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1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/10 Ordinària 27/10/2014
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Reglament regulador del servei públic de les Llars Infants Municipals 0-3 de
l'Ajuntament de Torelló
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ACORD:
1.L’Ajuntament de Torelló actualment presta el Servei de Llar d’Infants disposant de
dues Llars d’infants que són gestionades de forma indirecta a través de concessió
prestant-se el servei a través de dos concessionaris diferents.
2.L’Ajuntament de Torelló ha iniciat els tràmits per poder licitar el Servei de les dues
llars d’infants municipals. Per aquest motiu es vol aprovar un Reglament regulador del
servei públic de les llars d’infants que sigui únic pel servei.
3.Per decret de l’alcaldia de data 3 de novembre de 2.014 es va acordar iniciar
l’expedient per la redacció del Reglament regulador del servei públic de les llars d’infants
municipals de l’ajuntament de Torelló i es va constituir i nomenar la Comissió d’estudi per
la redacció del projecte de Reglament.
4.En data de 4 de novembre de 2.014 es va constituir la Comissió d’Estudi per la
redacció del Reglament i es va tornar a reunir el dia 11 de novembre presentant la
proposta de Reglament per la seva aprovació per part del plenari municipal.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- La normativa reguladora de la competència i procediment per l’aprovació dels
Reglaments municipals es troba regulada bàsicament en la següent normativa:
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Segon.- Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei públic de les Llars
d’Infants municipals (0-3 anys) de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al·legacions contra l’acord d’aprovació
inicial, la modificació del Reglament quedarà definitivament aprovada i es farà constar els
efectes de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació del Reglament es procedirà a la
seva publicació íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el
qual s’hagi publicat íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a
la seva publicació íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació
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de l’aprovació definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- Un cop s’adjudiqui de nou el servei de la Llar d’Infants, la nova licitació es regirà
pel present Reglament i quedaran derogats el Reglament regulador de la llar d’infants
Blancaneus en la seva última modificació aprovada pel ple celebrat el dia 31 de maig de
2.010 i publicat al BOP 22-9-2.010 i el Reglament regulador de la Llar d’infants La
Cabanya aprovat pel ple celebrat el dia 29-3-2.010 i publicat al BOP de data 7-6-2.010.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Jo voldria agrair la col·laboració de tots els grups municipals en la redacció d’aquest
reglament i que les diferents aportacions ja vam arribar a un consens i les vam poder
introduir i, per tant, això: agrair també la rapidesa amb què ho vam treballar, en dues
sessions; tampoc és un reglament molt extens, però s’havia de mirar i esperem que ens
serveixi ara per fer una bona licitació, o una millor licitació –no és, perquè les que hi hagi
estiguin malament- de les llars d’infants de Torelló.

2.2. POLÍTIQUES D'IGUALTAT
2.2.1. Manifest Institucional Dia Internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones. 25 de novembre 2014
RELACIÓ DE FETS:
Amb motiu de la diada internacional contra la violència envers les dones del pròxim 25 de
novembre, un any més, volem solidaritzar-nos amb totes aquelles dones que pateixen
algun tipus de violència. És per això, que cada any les entitats locals manifestem el
nostre rebuig a la violència envers les dones amb l’objectiu d’eliminar aquest problema
de la nostra societat.

Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les
persones, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:

Adherir-nos al Manifest Institucional, 25 de novembre de 2014, amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, la
Generalitat de Catalunya, juntament amb les Diputacions de Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació catalana de
Municipis i Comarques, hem consensuat un manifest que, a continuació, adjuntem amb
l’objectiu que en pugueu fer la difusió corresponent.
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“Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la
nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la.
Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que els
drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la injustícia
i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat femenina i
representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir
la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar els drets més
bàsics i elementals de la meitat de la seva població.
En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més resistents i
insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan més lligades a
les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. Al mateix temps,
en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la violència masclista es
torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la denúncia social de
qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la impossibilitat material
de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat que moltes vegades envolta
les dones, les situa en una posició de dependència i d’inseguretat que les fa més
vulnerables.
La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és una violació
greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i intolerable en el moment en
què s’exerceix contra una dona afectada per una discapacitat; i, això no obstant, és
proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen aproximadament 40 milions
de nenes i dones amb discapacitat de les quals més del 40% sofreix o ha sofert alguna
forma de violència. Les dones amb discapacitat s’enfronten a una discriminació múltiple,
freqüentment desconeguda i invisible, que es tradueix en la pràctica en una veritable
vulneració constant dels seus drets i llibertats. En l’imaginari col·lectiu les dones amb
discapacitat estan oblidades. Per aquestes dones no existeix cap tipus de reconeixement
social, perquè senzillament no existeixen.
La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la
necessitat d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les
dones i la participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant
d’estereotips socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten, tot donant
pas a noves mirades sobre el món i obrir, així, noves vies de transformació personal i
col·lectiva.
Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar en
la lluita contra la violència masclista, disposem dels elements necessaris per construir
una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera coordinada a les
diferents problemàtiques que es deriven d’una situació de violència cap a les dones, cap
a totes les dones, incloses les que, a més a més, pateixen una doble discriminació,
perquè tenen alguna diversitat funcional.
Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la violència
masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa recursos d’atenció,
suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, s’han acordat protocols
entre tots els agents implicats i, dia a dia, es posen en marxa mesures i programes
impulsats per les associacions de dones i promoguts per les administracions per avançar
en l’eradicació d’aquesta violència. No obstant això, malgrat tots els avenços, en la
quotidianitat se segueixen vulnerant els drets fonamentals de les dones i la seva dignitat i
la seva llibertat es veuen afectades amb les pràctiques violentes que pateixen. Malgrat
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això, les dones segueixen sent assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures
seran insuficients si no hi ha una autèntica transformació de les relacions entre homes i
dones, dels seus models de comportament, sentimentals i afectius.
Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la,
perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i desitjable de
la seva eradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els sabers i la voluntat i
el treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions implicades en
aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És necessari que les
institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa associativa i l'expertesa dels
moviments de dones. I, és imprescindible que tota la societat, homes i dones, lluiti per
visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de discriminació patida per les dones.
La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions adreçades a
tota la població, incidint molt especialment en la població més jove.
Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear sinergies
de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir conjuntament
dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència masclista. I volem
aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració constant dels drets
humans que és la violència contra les dones. “
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres és clar que donarem suport a aquest manifest. Ara bé, ens sembla molt bé
aprovar-ho, però no ens sembla suficient; com a mínim ens sembla que se’n hauria de fer
difusió i demanem que es pengi, com a mínim, al web municipal i s’emeti per ràdio Ona.
També ens agradaria saber quines accions s’han dut a terme des de l’any passat, de
sensibilització de torellonencs i torellonenques sobre aquest tema.
Deia un company l’altre dia a les comissions informatives, que ICV sempre diem el mateix
en relació a aquest tema; i de fet, és veritat: sempre diem que no es pot quedar en un
simple manifest, perquè, sabeu quantes dones han estat assassinades aquest any?
Víctimes de violència de gènere? 55!!! 55 a tot l’Estat. 24 d’elles a casa nostra, de totes
edats i de totes condicions. Pràcticament una per setmana, que no és broma tot aquest
tema. De violència masclista, les víctimes mortals a tot l’Estat han estat 59. Aquesta, per
tant, repetim, no és una xacra que es resolgui amb comunicats i manifestos; calen
accions concretes i contundents i cal una complicitat amb totes les administracions i
entitats de l’àmbit social. Irònicament en aquest comunicat, part de les administracions
que haurien de proveir els recursos, perquè això no passi, diuen que reivindiquem que
hem de tenir a l’abast de tots els recursos possibles per prevenir-la. Entenc que és una
ironia, si ells són moltes de les administracions que haurien de fer el possible per proveir
aquests recursos; no s’haurien de posar en situació de demandants de recursos, si no en
situació de proveïdors dels recursos.
Quan són un quart de nou i tres minuts, s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Casals.

Malauradament, en aquesta situació segueix augmentant el nombre de víctimes i minvant
els recursos que es destinen a la violència masclista. Entenem que malgrat que sigui el
discurs de cada any, malauradament per això és malauradament, perquè és el de cada
any, perquè això no s’acaba, al contrari: va en increment. Entenem que calen més
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recursos i compromisos per evitar més assassinats de dones a mans de l’altra meitat de
la societat que són els homes, siguin parelles, exparelles, gendres, cunyats, amics i
coneguts.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també ens hi adherim, i no cal dir que esperem que arribi un dia que no
haguem de fer aquest tipus de manifest, perquè s’hagi solucionat i que la gent entengui
que la vida és fàcil si es viu i es deixa viure.
Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
Malauradament, com s’ha dit aquí, un any més en aquest ple donem suport a aquest
manifest. Dic malauradament, perquè com deia la Roser, davant d’una societat
aparentment desenvolupada com la nostra, sembla increïble que encara es vulnerin drets
tan bàsics i fonamentals per a les dones, que van més enllà de la injustícia i la crueltat. El
nostre desig, també ens afegim, doncs a què s’acabi d’una vegada per totes la violència
envers les dones i ho fem amb lletres majúscules.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Estic plenament d’acord amb això que dieu. Només voldria fer un incís, Roser: això que
has comentat que es pengi al web, n’he pres nota i la veritat és que no et sé contestar si
ja està penjat, tot i que diria que si, però ho asseguraré.
Estem tots d’acord en aquest tema; jo cada any també dic el mateix: tant de bo que arribi
el dia que el dia 25 de novembre es pugui celebrar que és el dia de les flors, però com
que de moment encara sembla que no tenim la cosa ben entesa, doncs cada any hem de
fer un recordatori i parlant, per exemple, de les accions que veureu en el segon punt de
l’ordre del dia del ple d’avui, hi ha la presentació del pla municipal d’igualtat d’homes i
dones i hi ha diferents línies d’acció, i una d’elles, molt concreta i penso que és una de les
que hi volem donar més èmfasi, seria “acció contra la violència masclista”. És una de les
línies estratègiques que està inclosa dins d’aquest Pla d’Igualtat.
Demanem el suport i que ens adherim tots en majoria i ja fa dies que tenim penjat al
poble unes banderoles que diuen “dóna la cara” i hi ha els telèfons per si es necessita i,
per descomptat que tots els casos que es presenten, es procura resoldre’ls i ajudar i tot el
que es pot fer des de Torelló es fa i el que no, s’adreça a mitjans que hi ha a la comarca,
o a Barcelona o allà on sigui.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.2.2. Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes 2014-2018 de l'Ajuntament de
Torelló
RELACIÓ DE FETS:
El present pla d’igualtat suposa una eina fonamental per impulsar i aplicar les polítiques
de gènere de forma transversal i contribuir a què el nostre municipi garanteixi la igualtat
efectiva entre homes i dones. Respon al compromís institucional davant la ciutadania de
treballar per la igualtat de gènere i incidir en les diferents dimensions de la desigualtat al
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nostre Municipi. Per això, les diferents àrees i regidories del Govern Municipal
adquireixen la responsabilitat de treballar de forma transversal, propiciant la participació
de la societat civil i desenvolupar les accions oportunes per la consecució dels objectius
del Pla.
FONAMENTS DE DRET:
A l’estat espanyol, el tractament legislatiu en relació a la igualtat no arriba fins la
Constitució Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama que tots els
espanyols som iguals davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevulla altra condició o circumstància personal
o social. Igualment, a través de l’art 9.2, compromet als poders públics a què garanteixin
la igualtat i la llibertat de tot els individus.
Pel que fa al tractament de la violència vers les dones, la Llei Orgànica 1/2004 de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, suposa una fita sense
precedents en el nostre ordenament jurídic. Implica el reconeixement legal de la violència
de gènere com un problema social de gran rellevància i fa palès el compromís dels
poders públics a intervenir de forma coordinada per la salvaguarda dels drets de les
dones víctimes de violència. La llei contempla el dret de les dones víctimes de violència
de gènere a rebre informació, assessorament i atenció integral adequada a la seva
situació personal, incloent-hi també l’atenció als/a les menors que es troben sota la pàtria
potestat o la guarda i custodia de la dona agredida.
En relació al tractament dels diferents àmbits de discriminació i amb l’objectiu de construir
una societat més justa i igualitària, s’aprova la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes.
Aquesta llei suposa un reconeixement explícit de les desigualtats existents a la nostra
societat i, per tant, la necessitat d’implicar tots els poders públics per combatre-les i
promoure la igualtat real.
La llei posa l’accent en la importància de les accions preventives i en la consideració de
la dimensió transversal de la igualtat com a principi fonamental del text normatiu, tot i
que reconeix també la necessitat d’adoptar accions positives per part dels poders
públics a l’empara de la licitud constitucional.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les
persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:

