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2.1.1. Proposta de compromís per la realització del Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El passat dia 19 de novembre de 2014, la Xarxa de debat educatiu va adreçar una carta
al senyor alcalde i al senyor regidor d’Ensenyament per demanar-los que el municipi de
Torelló pogués disposar d’un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). Un procés que estaria
apadrinat per la Xarxa, però que l’impuls i el desplegament s’hauria de fer des de
l’ajuntament.
Aquest projecte ha de permetre fer una mirada educativa més amplia del municipi, veient
els diferents recursos que hi ha i, també, detectar les necessitats i problemàtiques, tot
apuntant a possibles actuacions per donar-hi una resposta conjunta entre l’administració i
la ciutadania.
Torelló, com a municipi que forma part de l’Associació Internacional de les Ciutats
Educadores (AICE), defensa els valors proposats a la Carta de Ciutats Educadores i en
un dels punts recollits en aquesta diu que “La ciutat educadora ha d’exercitar i
desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, social,
política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, la promoció i el
desenvolupament de tots els seus habitants. Atendrà sobretot els infants i joves, però
amb voluntat decidida d’incorporació de persones de totes les edats a la formació al llarg
de la vida”.
L’alcaldia i la Regidoria d’Ensenyament comparteixen les inquietuds de la Xarxa i veuen
la necessitat i conveniència de dur a terme el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) com a
eina que ens ajudarà a la millora de l’èxit educatiu de les persones.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Manifestar la voluntat de la corporació per dur a terme el Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC).
Segon.- Sol·licitar l’assessorament del Servei d’Educació de la Diputació de Barcelona
per a la realització del projecte.
Tercer.- Agafar el compromís d’implicació de totes les regidories municipals en el
procés de participació i execució del projecte, per tractar-se d’un projecte transversal.
Quart.- Adquirir el compromís de promoure la màxima implicació de la ciutadania en el
procés participatiu del projecte.
Cinquè.- Establir un calendari de reunions entre l’ajuntament i la Xarxa de debat
educatiu que ajudin a concretar el full de ruta del PEC.
Sisè.- Notificar el present acord al Servei d’Educació de la Diputació de Barcelona, a la
Xarxa de debat educatiu, al Consell Escolar Municipal, a les regidories d’aquest
Ajuntament i persones interessades.
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INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Ja us vaig explicar a la Comissió informativa: això és un projecte que ha sorgit de la
Xarxa de Debat Educatiu, que l’any vinent celebrarà el desè aniversari de la seva creació
i els va semblar que era un bon moment –després de tota la feina que s’ha estat fent
durant tots aquests anys- a nivell, tant de poble com de la xarxa, fent un punt i seguit en
el tema educatiu i fer un estudi o un projecte, com aquest cas, que és un projecte
educatiu de ciutat, que ens permeti fer un resum de tot el que en aquests moments
Torelló té a nivell educatiu, no només, quan diem educatiu, no ho confonguem amb
escolar, que no és el mateix, si no que educatiu abraça d’una manera molt àmplia totes
les activitats, tots els serveis, totes les incitatives, tots els projectes que es fan entorn de
l’educació i fer això, fer com un inventari de totes aquestes coses que fan, que s’estan
fent, i quan ja tinguem aquesta anàlisi feta, projectar una mica el que volem que sigui
Torelló en el futur en l’àmbit educatiu. I una mica, el lema, la idea, és per millorar l’èxit
educatiu de Torelló, o sigui que el treball es realitzarà sempre amb la visió de com es pot
millorar l’èxit educatiu en el nostre poble.
Per tant, en la comissió ja us vaig passar un resum del que s’entén per un pla educatiu de
ciutat, perquè en tinguéssiu coneixement, i la xarxa ens ha presentat –com que és una
proposta que mana de la xarxa- una carta a l’alcalde i a la regidoria per demanar que
estiguem també d’acord i que, per tant, justament amb ells, els donem tot el suport
necessari per tirar endavant, perquè això, perquè sigui efectiu, ha de ser un procés
participatiu amb el més ampli aspecte possible i, per tant, des de l’equip de govern hem
cregut que era un tema molt interessant de poder tirar endavant i juntament amb el suport
de la Diputació de Barcelona, que ens assessorarà, poder-ho tirar endavant.
Segurament, o segur, com a mínim tindrà dues fases; la primera fase serà d’ara fins el
març o abril de l’any vinent, en què es farà tota aquesta tasca de desenvolupar el resum o
un inventari de tot el que us he dit i ja projectar una mica els temes que ens puguin
interessar –que ho haurem de decidir entre tots, no ho decidirà pas la xarxa- però la xarxa
farà una tasca de motor en tot aquest projecte. I després, possiblement, a partir de la
propera legislatura, se seguirà amb l’assessorament de la Diputació per anar-ho tirant
endavant i per portar-ho a terme.
Espero que com que és un tema tan transversal i important per a Torelló, seria molt
interessant que tots els grups municipals que estem en aquests moments a l’Ajuntament,
hi agaféssim un compromís, perquè no sigui una cosa que només dura un mandat, si no
que sigui una cosa més a mig o llarg termini.
Sra. ROSER MAS:
Jo només vola comentar que ho trobem molt engrescador i molt interessant, el projecte, i
que hi haurem de posar molta èmfasi, probablement en la paraula que el regidor ja ha
esmentat un parell de vegades, que és el tema de la transversalitat. En moltes ocasions,
projectes molt interessants, es queden coixos, o es queden a mig camí, perquè no hi ha
la possibilitat d’acabar de fer aquesta transversalitat. Per tant, espero i desitjo que en
aquest cas es pugui efectuar la transversalitat amb tots els ets i els uts.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Per a nosaltres, qualsevulla proposta, canvi, forma o iniciativa per protegir la nostra
cultura educativa, ho veiem amb molt bon gust, a part que, qualsevulla iniciativa que es
faci amb bon criteri, sempre tindrà el nostre recolzament.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres, primer de tot felicitar la Xarxa de Debat Educatiu per aquesta iniciativa; la
trobem molt encertada. Esperem que aquesta primera fase que ha comentat el regidor,
d’un, dos o tres mesos es faci amb tots els ets i uts, que no sigui un “retalla” i “enganxa”
del que hi ha, perquè si volem tenir, si l’objectiu és tenir la millor educació i assegurar
l’èxit educatiu al nostre poble, és important que aquest projecte que ens ha de conduir
cap aquí també estigui fet amb talent i amb garanties. Per tant, només demanar això.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
La intenció és aquesta, és fer primer de tot el màxim participatiu possible, perquè la xarxa
una mica ja representa això, representa totes les persones o entitats o associacions que
estan involucrades en el tema educatiu –ja he dit que la paraula educació no vol dir
escolar, si no que en l’àmbit més ampli- i per tant la intenció és aquesta i evidentment
obrir-ho i insistir en totes entitats o persones individuals que puguin participar-hi que
s’impliquin i que això ho puguem tirar endavant i que sigui evidentment, ha de ser, vaja!
El més transversal possible, perquè si no, l’objectiu no el complirem i pel que he vist,
moltes gràcies pel suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT
2.2. ALCALDIA
2.2.1. Nomenament de jutgessa de Pau titular i jutge de pau suplent
ACORD:
A principis del proper mes de febrer de 2015 finalitza la vigència dels nomenaments de la
Sra. Josefina Baena Esquinas i del Sr. Joan Carles Viver Fabregó com a Jutgessa de
Pau de Torelló i Jutge de Pau substitut, respectivament, i, per tant, cal procedir a
renovar-los en el càrrec o bé procedir a la seva a substitució.
L’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que els jutges de pau i els
seus substituts són nomenats a proposta dels ajuntaments respectius i per a un període
de quatre anys, per la sala de govern del tribunal superior de justícia corresponent.
El jutge de pau i el seu substitut que proposa l’Ajuntament són escollits pel ple municipal,
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que,
complint les condicions legals (tenir nacionalitat espanyola, ser major d’edat i no estar
incurs/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat que estableix la citada Llei,
llevat de l’exercici d’activitats professionals o mercantils) així ho sol.licitin.
Com a tràmit previ als referits nomenaments, però, l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels jutges de pau, estableix que les vacants en el càrrec de jutge de pau titular i
substitut s’anunciaran per l’ajuntament respectiu amb suficient antelació, mitjançant
convocatòria pública, amb indicació del termini i el lloc de presentació d’instàncies.
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Per decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2014, es va acordar incoar l’expedient
per renovar el càrrec de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut.
Es va publicar l’edicte per donar publicitat a l’inici de l’expedient per renovar els càrrecs
de Jutges de pau titular i Jutge de pau suplent ab Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 24 d’octubre de 2014, al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de
Torelló, del 15 d’octubre al 13 de novembre de 2014; al tauler d’edictes del jutjat de Pau
de Torelló, els dies del 10 al 28 de novembre, ambdós inclosos; i al tauler d’edictes de
Deganat de Vic, per termini reglamentari, dins el dia 1 de desembre de 2014, per tal que
aquelles persones interessades poguessin presentar les sol.licituds per poder ésser
escollides com a Jutges de Pau titulars i suplents.
En el termini de presentació de sol.licituds han mostrat la seva voluntat de ser nomenats
per a exercir el càrrec de Jutge de Pau de Torelló les persones que s’indiquen a
continuació:



