrà aquest espai.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.9.Des de l’àrea de ciutadania voldria fer també un reconeixement i agraïment a l’esforç de
l’Esbart els trols, per portar la dansa dels verds també a les festes de la Mercè, exportar
també les activitats i la cultura de Torelló.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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