Primer:- Aprovar inicialment el Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes 2014-2018
de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Exposar al públic el present acord per termini de quinze dies, mitjançant la
inserció d’un anunci al Butlletí Oficial de la província i al tauler electrònic municipal, per tal
que les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular les esmenes i
al·legacions que considerin escaients. Si no es presenta cap esmena en contra durant
aquest termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de resolució expressa.
Tercer.- Notificar-ho a l’Oficina d’Igualtat de la Diputació de Barcelona i a l’Institut Català
de la Dona de la Generalitat de Catalunya i al Servei d’Informació i atenció de les Dones
del Consell Comarcal d’Osona.
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INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Ara fa un any que es va iniciar aquest projecte i una vegada hem arribat a la fase de
redacció i validació –ja està redactat i validat- és quan presentem al ple per a la seva
aprovació aquest Pla municipal d’Igualtat de dones i homes, pel període de 2014-2018
d’aquest Ajuntament de Torelló, ja que creiem que el present Pla d’igualtat suposa una
eina fonamental per impulsar i aplicar les polítiques de gènere de forma transversal i
contribuir a què el nostre municipi garanteixi la igualtat entre homes i dones.
Això respon al compromís institucional davant la ciutadania, de treballar per la igualtat de
gènere i incidir en les diferents dimensions de la desigualtat en el nostre municipi i per
això les diferents àrees i regidories del govern municipal volem adquirir la responsabilitat
de treballar de forma transversal.
Aquest Pla d’igualtat es regeix per uns objectius molt concrets; en aquest cas, per
començar, hi ha un compromís polític per promoure les polítiques d’igualtat; es vol fer una
gestió transversal i integral; es vol treballar per la consecució de les accions –no només
això que comentava la Roser, mirar que no només ens quedi en el paper, si no que es
farà una comissió de seguiment per veure les accions, sense voler-les fer totes alhora, si
no fer-les d’una a una i ja hi ha un programa per anar-les fent consecutivament fins el
2018-. I sobretot, potenciar el treball conjunt entre l’Ajuntament i la ciutadania i potenciar
la formació professional en perspectiva de gènere de tot el personal de l’Ajuntament, així
com d’entitats i associacions.
En resum: voldríem procurar que aquest no sigui el pla només de la regidoria d’Igualtat, si
no que fos el pla de tots.
I és per tot això que demanem l’aprovació d’aquest Pla per tal que el puguem tirar
endavant i pugui ser el ple de tots.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres també hi donarem suport, però també cal recordar que cada any es van
disminuint els pressupostos destinats a les polítiques d’igualtat i, per tant, als plans
d’igualtat; ho hem manifestat en moltes ocasions que no ens sembla bé aquesta reducció
de recursos, perquè en més d’un sentit, tal com també subscrivia ara fa un moment la
regidora d’Igualtat, en més d’un sentit, els plans d’igualtat, que són els que han d’aplicar
les polítiques de gènere, incideixen directament al tractament de la violència masclista
que dèiem en el punt anterior. Aleshores, quan minves els recursos en un cantó, de retruc
o, en aquest cas, pràcticament directament, minves els recursos en els altres, que és molt
important.
I també ens agradaria saber si a més de passar aquest any redactant aquest pla, s’han
fet ja algunes mesures d’aplicació d’aquestes polítiques de gènere al municipi.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres donarem suport, però no a l’aprovació del Pla, si no a l’aprovació inicial del pla,
que si no m’equivoco avui votarem. Faré uns comentaris i plantejaré unes qüestions i
repeteixo que hi votarem a favor, però és evident que amb el Pla d’igualtat actual, o
vigent, o caducat... des de ja el 2012, segurament era urgent fer-ne un de nou, actualitzar
els objectius, actualitzar les accions, de cara als propers anys, amb una realitat que és
canviant i, per tant, estem d’acord en aquesta redacció. Evidentment, com que hi estem
d’acord, pensàvem que el millor de fer-ho era el 2012, per aprovar-lo a principis de 2013 i
no pas a finals de 2014, que s’aprovarà a principis de 2015, segurament, o a finals del
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mes vinent i, per tant, ens agradaria saber quina ha estat la causa d’aquests dos anys de
retard en aquesta aprovació.
Entrant ja més en detall en el pla que avui es porta a aprovació inicial, ens agradaria
saber en quin estat es troben les 26 accions contemplades en aquest Pla per aquest any;
l’any s’acaba; hi ha 26 accions que s’havien d’iniciar aquest any i m’agradaria saber si
estan totes iniciades o pràcticament totes, més que tot, perquè hi ha molta xixa en 26
accions; el pressupost que teníeu aprovat per al 2014 era més aviat baix i una de les
accions és aprovar el mateix pressupost per l’any vinent; malament anirem si l’any vinent
hem de continuar les 26 accions que s’haurien d’haver iniciat aquest 2014, més les 18
que s’hi afegiran l’any vinent. Si no dotem de pressupost, difícilment podrem tirar-ho
endavant.
I per última, faria un prec: la regidora ens ha comentat que el pla estava revisat i que per
això es portava a aprovació. Nosaltres, aquest Pla, si fos la definitiva no el podríem
aprovar; si fem una lectura acurada del que estem aprovant, veurem que hi ha alguns
errors que fan una mica de mal; segurament no afecten el Pla en el seu global, en les
seves accions, però dir per exemple que un dels equipaments que tenim és el consultori
de dalt el barri, per nosaltres és un error, doncs fa més de tres anys que està tancat i
deixa un regust d’improvisació, deixa un regust de rapidesa i de retallar i enganxar i, per
tant, resumint, demanem que es corregeixin aquestes errades, per nosaltres importants;
és un document que aprova el ple, que estarà penjat al web i que haurem de seguir tots
els ciutadans i, per tant hem de donar model. No pot ser que aprovem un document que
deixa en evidència al ple, els que votarem –em sembla que tots- a favor i que si no hi ha
dotació pressupostària, de cara a l’any vinent, l’incomplirem des del primer dia l’equip de
govern. Per tant, votem a favor avui a l’aprovació inicial, però demanaríem que de cara a
l’aprovació definitiva s’esmenin aquests errors i es recalculi el pla d’accions.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Em sembla que no he dit que estigués revisat; he dit que estem en la fase de redacció i
validació. El que si que està clar és que aquest pla s’ha posat –i em sembla que en un
lloc o altre ho diu- que estem oberts a canvis i suggeriments; estic plenament d’acord, si
hi ha aquestes errades de fer constar el dispensari del barri d’allà dalt i aquestes coses,
això per descomptat que s’ha d’arreglar, però és un Pla, el que dèiem al principi, és un
pla de tots que hi hem de treballar i jo crec que de cap manera està tancat, ni està “dat i
beneït”, si no que s’anirà treballant.
I això de les accions, hi ha moltes accions, però n’hi ha moltes que no tenen pressupost;
per exemple, hi ha accions formatives, que ens podem acollir a ajudes de la Generalitat o
de la Diputació... jo estic d’acord que el pressupost és baix; no s’ha tocat de l’any passat,
serà el mateix i tu em diràs que l’any passat ja era baix, i l’altre també. La veritat és que hi
ha moltes accions que no tenen un pressupost o que tenen un pressupost baix i volem
ser molt realistes i realment el que es pugui fer es farà, però el que no es pugui fer,
s’haurà de passar el 2015 o al 2016. Ara jo exactament no tinc el Pla aquí per dir-te
exactament aquestes 26 accions, però aquestes 26 no són totes per al 2014; n’hi ha per
al 2014, per al 2015... (advertida pel Sr. Fontserè que si que consten per al 2014) He de
reconèixer que vens més informat que jo; m’ho he de revisar i per descomptat que això és
l’aprovació inicial. Jo no ho he dit al principi; gràcies per la rectificació, perquè he dit que
portàvem a l’aprovació el Pla municipal i és l’aprovació inicial.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
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COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT
2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals núm. 8, 13 i 20 i el canvi de
numeració de la núm. 34
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
El Ple de l'Ajuntament de Torelló de data 27 d'octubre de 2014, va aprovar la modificació
inicial de l'Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa de Cementiri Municipal,
anul·lant, per error, la taxa d'anotació al registre d'inhumacions i exhumacions.
El Ple de l'Ajuntament de Torelló de data 29 de juliol de 2013, va aprovar unes noves
tarifes del servei de l'Escola Municipal de Música pel curs 2012/2013 que eren fruit d'un
canvi d'estratègia pedagògica per potenciar l'accés de la ciutadania a la pràctica musical
per tal que aquesta esdevingués una pràctica universal. En les tarifes esmentades no s'hi
varen recollir, per error, els programes educatius de Sensibilització 2 i Iniciació 2.
De conformitat amb els criteris derivats dels pronunciaments judicials del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (Sentència de 12 de juliol de 2012 i Interlocutòria de 30 de
gener de 2014), i del Tribunal Suprem (per totes, Sentència de 5 d'abril de 2013), s'ha
d'excloure del redactat de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministrament d'interès general, la regulació referida a la taxa corresponent a les
operadores de telefonia mòbil.
FONAMENTS DE DRET
Articles del 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al procediment per a
l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'ha de verificar que, en relació a les
taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de
competència local, que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2015 i següents, la modificació de
l'apartat 2 de l'article 5 de l'Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa del Cementiri
Municipal, afegint un partat 2.5 que diu:
2.5 Per cada anotació al registre d'inhumacions i exhumacions 15,00€
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2014 i següents, la modificació de
l'apartat 2 de l'article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la
prestació dels serveis d'ensenyament municipal, modificant el títol de l'apartat i els
apartats 1 i 3 de programes educatius:
" 2.- Oferta formativa de l'Escola Municipal de Música pel curs 2014/2015:
Apartat 1 de Sensibilització:
Programa Educatiu Continguts
Matrícula Quota mensual
Sensibilització 1
1 Sessió setmanal de 45'
23,00€
20,00€
Sensibilització 2
2 Sessions setmanals de 45' 23,00€
31,00€
Apartat 3 d'Iniciació:
Programa Educatiu Continguts
Matrícula Quota mensual
Iniciació 1
3 Sessions setmanals de 45' 46,00€
49,00€
Iniciació 2
4 Sessions setmanals de 45' 46,00€
60,00€
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2015 i següents, la modificació de
l'Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès
general, en els articles que tot seguit es relacionen:
"Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 2, quedant redactats com segueix:
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la
xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació
diferents de la telefonia mòbil.
Es modifica l'apartat 1 i 3 de l'article 3, quedant redactats com segueix:
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, de subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que explotin
les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que
es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el
subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
S'anul·la l'apartat 4 de l'article 3.
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Es modifica l'article 4, de successors i responsables, que queda redactat com
segueix:
1.Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.
2.La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3.Les obligacions tributàries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i
a l'ordenança General.
Es modifica l'article 5, de base imposable, que queda redactat com segueix:
1.Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del
domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses
o entitats assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.
2.Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda
per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les
quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3.Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents
de la facturació, aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la
mateixa, com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en
desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per
fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa
que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de
l’empresa.
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les
empreses subministradores.
4.No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així
mateix, no s'inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats
percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles
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instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu
d’instal·lacions de producció d'energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria
primera necessària per a la generació d'energia susceptible de tributació per aquest règim
especial.
5.No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital, que les empreses puguin
rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació
o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos
bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu
patrimoni.
6.Les taxes regulades en aquesta Ordenança, exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres
taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin
de ser subjectes passius.
Es modifica l'article 6, de tipus i quota tributària, i el nou redactat diu:
La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 per 100 a la base imposable definida a
l'article 5è d'aquesta Ordenança.
Es modifica l'article 7, de període impositiu i meritació de la taxa, i el nou redactat
diu:
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament
en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació
del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l'inici fins
al cessament efectiu.
2.La taxa merita el primer dia del període impositiu.
Es modifica l'article 8, règim de declaració i d'ingrés, i el nou redactat diu:
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o
servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a
l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a
cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons
detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a
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la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses
subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a)
de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article
5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de
l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en
els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb
el seu signe a la base imposable del trimestre següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu
l’article 27 de la Llei general tributària.
Es modifica l'article 9, gestió per delegació, i el nou redactat diu:
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius a
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles,
o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que
han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Es modifica l'article 10, infraccions i sancions, i el nou redactat diu:
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa
dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada
a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
l’esmentat article.
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2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
L'article 11 desapareix.
Es modifica la Disposició addicional primera i resta una sola Disposició addicional
que té el mateix redactat que la segona."
Quart.- Aprovar la modificació del número de l'ordenança 34, reguladora del preu públic
per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària, que ha de passar a ser la
número. 27.
Cinquè.- Indicar que el text de l'ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis
de subministrament d'interès general, és coincident amb el model aprovat per la Diputació
de Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014.
Sisè.- Els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran els preceptes modificats de les segúents ordenandes:
- Ordenança fiscal núm. 8, reguladora del Cementiri Municipal.
- Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
d'ensenyament municipal.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014, es farà
pública l'adaptació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministrament d'interès general.
Setè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'anterior acord provisional,
així com el text complert de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el
Butlletí oficial de la Província.
Durant el període d'exposició pública de l'Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.3.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 28/2014, mitjançant
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
ACORD:
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ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2014 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits que cal finançar mitjançant transferències entre
partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
4. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden i/o s'han de reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida
306-161-6330000
(Projecte:2014-2306-4)