Sra. Josefa Baena Esquinas ha presentat sol.licitud per ésser nomenada
Jutgessa titular.
Sr. Joan Carles Viver Fabregó ha presentat sol.licitud per ésser nomenat jutge de
pau suplent.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament de la Sra. JOSEFINA BAENA ESQUINAS, com a Jutgessa de Pau titular
del municipi de Torelló per als propers quatre anys.
Segon.- Proposar el nomenament del Sr. JOAN CARLES VIVER FABREGÓ, com a
Jutge de Pau substitut del municipi de Torelló per als propers quatre anys.
Tercer.- Notificar els presents acords a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Quart.-Notificar-ho també a la Sra. Josefina Baena Esquinas i al Sr. Joan Carles Viver
Fabregó.
Cinquè.- Agrair també a la Sra. Baena i al Sr. Viver, els serveis prestats durant l’exercici
dels seus respectius càrrecs de Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut de Torelló.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Com ja vam comentar diferents vegades i amb tots els portaveus dels grups, s’han tornat
a presentar ells dos com a candidats; va semblar que es veia correcta la seva forma de
portar-ho i com treballen i, per tant, crec recordar que tots hi estàvem bastant d’acord; no
obstant, si algú vol fer alguna intervenció per agrair la feina que han fet en aquests últims
quatre anys o fer algun comentari, endavant.
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Sra. ROSER MAS:
Si que és veritat que n’hem estat parlant i que hi havia un ampli consens en tot aquest
tema i que estic molt contenta que la primera dona jutgessa de Pau d’aquest municipi
hagi repetit i que realment hagi fet una tasca encomiable i ben feta, exactament igual que
el suplent i que, per tant, estic molt contenta que tornin a repetir i que puguin tornar a
repetir aquesta bona feina.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
En el mateix sentit; jo la conec i sé que és una persona impecable, que fa un treball
impecable i que és una persona amb una dedicació total. M’enorgulleix que es torni a
presentar.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Endavant.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.2.2. Aprovar el calendari de sessions ordinàries de l'Ajuntament de Torelló, del
primer semestre de 2015.
ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament de data 22 de juny de 2011, es va aprovar la periodicitat
de les sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament, de les comissions informatives i les de
la Junta de Govern Local. Posteriorment, amb l’aprovació del ROM, va quedar establerta
la periodicitat de les Juntes de portaveus.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la Comissió
Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions per al primer semestre de 2015, d’acord
amb els paràmetres fixats amb caràcter ordinari i les excepcions, per escaure’s en festiu
o en pont, que es descriuen a continuació:





Sessions ordinàries de la junta de govern local, amb caràcter general:
o Tots els dilluns, excepte els dos últims de cada mes, a les 7 de la tarda.
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, a les 5 de la tarda.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dilluns, dia 5 de gener, no es convocarà la sessió per la previsió de
manca de temes per tractar i per ser vigília de Reis.
Sessions de les comissions informatives:
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, en els horaris habituals.
Sessions de la Junta de portaveus:
o El dia posterior a la celebració de les comissions informatives
(habitualment els dimarts), en horari de les 7 de la tarda.
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Sessions del ple de l’Ajuntament:
o L’últim dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.

El mes d’agost, com és habitual, no hi haurà sessions ordinàries
Segon.- Amb la finalitat i l’únic punt a l’ordre del dia de l’aprovació de l’acta de la sessió
anterior, i motivat per la celebració d’eleccions locals, es reunirà, a més:






La Junta de Govern Local, el dimecres, 10 de juny, a les 19:40 (dia 17 posterior a
la celebració de les eleccions)
La Comissió informativa de serveis a les persones, el dimecres, 10 de juny, a les
19:45 (dia 17 posterior a la celebració de les eleccions)
La Comissió informativa d’Economia i Hisenda, de Recursos humans, de Règim
intern i de Seguretat, el dimecres, 10 de juny, a les 19:50 (dia 17 posterior a la
celebració de les eleccions)
La Comissió informativa de Territori i Urbanisme, de Promoció Econòmica i de
Medi Ambient, el dimecres, 10 de juny, a les 19:55 (dia 17 posterior a la celebració
de les eleccions)
El Ple de l’Ajuntament, el dimecres, 10 de juny, a les 20:00 (dia 17 posterior a la
celebració de les eleccions)

Tercer.- El Ple de constitució del nou consistori se celebrarà el vintè dia posterior a la
celebració d’eleccions, el dissabte, dia 13 de juny, a les 12 del migdia.
Quart.- DONAR la publicitat escaient al present acord.