Nom
Millora
aigua

xarxa

Consignació
inicial
abastament

Crèdits en baixa

110.000,00 €

20.000,00 €

Consignació
definitiva
90.000,00 €

20.000,00 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

306-161-6190001
(Projecte:2014-2306-13)

Condicionament del
clavegueram

Consignació inicial

Total altes de crèdits per transferència:

77.481,37 €

Crèdits en alta
20.000,00 €

Consignació
definitiva
97.481,37 €

20.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses d'inversió.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 37 i 41
del Reial decret 500/1990.
4. Es compleixen els articles 9.3 i 12.3 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici
2014, aprovades definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 23 de desembre de 2013.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 28/2014, per transferència
del crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles del pressupost de l’Ajuntament, de diferent àrea de despesa o capítol.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Jo volia dir que votarem a favor, perquè hi ha una dificultat real que s’ha de resoldre, però
insistim en què el tema del clavegueram requereix un plantejament més global, i ens
sembla que una intervenció adequada a les necessitats de la xarxa de Torelló, que ni ha
crescut, ni s’ha fet potser el manteniment adequat que precisava, probablement en un
bon grapat d’anys i ara tenim les dificultats que tenim, però ens sembla que amb un
plantejament més global, més integral i més de tot el municipi, potser seria més factible,
potser després anar segmentant les intervencions i que no ens passessin aquestes
coses com ens han passat ara.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres ho veiem correcte i per la línia que diu la Roser; el que passa és que això és
una cosa puntual, perquè és per una avaria que hi ha hagut; està molt bé que se solucioni
i més que tot demanem que de cara als pròxims pressupostos, pensin en un tema tan
important com és el clavegueram, a veure com ho fan.
Sr. MARC FONTSERÈ:
En la línia dels companys, ja n’hem parlat; per tant, no cal tornar-ho a repetir. Estic segur
que en els pressupostos que ens portaren el mes vinent o més endavant hi haurà el que
hi hagi d’haver per fer front a aquest problema que tenim i, per tant, endavant amb
aquestes reparacions per acabar l’any.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Això és especialment per un problema que hem tingut al carrer de la Gleva, que hi ha
hagut una avaria molt més important que quan es va obrir en un primer moment; va
semblar que es podria reparar com un manteniment i quan es va començar a treballar es
va veure que la situació allà és molt més complicada i, per tant, que requeria un major
esforç financer per part de l’Ajuntament i, per tant, d’inversió per poder-ho modificar.
Aprofitem que aquest any el tema de la xarxa d’aigua que va relacionada amb la
potabilitzadora es retarda uns mesos en la seva execució i, per tant, podem disposar
d’aquests diners que en el pressupost de l’any vinent s’hauran de tornar a preveure en la
partida d’abastament d’aigua.
Ja n’hem parlat del clavegueram i tant de bo poguéssim saber abans on ens explotaran o
se’ns faran malbé les canonades; es fa un manteniment, una conservació, però a
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vegades els imponderables del moment... podrem actuar, podrem fer un pla especial l’any
vinent, que el farem, ja hi estem treballant i farem unes actuacions determinades pel
pressupost que tinguem i haurem de començar per un lloc; això no vol dir que ho
encertarem i que l’any vinent no hi haurà cap desperfecte de clavegueram en altres zones
diferents on actuem, perquè no tenim una vareta màgica i no podem saber per on anirà,
però si que tal com ja vam aprovar en les ordenances, demanem l’esforç a la ciutadania
per poder aportar una mica per fer inversions en el clavegueram i s’està treballant en el
pla i esperem que de mica en mica es pugui anar resolent els problemes, però no us
penseu que per molt pla que fem, ja us avanço que no l’encertarem tot i que l’any vinent
haurem de fer alguna modificació al pressupost, segurament, en algun moment
determinat; tant de bo que no! Però si ens trobem amb l’estrès que han sofert les
canonades com aquest any amb les pluges que hi ha hagut, segur que no actuarem arreu
per poder-ho solucionar. De totes maneres, suposo que hi donareu suport i us ho
agraeixo.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació de la rectificació del padró municipal d'habitants de Torelló, a 1 de
gener de 2014
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Ateses les variacions que s'han practicat amb posterioritat a l'aprovació de la rectificació
del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2014,

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, acorda:
Primer.- APROVAR la rectificació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2014,
d'acord amb el resum següent:
ALTES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE L’ALTA
NAIXEMENT

OMISSIÓ

Don
a

Hom
e

Tota
l

Don
a

Hom
e

Total

82

91

173

8

13

21

PROCEDENTS
D’ALTRES
MUNICIPIS
Don Home Tota
a
l
227

237

464

PROCEDENTS DE
L’ESTRANGER
Don
a

Hom
e

Tota
l

21

19

40

19

BAIXES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE LA BAIXA

H

T

D

H

T

CADUCITAT
EN
LA
INSCRIPCIÓ
D H T

18

28

0

0

0

7

A
ALTRES A
DEFUNCIÓ
MUNICIPIS
L’ESTRANGER

INSCRIPCIÓ
DUPLICAT
INDEGUDA

D

D

H

T

D

230 206 436 34

H

T

D

H

T

31

65

49 59 108 10

19 26

RESUM NUMÈRIC GENERAL D’HABITANTS
1.- VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
Conceptes

Dones Homes Reg.no
al·legats

Total

Població del municipi a 1-1-2013
Altes des de l’1-1-2013 al 31-12-2013
Baixes des de l’1-1-2013 al 31-122013
Reg. No al·legats 2013
Població del municipi a 01/01/2014

7.086
338
320

13.884
698
663

7.104

6.832
360
343

6.849

34

11
45

13.908

Segon.- TRAMETRE a l’Institut Nacional d'Estadística les dades resultants de la
rectificació aprovada."

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.4.2. Autorització de la cessió d’usdefruït del dret de superfície de l’ “Associació
de Pares d’Alumnes del col.legi Sagrats Cors, de Torelló” amb reserva de la nua
propietat
ACORD:
Relació de Fets :
1..L’Ajuntament de Torelló , es propietari de la finca que es descriurà a continuació,
tenint la “Associació de Pares d’Alumnes del Col.legi Sagrats Cors, de Torelló” i la
“Congregación de Religiosas Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús
y de Maria”, el dret superfície de la mateixa per meitats indivises i per un termini de
cinquanta anys des de la seva constitució, formalitzada en escriptura autorizada pel Notari
que fou de Torelló, Sr Enrique Costa Pagès, el 6 de maig de 1983, número 522 de
protocol:
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Urbana.- Edifici destinat a Col.legi amb el seu pati annex, situat a Torelló, amb front al
carrer Puigdesalit, número trenta-dos, que es composa de planta baixa de vuit-cents
vuitanta-dos metres vint-i-cinc decímetres quadrats de superfície construïda i d’una planta
alta, de mil cent setanta-cinc metres setanta decímetres quadrats de superfície construïda,
edificada sobre part d’un solar d’uns cinc mil dos-cents setanta-dos metres quadrats.
Confronta, tot junt: enfront, ponent, amb carrer Puigdesalit; dreta entrant, hereus de
Jacinto Bustins, Luisa Casanova, Comunitat de Propietaris de José Pietx, amb hereus de
Pedro Sidera i amb Antonio Camprodón; esquerra, amb carrer Damians i fons, amb carrer
Puig de les Vinyes.
INSCRITA en el Registre de la Propietat número dos de Vic, al volum 1656, llibre 137 de
Torello, foli 88, finca número 5160.
2.- L’any 1.996 la Sra. Teresa Solasegalés i Rovira, en representació de la congregació de
Religioses Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria i del Sr. Xavier Vilar i Vinyeta,
en representació de l'Associació de Pares del col.legi Sagrats Cors,van presentar escrit a
l’ajuntament on exposaven llur pretensió que l'Ajuntament prorroguessin en 25 anys més el
dret de superfície que tenien atribuit -per acord del Ple municipal de data 5 de novembre de
1982, al 50% en parts indivises i d'una durada de 50 anys sobre el solar de propietat
municipal inscrit al Registre de la Propietat de Vic, en el tom 1.464, llibre 116 de Torelló, foli
93, finca 5.160, inscripció 1a. .
La petició esmentada es fonamentava en el fet que en el moment actual, tant la
congregació titular del col.legi com l'Associació de pares es trobaven davant d'un projecte
prou important com ho era impartir l'ensenyament obligatori fins a 16 anys, i poder donar
aquest servei a la població de Torelló, en aplicació de la Reforma Educativa, projecte que
els comportava haver de realitzar una modificació de l'edifici existent i fer una ampliació de
noves aules per poder impartir amb eficàcia els dos nous cursos d'ensenyament secundari
obligatori.
L’Ajuntament de Torelló en sessió plenària celebrada el 25 de gener de 1.996 va acordar
prorrogar en 25 anys més el dret de superfície que tenien atributi -per acord del Ple
municipal de data 5 de novembre de 1982, al 50% en parts indivises per part de Religioses
Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria i l'Associació de Pares del col.legi Sagrats
Cors. El dret de superfície queda subjecte, fins a la seva finalització a les mateixes
condicions que estableixen l'acord plenari de 5 de novembre de 1982 . Aquesta prorroga no
es va arribar a protocolitzar en escriptura pública.
3.En data de 12 de novembre de 2.014 el Sr Eduard Crous Parareda actuant en
representació de l’Associació de Pares d’Alumnes del Col.legi Sagrats Cors, de Torelló”
demana autorització a l’ajuntament de Torelló per cedir l’usdefruit del dret de superfície a
favor de Congregación de Religiosas Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones
de Jesús y de Maria mantenint la nua propietat del dret de superfície. Aquesta petició es
fa als efectes que tot l’edifici que es destina a ensenyament, consti íntegrament a favor de
la Congregació i pugui estar exempt de pagament de l’impost sobre béns immobles.
Fonaments de Dret :
Primer.- Articles 564 i següents de la Llei 5/2.006, de 10 de maig, del llibre cinquè del
Codi civil de Catalunya relatiu als drets reals.
Segon.- D’acord a la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2.011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
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públic és competent el plenari municipal per l’adopció d el’acord al tractar-se d’un
contracte privat amb una vigència superior al quatre anys.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Formalitzar en escriptura pública la pròrroga del dret de superfície per un termini
de vint-i-cinc anys, aprovada pel plenari municipal en sessió celebrada el 25 de gener de
1.996, en relació al dret de superfície que tenien atributi -per acord del Ple municipal de
data 5 de novembre de 1982, al 50% en parts indivises per part de Religioses Missioneres
dels Sagrats Cors de Jesús i Maria i l'Associació de Pares del col.legi Sagrats Cors.
Segon.- Autoritzar la cessió gratuïta de l’usdefruit sobre la meitat indivisa que li
correspon a l’Associació de Pares d’Alumnes del Col.legi Sagrats Cors, de Torelló en el
dret de superfície descrit en la part expositiva d’aquest acord, a favor de la
“Congregación de Religiosas Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús
y de Maria” reservant-se la nua propietat de dita meitat indivisa l’Associació de Pares
d’Alumnes del col.legi.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Pares d’Alumnes del Col.legi Sagrats
Cors i a la Congregación de Religiosas Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones
de Jesús y de Maria.
Quart.- Facultar l’Alcalde-President tan àmpliament com en dret sigui necessari per la
signatura de l’escriptura pública i altres documents necessaris per executar els presents
acords.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament d’Intervenció pel seu coneixement i
efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Se’ns ha explicat molt ben explicat aquest tema; per tant, no podem pas dir que no
tinguem informació; però tot i això, ens hi abstindrem, perquè no ho veiem prou correcte, i
perquè creiem que s’hauria d’haver buscat alternatives de totes les parts implicades,
sense comprometre la viabilitat de l’escola, però sense fer excepcions que acaben
perjudicant el pressupost municipal i és en aquest sentit que no hi donarem un suport
explícit, si no que ens hi abstindrem.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres en la línia: veiem bé que es legalitzi un tema que portava uns maldecaps i feia
perdre uns diners a l’Ajuntament, però per l’altra banda no veig tan clar, tampoc, que
s’hagi fet algun tipus de gestió per no recuperar, com a mínim, aquests cèntims d’una
manera o altra; i tampoc veig que la gent que li perdonem els diners hagi fet cap gestió
com per poder buscar solucions més pràctiques per tal que cap de les dues parts en surti
perjudicada. Per una banda bé, de cara a vosaltres, que heu treballat aquest tema i l’heu
solucionat, però per l’altra no ho veig tan clar i, per tant, ens abstindrem nosaltres.
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Sr. JAUME VIVET:
Només per aclarir una mica: aquí el que es fa és cedir el 50% del dret de superfície que
té l’escola que és la propietat de l’escola i el sòl és de l’Ajuntament i se cedeix el que és
l’usdefruit; en tot això s’ha hagut de fer un muntatge que ha costat molt; penso que fa un
any que hi estem treballant, gairebé dos anys,. En temes jurídics per veure com ho
podem vestir... i potser també ha fet que s’hagi allargat una mica més, però és que no
trobàvem la manera de desllorigar-ho per aquest fet, perquè una part tenia concert, i a
l’altra no tenia concert i aquí és on en el tema del cadastre, si tens concert hi ha dret a
bonificació i si no el tenies, no; i és clar, el fet d’anar a buscar això a quatre anys enrere,
potser un parell d’anys si que va estar una mica encallat, però jo he de dir que els dos
últims s’hi ha estat treballant i ha costat molt; inclús es va anar a buscar una persona
especialitzada en aquest tema, que és una mica el que ho va desllodrigar.
També dir que s’aprofitarà per inscriure la pròrroga del dret de 75 anys, que tampoc
estava registrat i, per tant, aquests 75 anys compten des de l’any 1983; tot això d’ara
quedarà net i aclarit i endreçat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de Ciu, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i d’ICV-EUiAE

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ICV-EUiA-E
3.1.1.1. Moció del Grup municipal d'ICV-EUiA-V, sobre el dret de remuneració als
autors del préstec de les seves obres, que es realitzin a les biblioteques.
Atès que recentment el Govern de l’Estat espanyol ha aprovat el Reial Decret 624/2014,
de 18 de juliol, publicat en el BOE número 186 del passat 1 d’agost amb el qual es
desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats
en determinats establiments d’accés públic, incloses les biblioteques, excepte si són de
municipis de menys de 5.000 habitants o de centres docents. Amb aquest decret, en ple
procés d’una nova revisió de la Llei de Propietat Intel·lectual, el Govern de l’Estat
espanyol pretén donar resposta a una obligació legal marcada per la Llei de Propietat
Intel·lectual (LPI) de 2007 i a la Directiva europea 2006/115/CE sobre drets de lloguer i
altres drets afins als drets d’autor en l’àmbit de la propietat intel·lectual, emanada de la
Directiva europea 92/100/CEE.
El Decret estableix dos tipus de remuneració que se sumen, per obra i per usuari: 0,004 €
pel nombre d'obres objecte de préstec amb drets d'autor i 0,05 € per cada usuari que hagi
fet ús del servei de préstec durant un any
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Aquest sistema de càlcul genera importants dubtes tant a les biblioteques com a les
seves entitats gestores, majoritàriament Ajuntaments. El càlcul de la remuneració s’hauria
de realitzar, segons s’estableix, sobre el préstec d’obres de qualsevol tipologia (llibres,
obres fotogràfiques, plànols, mapes, cartells etc.) que no hagin superat el termini de
protecció contemplat en la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, obliga a un càlcul
constant de les obres que passen a domini públic, havent de tenir en compte variables
diferents segons tipus de document, nacionalitat de l'autor, etc. Així, tècnicament
resultarà clarament molt més complex que el possible establiment d’una quota fixa.
També des d’un punt de vista tècnic hi ha una dificultat afegida: el Decret recull que
queda exempt del càlcul el préstec a persones amb discapacitat en els termes previstos a
l’article 31 bis 2 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Per tant, caldria que
les biblioteques coneguin si els seus usuaris tenen alguna d’aquestes discapacitats, cosa
que atempta, com a mínim, contra el sentit comú.
Més enllà dels aspectes legals i tècnics, aquest Decret és un atac a la tasca que realitzen
les biblioteques. A Catalunya s’ha realitzat una important aposta pel desplegament d’una
àmplia xarxa de biblioteques públiques. Segons dades del Servei de Biblioteques del
Departament de Cultura amb dades de l’any 2013 404 municipis (92,93% de la població)
disposen de biblioteca (270) o de servei de bibliobús (134) amb un total de 3.490.051
d’usuaris inscrits 45,97% sobre total 25.356.484 visites anuals i 16.393.856 documents
prestats.
Atès que, l’article 6.3. de la Directiva 2006/115/CE diu que els estats membres “podran
eximir a determinades categories d’establiments del pagament de la remuneració”.
Atès que l’Informe de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic
i Social sobre el dret de préstec públic a la Unió Europea del setembre de 2002,
constata que "la major part dels països usen la possibilitat d’eximir a determinades
institucions de préstec del dret de préstec públic". Per tant, hi ha un mecanisme legal que
obriria la porta a no imposar aquest cànon. La majoria de països afectats per la Directiva,
són els propis estats qui assumeixen el pagament d’aquesta remuneració.
Atès que l’extensió de la xarxa de biblioteques públiques a Catalunya ha suposat en les
últimes dècades un impuls a les polítiques de proximitat cultural. Avui les biblioteques són
un servei cultural de primer ordre i exerceixen de porta d’entrada d’un gran volum de
població a la cultura. Com a centres culturals han assolit importants graus de satisfacció
entre els seus usuaris i han possibilitat l’accés, l’aprenentatge al llarg de la vida i el gaudi
de la lectura i altres manifestacions culturals.
Atès que és un error considerar a les biblioteques com a entitats que perjudiquen
econòmicament als autors com les considera el Decret, tot afirmant en el preàmbul que el
cànon s’estableix com a “contrapartida al perjudici causat als autors derivada de la
utilització de les seves obres en establiments accessibles al públic sense necessitat
d’autorització”. Sembla que el Govern Central oblida que la relació entre la biblioteca i els
autors no s’acaba en la compra i el préstec de llibres. Cal ser conscients que debilitant la
capacitat pressupostaria de les biblioteques s’està obviant el paper de dinamització
lectora que exerceixen, així com el fet de ser una tribuna privilegiada de difusió dels
autors, fet que també comporta una despesa pública significativa. Qui coneix la dinàmica
de les biblioteques sap que els propis usuaris de les biblioteques són alhora prescriptors i
difusors d’obra i motors que n’augmenten la difusió i, per tant finalment, la venta de
llibres. Cal recordar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del total de l’aportació al
PIB de la cultura.
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Atès que el contingut del Reial Decret també desincentiva l’ampliació del nombre
d’usuaris, ja que es pagarà per cada usuari que hagi usat el servei de préstec. Les
biblioteques hauran de pagar més si 10 usuaris utilitzen un cop l’any el servei de préstec
que si un sol usuari fa servir 10 cops aquest servei. Per tant, es penalitza l’extensió a
nous públics.
Atès que l’entrada en vigor d’aquest decret suposa una nova dificultat per als
pressupostos municipals, doncs la major part de les Biblioteques en depenen. Les
finances municipals passen moments difícils i afegir-hi noves càrregues encara pot
empitjorar la situació.
Atès que les biblioteques públiques són un dels principals motors culturals, i d’accés
democràtic i global a la cultura, amb una forta capacitat inclusiva i d’igualtat d'oportunitats.
Atès que els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel
producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’accés a la cultura a tota la
ciutadania.
Atès que l’aplicació de la directiva ha de tenir present la doble funció de compensació als
creadors i la de facilitar l’accés a la cultura. L’existència dels dos drets és compatible, fets
pel qual correspon a les administracions públiques competents l’establiment de
mecanismes i fórmules que el garanteixin. Sense autors no hi ha cultura i hem de
protegir-los i promoure des de les institucions.
Atès que cal considerar aquest cànon fonamentalment una política de suport a les
literatures i cultures del país, i en aquest sentit, és assumit pels governs nacionals o
regionals en la majoria de països europeus.
Per tot aquests motius exposats i amb l’objectiu de fer efectiu l’accés a la cultura i a la
vegada el suport a la creació, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM de
l’Ajuntament de Torelló, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels disset membres de la
Corporació, Acorda:
Rebutjar el contingut del Reial Decret 624/2014 i demanar al Govern de l’Estat
espanyol la seva retirada.
Instar al govern de l’Estat espanyol a elaborar un nou Reial Decret, tenint present
les consideracions exposades i que siguin els governs de l’Estat espanyol i de la
Generalitat de Catalunya qui incorporin en el seus pressupostos les partides per
fer front a un cànon fix per l’adquisició d’obres, fruit del diàleg i consens amb el
conjunt d’actors afectats.
Instar el govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i mecanismes de
cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura” en el programa
d’adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i
formulat amb l’acord i la cooperació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de
Catalunya.
Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
la FMC, a l’AMC i a la Diputació de Barcelona.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
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Com ja recull el text de la moció que tots teniu, el passat estiu el govern del Partit Popular
va aprovar una llei que obliga els ajuntaments a pagar una nova quota pels llibres que es
presten a les biblioteques. Des de l’absolut respecte per als drets de l’autor i de la
propietat intel·lectual, nosaltres defensem que aquesta despesa no l’han d’assumir els
ajuntaments, que sovint ja destinem pocs recursos a les biblioteques i que amb lleis com
aquestes, l’únic que aconseguirem és que poc a poc es vagi restringint l’accés democràtic
i global a la cultura. Per això, defensem que sigui el Ministeri de Cultura qui es faci càrrec
de la nova despesa, i per això portem aquesta moció a l’aprovació del ple i esperem el
suport d’aquest ple, perquè pugui ser aprovada.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Molta gent està d’acord o la majoria de gent està d’acord a poder cobrar aquest tipus de
quota. De totes maneres, no és una font d’ingressos per molta gent d’aquest sector; està
bé que es cobri, però no crec que es plantegi de la forma correcta, perquè hi ha molts
artistes que treballen pel carrer i a aquests no els anomenen pas; són gent que ja
prèviament s’han d’haver inscrit aquí.
Veiem lògic que es pugui cobrar un cànon, però no pot ser que sigui a perpetuïtat;
veuríem normal un temps prudencial, però el que és més rar és que cobrin cànon sobre
cànons, com podria ser, per exemple, una persona, que és el que es vol fer en un bar o
una barberia, que posen música i els volen cobrar un cànon per posar música quan
prèviament ja ho ha pagat l’emissora de ràdio: és pagar dues vegades! I més trist és que
jo compri un llibre, el cedeixi a una biblioteca, que prèviament has pagat els drets d’autor i
que calgui pagar per tota la vida cada persona que el pugui veure.
No ho veiem gens just i, per tant, recolzarem la moció.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Totalment d’acord en el plantejament que ha fet la Roser; només afegiria a nivell de
puntualització, perquè crec que ella ho ha dit, que els autors han de poder cobrar per la
seva feina i que no entenem que els ajuntaments que en moments de crisi aposten per
mantenir obertes les biblioteques, els hagi de caure un impost més a sobre, si no que ha
de ser el Ministeri o el Departament de Cultura –no m’hi ficaré- qui faci front a aquesta
càrrega.

Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana Junts per Torelló també donarem suport a aquesta moció.
Catalunya té una tradició de treball en la democratització i el foment de la lectura a través
de les biblioteques; aquest any que commemorem el centenari de la mancomunitat
catalana es va crear una xarxa de biblioteques absolutament innovadora en el nostre país
i des del municipalisme s’ha treballat molt per aquesta extensió de la cultura a través de
la lectura i el coneixement a través de la lectura i creiem –com ara deia el portaveu del
partit dels socialistes, en Marc Fontserè- que aquest decret el que fa és carregar encara
més a l’àmbit local, a l’àmbit municipal, doncs ja els esforços que fa per mantenir aquesta
política a favor de la cultura i que té més altes expressions, com per exemple a Torelló
tenim un teatre... doncs en lloc de facilitar les coses en un àmbit com la cultura, l’Estat
espanyo hi posa través, que no és una novetat! Per tots és sabut que el Govern espanyol
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actual no és amic de la cultura i Torelló està bé que estigui present en el rebuig d’aquest
decret.

Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres també donarem suport a aquesta moció. Pensem que totes les raons que han
donat els diferents grups aquí nosaltres les recolzem; que això, si ho ha de pagar algú, ho
hauria de pagar el Ministeri, però pensem que si ho hem d’assumir l’Ajuntament de
Torelló, també ho farem; no podem deixar que es deixin de fer coses i a més per una
quantitat que hem calculat, més o menys, que atenent a les dades que tenim en la
memòria de les biblioteques de Torelló, de l’any passat hi va haver 13.114 usos del servei
de préstecs i es va fer un total de 37.452 documents que es van prestar; això, si ho
extrapolem a aquest barem o a la taxa que ens volen fer pagar, aproximadament serien
uns 300 euros que hauríem de pagar l’Ajuntament de Torelló.
Per tant, veiem bé que ho faci el Ministeri o qui calgui, però si no, nosaltres, l’Ajuntament
de Torelló, amb molt de gust pagarem aquests 300 euros per tal de facilitar la cultura i la
lectura a tots els ciutadans de Torelló.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets dictats des de l’última sessió plenària.
Data
resolució
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014

Codi

Descripció

2014/2114
2014/2115
2014/2116
2014/2117
2014/2118
2014/2119
2014/2120
2014/2121
2014/2122
2014/2123
2014/2124
2014/2125
2014/2126
2014/2127

23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014

2014/2128
2014/2129
2014/2130

Neteja de Xoc exp. 2010-84
Alta servei Teleassistència exp. 2003-109
Alta servei Teleassistència exp. 2013-98
Acord incoació 43.1-14
Reversió nínxol núm. 2156 4a- Part Nova
Decret Aprovar la relació P-2014-165
Altal servei de teleassistència domiciliària. Exp. 2006-209
Renovació Targeta d'aparcament individual exp. 1998-30
2014-431-SSTT-LOMEN
Nòmina. Productivitat per objectius personal funcionari
2014-432-SSTT-LOMEN
Decret incoació expedient contracte obres casa jardí finca Parrella
2014-433-SSTT-LOMEN
Sol·licitant una aula de la Cooperativa, per realitzar de l'1 de
novembre 2014 al 20 de juny de 2015, necessiten 3 hores setmanals.
Decret Aprovar la relació F-2014-96
Decret Retornar taxa per informe accident circulació SMR.I.S
Ordre d'execució 2014-1034 Inmoble C.Manlleu,21
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23/10/2014
23/10/2014

2014/2131
2014/2132

24/10/2014

2014/2133

24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014

2014/2134
2014/2135
2014/2136
2014/2137
2014/2138
2014/2139
2014/2140
2014/2141

24/10/2014

2014/2142

24/10/2014
27/10/2014
27/10/2014

2014/2143
2014/2144
2014/2145

27/10/2014

2014/2147

27/10/2014

2014/2148

27/10/2014

2014/2149

27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014

2014/2150
2014/2151
2014/2152

27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
28/10/2014

2014/2153
2014/2154
2014/21541
2014/2155

28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014

2014/2156
2014/2157
2014/2159
2014/2160
2014/2161
2014/2162
2014/2163
2014/2164
2014/2165

30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014

2014/2166
2014/2167
2014/2168
2014/2169
2014/2170

Llista definitiva admesos i exclosos borsa agents interins P.L.
Autorització per a la plantació d'una alzina a la pujada de
Rocaprevera
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA nòmina
octubre 2014
Transport adaptat exp. 2006-209
Baixa teleassistència exp. 2005-126
2014-401-SSTT-LOMEN
Alta Teleassistència exp. 1997-95
19-2014-i legitimació innòcua
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 1998-16
Decret Aprovar la relació P-2014-166
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Associació Síndrome
d'Asperger d'Osona
Proposta de Resolució d'Incoació de l'Expedient - 2014-157-SECRE
- NEGSPSS Per al manteniment dels ascensors i elevadors dels
edificis públics municipals.
Decret Aprovar la relació P-2014-167
Neteja de xoc exp. 2005-129
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
Sport Assistance 2000, S.L.
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P-2014-168
Sol·licitant autorització per l'ús de la sala d'actes de Promoció
Econòmica el proper dia 30 d'octubre.
Aprovació memòria valorada per la substitució del col•lector del
C.Damians, entre el C.Puigdassalit i la finca núm. 53 del C.Damians.
424-14 VP Castanyada
425-14 VP Sant Jordi 2015
Aprovació memòria tècnica de l’execució de les obres de modificació
de les instal•lacions d’enllumenat exterior municipal amb l’objectiu de
reduir el consum elèctric
11-2014-CPR_CN
18-2014-i legitimació
404-2014-SSTT-LOMAJ
Requeriment Pla d'empresa per accedir a la condició d'usuari del
Viver d'Empreses de Serveis de Torelló al senyor Jesús Sánchez
Ceballos
Adop indemnitzacio sr. Roger Miro
Acord incoació 44.1-14
Llista definitiva admesos i exclosos borsa tècnic-a esports
Denegar al·legacions 19-14
Decret incoació contracte menor obres
Trobada delegats i delegades
Nòmina. Regularització diferències salarials APV
Alta Servei Transport Adaptat exp. 2014-144
Rescissió del contracte de prevenció de riscos laborals i vigilància de
la salut
2014-438-SSTT-LOMEN
2014-442-SSTT-LOMEN
2014-443-SSTT-LOMEN
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Fundació MAP
467-2011-SSTT-PRÒRROGA LOMAJ
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30/10/2014
31/10/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

2014/2171
2014/2172
2014/2173
2014/2174
2014/2175
2014/2176
2014/2177
2014/2178
2014/2179
2014/2181
2014/2182
2014/2183
2014/2184

05-2014-CP legitimació
04-2011-i incoar exp. baixa actv
2014-427-SSTT-LOMEN
Neteja de xoc exp. 2007-10
Neteja de xoc exp. 2006-128
Neteja de xoc exp. 2004-3
Neteja de xoc exp. 2009-40
Acord incoació 45.1-14
347-2014-SSTT-LDHOR
Concessió nínxol núm. 2302 2a. Part Nova
Autorització ú teatre Cirvianum SSCC 1-2014
Autorització ús teatre Cirvianum escola Fortià Solà 2-2015
Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb núm.
d'expedient 2010Y1G340523-01 de l'actuació -Programa de Suport a
la Gent Gran-.

03/11/2014
03/11/2014

2014/2185
2014/2186

Autorització ús teatre Cirvianum ACAT 3-2015
Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb núm.
d'expedient 2010Y1G340523-05 de l'actuació -Manteniment , neteja i
conservació de jardins i zones verdes al nucli urbà de Torelló-.

03/11/2014
03/11/2014

2014/2187
2014/2188

Decret incoar baixa d'ofici exp. 24-2014
Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb núm.
d'expedient 2010Y1G340523-06 de l'actuació -Manteniment, neteja i
conservació dels rius i espais del bosc de ribera-

03/11/2014

2014/2189

Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb núm.
d'expedient 2010Y1G340523-07 de l'actuació -Manteniment
d'equipaments i espais públics”-

03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

2014/2190
2014/2191
2014/2192
2014/2193
2014/2194
2014/2195
2014/2196
2014/2197

04/11/2014
04/11/2014

2014/2198
2014/2199

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

2014/2200
2014/2201
2014/2202

04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014

2014/2203
2014/2204
2014/2205
2014/2206
2014/2207
2014/2208
2014/2209
2014/2210
2014/2211
2014/2212

Sol·licitud d'accés per vehicles J.S.S.
Decret incoar baixa d'ofici exp. 26-2014
MS transmissió parada 37 mercat setmanal
Autorització ú teatre Cirvianum escola Marta Mata 4-2015
Decret aprovar la relació F-2014-97
Devolució de la taxa per expedient de matrimoni - J.A. i I.P.
Decret baixa d'ofici padró d'habitants exp. 25-14
Constitució d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament
de les Llars d’Infants de Torelló
445-2014-SSTT-LOMEN
Nòmina. Productivitat programa objectius personal laboral any 201314
22-10-II.2 legitimació control i requerir canvi no subst.
Canvi administració OAC
Sol·licitant la sala d'actes de Gestiomat per la celebració assemblea
el dia 16 de novembre de les 16 a les 19 hores.
Decret incoació contracte menor obres
Decret incoació contracte serveis
Decret incoació procediment protecció legalitat urbanística
12-2013-i baixa actv
Sol·licitud d'accés per vehicles M.R.B.
7-2013-i-CN deixar sense efectes petició 27-10-2014
446-2014-SSTT-LOMEN
Decret d'anul.lació decret 2036-2014 (baixa per NO RN 07-2014)
22-2014-i legitimació innòcua
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 25-2014, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris.
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05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014

2014/2213
2014/2214
2014/2215

05/11/2014

2014/2216

05/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014

2014/2217
2014/2218
2014/2219
2014/2220
2014/2221

06/11/2014
06/11/2014

2014/2222
2014/2223

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

2014/2224
2014/2225
2014/2226
2014/2227
2014/2228
2014/2229
2014/2230
2014/2231

06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014

2014/2232
2014/2233
2014/2234
2014/2235
2014/2236
2014/2237
2014/2238
2014/2239
2014/2240
2014/2241
2014/2242
2014/2243
2014/2244

07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014

2014/2245
2014/2246
2014/2247

07/11/2014
07/11/2014
10/11/2014

2014/2248
2014/2249
2014/2250

10/11/2014
10/11/2014

2014/2251
2014/2252

10/11/2014

2014/2253

Decret Aprovar la relació P-2014-169
Decret Aprovar un AD a favor de Recollida i reciclatge SL
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci de gestió de residus
urbans
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 26-2014, per
ampliació de crèdits
Decret adjudicació contracte menor obres
12-2014-CPR-CN legitimació
Decret aprovar un pagament a justificar a nom de Climent Panicot
denegació ús Foyer teatre Cirvianum Pere Fernández - novembre'14
Autorització per ubicar una taula de recollida de signatures davant
l'IES Cirviànum
Nòmina. Imputació subvenció XGL 14_Y_101479
Sol.licitar subvenció per realitzar accions de formació adreçades
prioritàriament a treballadors-ores desocupats-ades per a l'any 2014
Aotorització ús teatre CIrvianum IES Cirviànum 5-2015
Decret adjudicació contracte menor obres
422-2014-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar la relació P-2014-170
Decret Aprovar la relació P-2014-171
Canvi titularitat nínxol núm. 209 2a. Oest
Decret Aprovar la relació P-2014-172
Incloure una nova proposta de modificació de pressupost a
l'expedient de generació de crèdits per ingressos no tributaris núm.
25-2014, iniciat per la resolució de l'alcaldia 2212-2014 de 5 de
novembre de 2014.
Decret incoació expedient sancionador T.C.M.
Canvi titularitat nínxol núm. 254 2a. Oest
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci de la Vall del Ges
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci de la Vall del Ges
Decret Aprovar un AD a favor de Josep Altimir Sans
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria J.P.O.
Estimar al·legacions G 3, SL
Denegar al·legacions A.A.S.
Anul·lar expedient relació 45.1-14
279-2014-SSTT-LOMEN
451-2014-SSTT-LOMEN
447-2014-SSTT-LOMEN
Nova convocatòria campanya d’ocupació de locals comercials buits
dins el projecte Obrim la paradeta i establiment de la data de sorteig
Constitució d'una borsa de personal tècnic d'esports
Neteja de xoc exp. 2006-137
Contractació personal laboral temporal per substituir excedència amb
reserva de lloc de treball del cap d'esports
Neteja de xoc exp. 2012-17
Contracte complementari servei neteja Marta Mata
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 27-2014, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Alta teleassistència exp. 2008-176
Aprovació memòria valorada pel desplegament d’una xarxa de fibra
òptica al municipi de Torelló, tram Casa de la Vila - Edifici La Carrera
- Piscines municipals.
Agrup VP Taules i cadires-H-2014
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10/11/2014

2014/2254

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

2014/2255
2014/2256
2014/2257

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

12/11/2014
12/11/2014

2014/2258
2014/2259
2014/2260
2014/2261
2014/2262
2014/2263
2014/2264
2014/2265
2014/2266
2014/2267
2014/22671
2014/22672
2014/2268
2014/2269

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

2014/2270
2014/2271
2014/2272
2014/2273

12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014

2014/2274
2014/2275
2014/2276
2014/2277
2014/2279
2014/2280
2014/2281
2014/2282
2014/2283
2014/2284
2014/2285
2014/2286

13/11/2014

2014/2287

13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014

2014/2288
2014/2289
2014/2290

Imposició sanció ordenança civisme F.S.
Resolució 2014-453 SSTT DIVERSO OVP
Requeriment al senyor Juan Ricardo Van Gelderen de l'empresa
Twojocs.com de la regularització de la seva situació administrativa
per tal de no perdre la condició d'usuari del Viver d'empreses de
serveis de l'Ajuntament de Torelló.

13/11/2014

2014/2291

Sol·licitant poder disposar de la sala d'actes de la Cooperativa el
dilluns dia 24-11-14 a les 21 h.

11/11/2014

MS canvis de lloc (P-62 a la P- 51, P-60 a la P- 53, P-57 a la P- 55)
mercat setmanal
Decret Aprovar la relació F-2014-98
Canvi titularitat nínxol núm. 92 2a. est
Aprovació memòria valorada adequació d’accessos al centre d’acció
social i comunitària La Carrera
Baixa per NO RN 08-2014
Decret Aprovar la certificació num. 5 rehabilitació piscines municipals.
Decret nomenament direcció i coordinació obra
Sol·licitud de Teleassistència. Exp. 2009-97
Decret nomenament direcció i coordinació obra
Reversió nínxol núm. 92 2a. Est
Nòmina. Fons social 2014 personal laboral
Nòmina. Fons social 2014 personal funcionari
Canvi titularitat nínxol núm. 2103 3a. Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm. 249 3a. Est
AJUNTAMENT 2014 - CONTA 211
AJUNTAMENT 2014 - CONTA 209
Targeta d'aparcament MR exp. 1999-14
Aprovació inicial projecte de desplegament d’una xarxa de fibra òptica
al municipi de Torelló, tram Casa de la Vila – Edifici La Carrera –
Piscines municipals
Alta Servei Teleassistència exp. 2008-89
Neteja de xoc exp. 2001-243
Ordre de pagament préstecs octubre 2014
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 28-2014, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
429-2014-SSTT-LOMAJ
canvi titularitat nínxol núm. 138 3a. est
Esmena a la sol·licitud subvenció programació 2n semestre 2014
452-2014-SSTT-LOMEN
455-2014-SSTT-LOMEN
Anul·lació decret núm. 2191-2014 (baixa ofici exp. 26-14)
Rectificació superfície finca Rda. del Puig (Kyesa)
454-2014-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici exp. 26-2014
Baixa teleassistència exp. 1996-214
Neteja de xoc exp. 2004-122
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 26-2014,
per amplicació de crèdits per ingressos no tributaris
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 27-2014,
mitjançant transferències del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
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13/11/2014

2014/2292

Ús de la pista del carrer Puigdassalit per la secció esportiva de
l'AMPA de l'Escola Doctor Fortià Solà
Incoació 46.2-14
Acord incoació 46.1-14
Sanció 46-14
23-2014-i legitimació innòcua
Decret aprovar un AD a nom de Silvia Anton Garriga i altres
Decret Aprovar un AD a favor de Jaume Sanglas Pares
AJUNTAMENT 2014 - CONTA 210
Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de clavegueram,
del 3r. trimestre de 2014
Nòmina. Reconeixement serveis previs RCP
Pagament segon termini Borsa d'Estudis i Treballs de Recerca 2013
Decret Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de Benestar Social
Decret incoació expedient sancionador J.G.H.
Acceptar la petició d'alta de dos usuaris del gimnàs del pavelló
municipal d'esports i aprovar la liquidació de la taxa de l'1 de
novembre al 31 de desembre de 2014

13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014

2014/2293
2014/2294
2014/2295
2014/2296
2014/2297
2014/2298
2014/2299
2014/2300

14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
17/11/2014

2014/2301
2014/2302
2014/2303
2014/2304
2014/2305

17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
19/11/2014

2014/2306
2014/2307
2014/2308
2014/2309
2014/2310
2014/2311
2014/2312
2014/2313
2014/2314
2014/2315
2014/2316
2014/2317
2014/2318
2014/2319
2014/2320
2014/2321
2014/2322
2014/2323
2014/2324
2014/2325
2014/2326
2014/2327
2014/2328

Baixa Transport Adaptat exp. 2008-146
Neteja de Xoc exp. 2009-255
Neteja de Xoc exp. 2009-255
Decret Aprovar la relació P-2014-175
Decret aprovar la relació P-2014-176
Decret aprovar la relació F-2014-100
Decret incoació expedient sancionador J.B.O.
Decret incoació expedient sancionador
Decret incoació expedient sancionador M.Y.S
462-2014-SSTT-LOMEN
Decret incoació contracte menor obres
449-2014-SSTT-LOMEN
Renovació targeta aparcament MR exp. 2010-151
Convocar a revisió mèdica els aspirants a borsa agents interins P.L.
459-2014-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar la relació P-2014-177
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà
Decret Aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranas
Decret Aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranas
Decret Aprovar un pagament a justificar a favor del Sr. Paz
Decret Aprovar la relació P-2014-178
Decret Aprovar la relació P-2014-179
Sol•licitud d'una subvenció a la Diputació de Barcelona per portar a
terme les obres de senyalització turística a la Vall del Ges, Orís i
Bisaura

19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014

2014/2329
2014/2330
2014/2331
2014/2332
2014/2333
2014/2334
2014/2335
2014/2336

Compactació lactància IFN
Nòmina. Aprovació factors de l'específic nòmina novembre 2014
Ajut social per naixement fill IFN
460-2014-SSTT-LPO
02-03-II.2 legitimació control periòdic i canvi d'annex
29-05-II.1 legitimació control inicial i canvi d'annex
MS excedència P-41 mercat setmanal
Decret incoació expedient sancionador P.H.C.
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3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de
l'última sessió plenària
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2014.
Sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2014.
Sessió ordinària del dia 10 de novembre de 2014.

3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la Tresoreria municipals
Informe de la Intervenció i de la Tresoreria municipal de data 7 de novembre de 2014, en
relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de Torelló a
l’Agència Tributària de Catalunya.

3.4.2. Informe d'Intervenció referent a la baixa de l'IBI de l'AMPA Sagrats Cors
Que s’emet en relació a la proposta d’anul·lació de la liquidació girada en concepte
d’Impost sobre Béns Immobles urbans, girada a l’Associació de Pares d’Alumnes del
Col·legi Sagrats Cors, amb NIF G58674243, pels exercicis 2011 a 2013, de la finca Ref.
Cadastral 9655001DG3595N0001EY situada al c/ Puigdassalit 32, per import de
19.534,35 euros, Dret Reconegut 120130004608.

4.- PRECS I PREGUNTES
Sra. ROSER MAS:
4.1.En principi, volem o tornem a insistir en un tema que ja hem tret en aquest ple en
diverses ocasions, que són els problemes de brutícia que comporten els coloms al centre
històric. Pensem que mentre no hi hagi una solució per reduir la població, suposo, s’ha de
netejar més a fons els espais públics afectats per les defecacions de coloms, però
sobretot, pensem que s’ha d’actuar per mirar de resoldre aquesta dificultat; probablement
un control en la natalitat de les colònies i que n’hi hagi menys, serà més fàcil de poder
controlar aquests temes de brutícia.
Entenem, a més, que aquesta solució també passa per actuar en les cases que estan
tancades i que acaben esdevenint colomars; n’hi ha moltes, malauradament! I ens
agradaria saber què té previst l’equip de govern en relació a aquest tema.

Sr. Xavier Lozano:
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Pel que fa a la població de coloms, es fan actuacions periòdiques per mantenir la
població a ratlla i s’actua sobretot en els edificis públics, per tal d’evitar que esdevinguin
llocs de cria de coloms. En aquests edificis hi podem actuar i com bé dius, hi ha cases
buides que per alguna raó estan mal tancades i a vegades esdevenen colomars. Quan
detectem un edifici, intentem posar-nos en contacte amb els propietaris, però dins d’un
edifici privat, ha de ser el propietari el que actuï. Hi ha hagut algun cas que ens han deixat
entrar, perquè l’empresa pogués fer captures, però no es pot fer sempre i a vegades
costa fins i tot trobar el propietari d’aquells immobles i posar-s’hi en contacte.
Nosaltres, evidentment, com Ajuntament no podem fer actuacions per tancar edificis
privats; això ho ha de fer el propietari. Si que quan detectem edificis d’aquests, intentem
posar-nos en contacte,. Els fem recomanacions i inclús posem a disposició l’empresa que
ens fa el servei a nosaltres, perquè si que ha fet actuacions en immobles privats, però
evidentment, quan l’empresa fa actuacions en immobles privats són a càrrec de la
propietat.
Això pel que fa al control. De totes maneres hi estem a sobre, vetllem i tenim aquest
servei contractat que va fent actuacions periòdiques.

4.2.Un prec que aixecarà polseguera: que es reconsideri el projecte de la sala polivalent de la
zona esportiva, perquè ens sembla que en el seu moment ja es va cometre un error amb
la carpa i no voldríem que es tornés a repetir ara. Des del nostre grup hem dubtat sempre
que aquesta fos una prioritat en aquests moments a Torelló.
Ara tenim clar, de totes maneres, que fer unes instal·lacions de qualitat amb 200.000
euros menys dels previstos, és molt difícil, si no pràcticament impossible. Entenem que
no podem fer unes instal·lacions que no disposin de lavabos –per posar un exemple,
només- de les moltes altres mancances que tindrà la sala, que ja se’ns ha explicat que
amb aquestes mancances podria funcionar. De totes maneres, demanem que s’aturi el
projecte fins a tenir clar què es pot fer i què no i amb quina qualitat queda i com queda
exactament i si es pot aprofitar amb unes bones condicions i no ens queda un
equipament que durant 25 anys s’hagi d’anar equipant i que llavors, quan acabis amb
l’última cosa, la primera ja estigui obsoleta o que ja estigui en males condicions.

Sr. Santi Vivet:
Et contestaré aquesta pregunta al respondre la que ha formulat en Marc Fontserè en
aquest mateix sentit.
4.3.El tercer és una altra pregunta; volíem demanar si ja disposem de les dades referents al
cost de l’emissió de més rebuts i de possibles retornats en relació a la fragmentació
universal del rebut de l’IBI, que ho vam comentar a l’últim ple.

Sr. Albert Portús:
Recordo que ho vas preguntar a l’últim ple, però et sóc sincer: m’ha passat per alt. Al
pròxim ple comentem el cost que representa el fraccionament de l’IBI.
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Sra. Roser Mas:
Perfecte. De fet, he fet la pregunta, perquè no se’m avancessin i quedés malament jo.

4.4.I també volia aprofitar per demanar-li a la regidora de benestar social i d’Igualtat, que ho
he comentat abans quan hem parlat del punt i ha quedat una mica diluït i ara li volia
demanar si s’havien fet accions del Pla d’Igualtat durant aquest 2014 i si és així, quines.

Sra. Carme Francolí:
Accions si que se’n ha fet, però ara jo, la veritat és que no tinc a mà les dades per fer-teles avinents. Per tant, t’ho quedo a deure. Em sembla que aquesta pregunta més o
menys també l’ha fet la Irene. Per tant, us ho quedo a deure.
Us podria dir les accions que es fan el 8 de maig, aquesta campanya del 25 de
novembre... s’han fet xerrades, s’han fet pel·lícules en relació al tema de violència, però
ara jo no vull començar a dir coses sense tenir unes dades en concret a davant.
Prefereixo passar-vos-ho amb tranquil·litat i dir-ho més segura.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.5.Nosaltres voldríem demanar pels nens i nenes que no poden fer activitats extraescolars a
les escoles pels pocs recursos dels pares. A veure si tenen pensada alguna cosa. I també
voldríem demanar si en el pròxim pressupost municipal es podria incloure alguna partida
d’emergència per a beques de menjador, activitats extraescolars i menjadors escolars,
per quan els centres educatius romanguin tancats.
Afegeix a veure si és factible o si hi ha alguna solució, perquè ara arriben vacances de
Nadal, no només aquestes vacances, si no totes les vacances, els menjadors escolars
podrien romandre oberts per a nens amb pocs recursos. Nosaltres coneixem casos a
Torelló de nens que tenen molts pocs recursos, segurament la senyora regidora en
coneix més que nosaltres i si hi hauria l’opció de fer-ho ja aquest Nadal.

Sr. Lluís Sabatés:
Una mica responent a totes aquestes preguntes, que ara us ha entrat aquesta
preocupació pels infants, quan ja fa molts anys que l’Ajuntament de Torelló estem
preocupats pels infants i treballem pels infants, no ens vindreu ara a donar lliçons de
preocupació pels infants.
El que si que és veritat, és que hi ha una política de benestar social, que totes les famílies
que tenen necessitats s’adrecen a benestar social; hi ha un barem, que és públic, de
totes les necessitats que tenen; se’ls ajuda en les activitats extraescolars; se’ls ajuda en
menjadors, en alimentació, se’ls ajuda en el que necessitin. Això és així i ho pot
corroborar més la Carme, que ho sap més que jo en aquest sentit.
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En quant a obrir les escoles en temps de vacances, no està previst, perquè hi ha les
ajudes que també estan cobertes a través de benestar social; que si la família demostra o
pot tenir necessitat d’alimentació de la mainada, evidentment des de benestar social
s’ajuda, perquè ja està marcat, no és això.
En quant a les beques de menjador, estan coordinades pel Consell comarcal i ells són els
que marquen els barems, i si no han entrat en els barems que estan marcats, si realment
hi ha un cas excepcional que pot haver-hi un error, es pot anar a benestar social i des de
benestar social l’assessoraran i li buscaran la solució que sigui necessària. Penso que fa
molts anys que actuem així i no només en aquest equip de govern, si no en equips de
govern anteriors.
Obrir els centres escolars per tema de menjador, no està previst, perquè en aquests
moments la Generalitat està treballant en un pla d’acció que hem d’acabar de veure com
podrà afectar els ajuntaments, però en principi en aquests moments no està previst.

Sra. Carme Francolí:
Jo també només volia afegir que ha de quedar molt clar que ni a Torelló, ni a tota la
comarca d’Osona no hi ha cap nen sense ajuts per menjar. Precisament per aquest tema
vam tenir una reunió de comissió de salut pública aquesta setmana passada, i hi havia el
tècnic del Consell Comarcal, que ens va passar totes les dades i va quedar molt clar.
Precisament el Consell Comarcal ha incrementat un 26% les ajudes en menjadors el curs
2013/2014; el que passa que el sistema de beques ha canviat una mica i s’ha fet el que
se’n diu la compactació de beques i llavors, potser en lloc de dir et paguem els cinc dies,
amb els diners et paguen tres o quatre i els altres que queden és quan entra el
departament de benestar social i en els casos que entrin en els barems, acaben d’arribar
al 100%. Ha de quedar clar que no es queda cap nen, a Torelló, ni a la comarca d’Osona,
cap nen es queda sense menjar per aquest tema.
I tal com diu en Lluís, no està contemplat el fet que s’obrin les escoles, ni els menjadors,
però, repeteixo, que qualsevol cas que compleixi uns barems, per descomptat que no es
quedaran sense menjar, ni els mesos d’estiu, ni la Setmana Santa, ni per Nadal.

Sr. DAVID OLIVARES:
4.6.Un fet que va passar fa un parell de setmanes a la plaça Joanot Martorell. En definitiva va
ser una baralla amb una persona que va acabar a l’hospital. Més que tot, això que pot ser
simplement una baralla, és, perquè és bastant sovint que, precisament aquí, pels dos
locals que hi ha, no sé per quina raó, però els veïns estan bastant molestos, perquè
sobretot el cap de setmana tot són crits, baralles... sobretot gent a causa de l’alcohol i el
que voldríem demanar és si podria haver-hi més presència de la policia el cap de
setmana a la plaça Joanot Martorell.

Sr. Jordi Casals:
Quan hi ha successos d’aquests, la policia actua i, a més, actua amb celeritat –com va
ser el cas- i estic segur que seguirà essent així. La presència de policia a Torelló és la
que ha de ser, i és correcta. Que passen coses, ho sabem i la qüestió és poder-ho actuar
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i que no passi a més i lamentar que passin aquestes baralles de gent que no s’ho sap
passar bé d’una forma correcta.

Sr. David Olivares:
La meva pregunta és si la policia pot estar una mica més per aquest barri, perquè no és
la primera vegada que passa i si podria estar més sovint. Només li he demanat això.

Sr. Jordi Casals:
La policia, com he dit, que està allà on ha d’estar i quan algunes situacions concentren
activitats com aquestes, que porten problemes, òbviament es reforça aquesta presència,
tant si passa allà, com si passa en altres llocs.

Sr. David Olivares:
O sigui que la resposta és si, oi?

Sr. Jordi Casals:
Exacte!

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.7.Volíem saber sobre les retallades que hi va haver que han sortit publicades, sobre les
beques per menjador a la comarca d’Osona; a veure si porten un control dels afectats a
Torelló i què s’hi farà, amb aquestes persones afectades, perquè hem parlat amb alguna i
per fer-nos una idea, resulta que l’any passat pagaven 22 euros i aquest any estan
pagant 60 euros en alguns dels casos i a veure què s’hi farà, quines actuacions es faran
en això.

Sr. Manel Romans:
Això que dius és veritat, però han canviat els criteris des de la Generalitat. Abans cada
consell comarcal tenia una mica més de llibertat per veure com distribuïa aquests diners, i
ara el que s’ha fet és que la Generalitat ha marcat les directrius i, a més, s’ha potenciat
molt més la gent més necessitada i potser aquelles persones que rebien un euro o dos
cada dia, per arribar als 6,20€ que costa l’àpat a l’escola, doncs aquestes persones si que
és veritat que algunes d’elles ja no reben aquest ajut que se’ls donava. Però com ha dit
molt bé la regidora, hi ha uns barems que ha marcat la Generalitat i aquests són els que
fem servir. Per tant, s’ha potenciat molt més, s’ha cregut des de Generalitat potenciar
molt més les persones amb més necessitat, que aquestes que ja tenen un nivell de renda
una mica acceptable, però que si que rebien una petita ajuda des de Generalitat que es
vehiculava a través del Consell Comarcal. Per tant, els criteris ara els marca la
Generalitat i si que és veritat que hi ha algunes persones que al mes devien pagar 22
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euros i ara en paguen 60, però és, perquè s’ha cregut que aquestes persones tenen
possibilitat de poder-ho pagar i, en canvi, les persones que realment s’ha vist que eren
més necessitades, s’ha potenciat aquest sector, més que aquest altre que era una ajuda
com a complement.

Sr. David Olivares:
El que passa que són casos –perquè ho sé, doncs he parlat amb ells personalment- que
són persones que no treballen, que no tenen ingressos, que els han retirat el PIRMI i se’ls
ha duplicat el preu.

Sr. Manel Romans:
Això, com ha dit la regidora, va amb uns barems i d’acord a uns nivells de renda. Poden
tenir uns ingressos i depenent de les necessitats, no només depèn del que cobren, si no
de les necessitats que té cada família. Allà hi ha unes taules, et van posant a dins i et
dóna una puntuació; i depenent de la puntuació que tens, et donen més ajuda o te’n
donen menys, però no depèn només dels ingressos, si no que hi ha altres items.

Sr. David Olivares:
No ho entenc jo, això!

Sr. Manel Romans:
Pensa que és un sistema molt just i que si aquesta persona considera que no està ben
atesa, pot anar al Consell comarcal, formular una reclamació i allà se li explicarà
exactament, perquè se li ha donat aquest tipus d’ajuda. Però si d’entrada ja era una
persona que no pagava els 6,20 € diaris que val, vol dir que les necessitats no eren molt,
molt engoixants, perquè si que les persones que realment ho necessiten, se’ls paga el
100%; i es compacta, el que es feia és que en lloc de donar uns diners per a cada àpat, el
que s’ha fet és compactar aquestes ajudes i llavors hi ha mainada que es poden quedar
dos, tres, quatre... inclús a alguns se’ls ha ajudat una mica més i poden quedar-se els
cinc dies a l’escola. El que s’ha fet és compactar l’ajuda i en lloc que hi vagin cada dia i
se’ls doni 3 euros, han agafat l’ajuda de 3 € i l’han compactat, perquè es puguin quedar 2
o 3 dies a l’escola gratuïtament. Això ha estat un altre dels sistemes que s’han fet servir.
Però aquesta persona que t’ho ha dit, si té algun problema, pot anar tranquil·lament a
benestar social o al Consell Comarcal i allà hi ha uns tècnics que l’informaran i diran
exactament, perquè ell està dins d’aquests barems, i perquè li donen aquests diners. És
una cosa que és pública i, per tant, ell ho pot demanar en qualsevol moment, que se li
revisi l’aportació que se li ha fet.
Ara no aniré pas a discutir si pot pagar, o no; hi ha uns barems i si no està d’acord, que li
revisin i potser s’han equivocat; tots som humans i pensa que se’n donen moltes de
beques de menjador, o transport escolar i, per tant, hi ha una feina de tècnics i podria ser
que s’haguessin equivocat i per això, pots demanar la revisió i et diran exactament el
motiu d’aquesta aportació i no una altra.
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4.8.Un canvi de tema: sobre el tema dels solars de les immobiliàries que hi ha per aquí a
Torelló, a veure quin control porten vostès, perquè si hi dones una ullada n’hi ha molts
amb molts desperfectes que posen en perill la ciutadania i la circulació i tot i a veure si
s’hi farà una actuació, si es controla o no es controla, perquè és clar! Si es van donar uns
permisos per edificar i no es va poder edificar, ara el que creiem que hauria de fer
l’Ajuntament, és controlar els propietaris d’aquests solars a veure si han de fer alguna
actuació.

Sr. Jaume Vivet:
Nosaltres anem actuant. Sobretot quan tenim una queixa. A vegades l’inspector ens diu
que hi ha un solar que està malament, però normalment, és el mateix veí que es queixa i
actuem. Ja n’hem fet netejar uns quants, aquest any.

Sr. David Olivares:
Però hi ha immobiliàries que sembla que no ho fan.

Sr. Jaume Vivet:
N’hi ha alguns que ens costen més, que els requerim, que hi tornem i que hi hem de
tornar...
Si n’hi ha algun d’aquests, agrairia que ens ho feu arribar; ens dieu un solar a tal lloc i
començarem a moure el tema.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.9.Una continuació del que ha fet la Roser. No hem vist el projecte de la sala polivalent,
encara; ens heu dit que quan el tingueu ens l’ensenyareu, però si que és veritat que
venen els pressupostos, que sembla ser, segons es va informar, que possiblement serà
una de les inversions per realitzar de cara a l’any vinent i possiblement el 2016. Estaria
bé veure’l, perquè també tenim algun dubte i per esvair aquest dubte, que segur que
quedaran resolts.

Sr. Jaume Vivet:
Com bé sabeu, és una sala que en aquestos moments estem acabant el projecte; es farà
de manera plurianual. El que estava previst, que era desplaçar la carpa, que era un edifici
aproximadament de 1.000 metres, ja vam dir que havia crescut; no ha crescut
proporcionalment al pressupost que hi havia, si no que, en part, hi ha un tema que
segurament quan es va fer el projecte no es va tenir en compte i és el tema de la
inundabilitat de la zona. Aquesta inundabilitat costa, les accions que s’han de fer a part
com fer una fonamentació ben feta i demés, això sol ja són 200.000 euros més de
fonamentació, perquè s’ha de fer un tipus de fonamentació especial, amb uns pilotatges,
amb una sèrie de coses; dir també que s’ha demanat més ajuda a la Diputació i també
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se’ns ha concedit. De moment, hi estem treballant; estem treballant en el finançament;
estem treballant en intentar que la sala tingui la funcionalitat que ha de tenir: si tindrà
lavabos o no, en aquests moments es va dir que no en tindria, perquè ja hi havia els del
pavelló, que es poden utilitzar, perquè són dos edificis enganxats. Hi haurà els espais per
ser-hi; hi haurà els desaigües i fer-los tampoc serà el que costarà. Estem redimensionant
una cosa en funció del que hem de garantir, que és el finançament.
També pensem que en el seu moment hi sol haver unes baixes d’obra i el que hem de
tenir és el finançament del que considerem que costa l’edifici per posar-lo en marxa. Si bé
hi ha uns temes que vam dir que intentem també complir, i ho volem complir, perquè ens
ha portat molts problemes i fa que a la carpa no li puguem donar l’activitat que es
mereixeria, i que és tot el tema d’insonorització. Tot aquest tema, el que és insonorització,
complir amb la normativa de cara als veïns que hi ha allà, fins a Cals avis, que és la part
més afectada, la banda de Cals avis! Això ens obliga, per exemple, a posar doble vidre,
però amb doble finestra, és a dir: finestra per dintre i finestra per fora i amb doble vidre.
Això fa que intentem evitar obertures i intentem que si que hi entri una certa claror de dia,
perquè s’ha d’aprofitar la claror, però com més claror i més vidre poses, més car surt,
perquè el cost és diferent. En tot això s’hi està treballant i jo penso que en el moment que
ho tinguem definit, que tinguem clar què costa i què val, ho presentarem i serà quan
podrem decidir si s’hi dóna suport o no s’hi dóna suport; si s’hi dóna suport, però amb
certes condicions... el que si que s’ha parlat amb els tècnics és que redimensionar-la, ferla més petita, no és el que fa baixar el cost; la fonamentació conti nua essent
pràcticament la mateixa, et pots estalviar una jaça, perquè escurces uns metres, però
llavors resulta que en lloc de tres pistes només n’hi caben dues... té els seus problemes i
segurament la pista que es vol fer de llarg per si un dia cal, no hi cabria. Ena quests
moments, el que no es farà, segurament, seran vestidors. Es deixarà preparada la
fonamentació per fer-los; es deixarà preparat tot el tema de material esportiu, que n’hi ha
una part que pot ser molt car com són unes tanques de posar i treure, que això vol dir uns
ancoratges a terra per si un dia es juga a hoquei, doncs potser es faran els forats, però no
es compraran les tanques. S’ha de veure què es fa i no voler-ho fer tot, que té un cost
que no podem assumir i aquest any ho hem patit molt greument amb el tema de la festa
major, que ha plogut i hem tingut una carpa que hem patit molt i les entitats han patit; no
serà així cada any, ho entenem! Però si que pensem que hem de tenir un espai per
poder-hi fer aquest tipus d’acte en cas de pluja i en cas de necessitat esportiva, també hi
ha moments en què el pavelló té un excés d’ocupació i a la carpa no hi podem fer res,
perquè té molts problemes, sobretot de sorolls, perquè de normativa d’insonorització no
en compleix cap la carpa. A més, ens està caient literalment a tires el sostre; cada any
estem cosint, perquè la vida de la carpa està esgotada. O fem una inversió a la carpa, o
engeguem l’altra. Estic d’acord que no amb tots els serveis; potser això que diem: volem
fer un bar; potser l’edifici del bar no hi serà i ja el farem més endavant. Ara tenim una
subvenció que és de Diputació de força diners i ens sembla que com a mínim, hem
d’intentar executar la part que es pugui; no parlem de deixar-la mig acabada, o obert i que
quedi una obra que hi pugui entrar tothom, si no que deixar-la que ja pugui fer un servei.
L’altre dia vas dir un nyap i jo em vaig enfadar. No serà un nyap i precisament, perquè ho
volem fer ben fet no es pot fer tot de cop; si volem fer un nyap, ho podem fer molt barat i
farem un nyap, llavors si.
Amb això ja dono per contestades les dues preguntes.
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4.10.Tenim una ordenança sobre la publicitat en el mobiliari urbà, que està prohibit –si no
m’equivoco- i sempre ha estat difícil, sempre ha estat una assignatura pendent d’aquest
consistori, però últimament es detecta que hi ha més publicitat en el mobiliari urbà que
mai; no sé si és una impressió personal o d’altra gent que m’ho ha comentat. Jo us ho
deixo, per si s’ha d’aplicar alguna sanció, que tampoc sé si s’ha sancionat algú; seria una
altra pregunta per fer i que si no s’ha fet, que es faci.

Sr. Jaume Vivet:
Si que és veritat que sembla que va a tongades ; que tot plegat sembla que s’hi posa una
mica mà i s’hi coneix, i altres vegades que no. Que jo sàpiga, no s’ha sancionat ningú, per
aquest tema. A vegades som el mateix Ajuntament que pengem propaganda d’algun
acte, però si que tens raó i hi ha moments que està més brut del que hauria d’estar i
hauríem d’actuar. Et dono la raó, Marc!

5.- INFORMACIONS
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.1.Comentar que tenim previst el proper ple portar els pressupostos de cara a l’any vinent i
dir que si hi ha propostes o en voleu parlar,. Cap problema; estem oberts i podeu parlar
amb mi o amb la interventora i ho atendrem.
Sr. MANEL ROMANS:
5.2.Jo voldria donar una informació sobre un programa que ja havíem dit aquí que volíem
engegar: un programa dissenyat per a la inclusió de joves al teixit productiu de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura, que portem a terme gràcies a una ajuda de la Diputació i que hem
iniciat aquest 4 de novembre, amb la participació d’onze joves i 8 empreses.
Des del dia 4 de novembre, fins el 27 de març, aquests joves realitzaran 200 hores de
formació a la fundació Eduard Solé, en temes d’embotició i estampació de metall i 250
hores de formació a les empreses col·laboradores que en aquests moments els alumnes
que hi ha, ja tenen una empresa on aniran a fer les pràctiques. Això ho hem fet mitjançant
un conveni de pràctiques no laborals i en aquest cas, inclús podrem retribuir una mica a
aquests joves les pràctiques que facin.
La formació que donarem ha estat elaborada conjuntament per la Fundació Eduard Solé i
les mateixes empreses; per tant, nosaltres els vam demanar que volíem que fos un
programa d’èxit i, per tant, el que volíem és que elles ens diguessin el que realment
havíem d’ensenyar a aquests joves; així ho vam fer, en dues o tres reunions que vam
tenir s’ha dissenyat una formació teòrica a la fundació Eduard Solé i després es farà una
formació pràctica fins el mes de març a les empreses del territori.
Ja us donarem dades quan acabem el programa, però si que vam fer molt èmfasi, tant als
joves com a les empreses, que el que pretenem nosaltres és que això no acabi en una
formació i prou, si no que tingui continuïtat i que aquests joves ara faran aquesta formació
especialitzada únicament i exclusiva per aquest tipus d’empresa i que es puguin quedar a
treballar a les empreses i no a l’escala més baixa de peonatge, si no que el fet que
nosaltres ja hem demanat una formació inicial i vam dir que els joves, com a mínim,
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havien de tenir una formació professional de grau mitjà, doncs això voldria dir que
aquestes persones ja les podríem inserir amb una mica més de graduació dins de les
empreses, ja com a manyà o de comandament intermedi.
Quan s’acabi farem la valoració i ja l’exposarem aquí al ple.
Sr. JORDI CASALS:
5.3.Valorar positivament aquesta setmana de cinema de muntanya que hem tingut a Torelló;
els resultats són molt reeixits, tant per al Festival, com pel que reverteix després com a
municipi, que ens posa en el mapa, tant a Torelló com a la Comarca d’Osona, en l’àmbit
dels amants del cinema i de la muntanya, i també en les activitats complementàries en el
marc del Fest off; la valoració és positiva. Segurament el primer cap de setmana per
solapament de segons quines coses va costar una mica més, però realment el segon cap
de setmana Torelló va brillar amb la festa dels maridatges que vam poder fer i amb
l’activitat pròpia del Festival de cinema de muntanya.
Des de la regidoria de comerç i turisme, felicitar els organitzadors i la gent del cinema de
muntanya per fer que puguem gaudir d’una activitat de primer nivell com és aquesta, a
Torelló.

5.4.Després de valorar una mica com ha passat, cap on anem, ja encarem des de la regidoria
de comerç la campanya de Nadal; altra vegada seguint la filosofia de la campanya de
Nadal de tots, és a dir, que les activitats que es facin des de diferents regidories, que
totes hi aporten el seu granet de sorra, o diferents entitats i que podem comptar amb
diferents campanyes a nivell de comerç, activitats com la de l’any passat amb els
Pescallunes, o el mercat de la cuca especial per Nadal, entre altres activitats que ja en
farem la presentació pertinent i que la idea és que es pugui viure el nadal a Torelló i que
la gent no cal que marxi a altres llocs per viure-ho intensament, i no només des d’una
vessant comercial, si no també cultural i que ens impregnem una mica d’aquest esperit
nadalenc més autèntic i menys comercial.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.5.Primer de tot, a l’últim ple es va fer un anunci que hi havia cacera furtiva d’ànecs; dir que
evidentment els tècnics van fer inspecció del riu; que no hi van trobar res i evidentment,
també vam posar en coneixement als agents forestals, que són els que són competents
en aquest tema i de moment, tampoc han trobat res. Em van dir el mateix que jo li vaig dir
en aquest ple el mes passat: si es detecta, que es denunciï en el moment, perquè és
llavors quan es pot actuar, i no quan ja s’ha fet públic en un ple, que ves a saber quants
dies han passat. Si es torna a detectar, si us plau, que es denunciï en el moment a la
policia o als agents rurals, perquè es pugui actuar de seguida. Ara hem fet tard.
5.6.Canviant de tema i de regidoria, demà tornarem a estar en aquesta sala, amb un altre ple,
constituint el consistori infantil d’enguany, una nova edició, en què intentarem mantenir el
mateix procediment i el mateix funcionament que l’any passat, en què la idea és que els
regidors vagin treballant i decidint diferents temes al llarg d’aquest curs, amb unes
trobades de regidors del consistori infantil que anirem fent.
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5.7.El 3 de desembre es farà l’assemblea de barri per seguir treballant amb les propostes del
procés participatiu del camp de futbol. Ja vam explicar que s’havien recollit prop de 1.000
butlletes (950, si no recordo malament) ; que ara es tracta de treballar-les, fer una
primera preselecció, descartar, triar... que això ho faran els veïns en aquesta assemblea
de barri del proper 3 de desembre, si no hi ha res de nou.
5.8.Per última, a la regidoria de joventut i infància, dir que el dia 1 de desembre és el dia
mundial de la Sida. Un any més des de la regidoria impulsem diverses accions per
recordar aquesta data. Per recordar que és una malaltia, juntament amb altres malalties
de transmissió sexual que estan presents en el nostre entorn i que no es pot baixar la
guàrdia i que s’ha de seguir prevenint i cal seguir prenent precaucions en totes aquestes
malalties.
Coincidint amb aquesta data, posem en marxa juntament amb els altres ajuntaments de
la Vall un nou concurs de cartells; farem difusió de postals, punts de llibre i de
preservatius i llaços en els bars habituals i també com altres anys, hi haurà la
representació de l’espectacle “que si vida” en què assistiran els alumnes de quart d’ESO.
5.9.Dir també que el dia 12 de desembre, farem la segona trobada de delegats i delegades a
Torelló. Era una iniciativa que feia uns anys es portava des del Consell Comarcal, però
que es va deixar de fer a nivell de comarca i des de l’Ajuntament vam seguir apostant-hi.
És el segon any que l’impulsem des del municipi i hi participaran els delegats i delegades
dels diferents centres educatius i treballaran els rols, les funcions dels delegats, els drets,
els deures, així com altres tècniques de comunicació per fer bé la seva feina i poder fer
bé els traspassos d’informació amb els seus companys o cap al personal docent.
5.10.I per últim,, voldria fer un reconeixement i una felicitació a la Núria Muntanyà, que ahir va
ser escollida comissària general de minyons escoltes i guies de Catalunya, o el que és el
mateix, la presidenta d’aquesta entitat. És un reconeixement a la tasca feta des de
l’agrupament; una persona de Torelló que ha sortit de l’agrupament escolta i guia de
Torelló, que ha seguit treballant en la demarcació de l’art Ter i que el reconeixement a
aquesta feina ben feta s’ha traduït en què ahir va ser escollida a l’assemblea general
ordinària que va celebrar l’entitat a Barcelona com a comissària.
Felicitar-la i encoratjar-la en aquesta nova responsabilitat que la pugui tirar endavant amb
èxit durant els propers tres anys que estarà en el càrrec.

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

Torelló, 9 de desembre de 2014
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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