INTERVENCIONS:

Sr. JAUME VIVET:
S’aprova per al primer mig any, perquè com que hi ha eleccions municipals, deixem en
mans del proper alcalde i consistori, decidir els horaris de les sessions de Junta de
portaveus, comissions informatives i plens, a partir que s’hagi format el nou consistori.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.2.3. Declaració de responsabilitat pel 9N
ACORD:
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns
membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions,
va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i
alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment, no la
va interposar.
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Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya
perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals
de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant
una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern,
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de
delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de
l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris
que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la
ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les llibertats del país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per
celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General
es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són els
autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a
través de la seva declaració en seu judicial.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i
al Govern de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
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Aquesta declaració ens ha estat presentada des de l’AMI per donar suport a les accions
per les quals s’imputen al President de la Generalitat i a la Vicepresidenta i a la consellera
d’Ensenyament, per tirar endavant tot el que va ser el procés participatiu del 9 de
novembre, i més en un dia en què avui s’ha admès a tràmit la querella contra el
President, la Vicepresidenta i la Consellera. Per tant, és un dia encara més assenyalat
per presentar-ho.
Com he dit, es va presentar des de l’AMI; vaig creure oportú presentar-ho en aquest ple,
atès el grau d’implicació que hi va haver i que ens fa entendre que és de raó presentarho.
Sra. ROSER MAS:
Només dir que seguint en la nostra línia habitual, evidentment, hem participat activament.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Seguint la meva línia habitual, no hi he participat; ja us vaig dir una vegada que no estava
gaire d’acord en tot aquest tema i el que més m’emprenya, són els vocables i no ho dic
per vostès! La política està per sobre i les paraules van dedicades a ells o a alguns de
vostès que els representen.
Però a mi ja m’estranya que d’entrada ja hi fiquin organitzacions d’ultra dreta, que això
sembla un clan, ja! Ultra dreta, qui? Perquè es tatxa l’ultra dreta i no es tatxa l’ultra
esquerra? D’això em queixo jo. Perquè com que els agrada atacar tot el que els pot treure
el poder, com els agrada desdibuixar tot el que no quadra amb la seva limitació política, si
existeix l’extrema dreta, inevitablement ha d’existir l’extrema esquerra. El que no entenc
és que es defensi una cosa i es critiqui l’altra, perquè tan malament ho pot fer un, com ho
pot fer l’altre! Són extrems i els extrems són dolents per una banda i per l’altra.
Però, és clar! Jo més que tot ho veig molt clar perquè es fa tot això, perquè qualsevulla
persona que normalment utilitzi el passat per un interès propi, és, perquè no pot generar
futur. Aquests partits polítics han destacat bastant el seu futur amb les seves decisions;
porten més de 35 anys i ja que estan criticant tant, destrossant tota l’estabilitat que pugui
haver-hi en aquest país i no venen constantment el passat, per salvaguardar la seva
incompetència política i per generar odis i separació entre els ciutadans d’una mateixa
col·lectivitat.
Nosaltres ho veiem d’aquesta manera: que hi ha persones que en realitat avoquen per un
canvi, i no per un canvi d’ideologia, si no per un canvi de persones que representen
aquestes ideologies.

Sr. JORDI CASALS:
Aprovant aquesta declaració em ve al cap un moment que molts torellonencs que va
sortir fins i tot a la Vanguàrdia, on el portaveu de Plataforma va sortir en una fotografia
denunciant el 9-N. Va ser l’aportació torellonenca d’àmbit nacional d’aquesta data, si més
no, a nivell mediàtic. El que és més important, per això, són els milers de persones que
van participar al 9-N a Torelló i els dos milions de persones que van participar arreu de
Catalunya; una qüestió que és bàsicament de votar, de democràcia; suposo que com que
no entén això el portaveu de Plataforma per Catalunya, per això se sorprèn de l’atac
contra l’ultra dreta; una ultra dreta que diguem que no és gaire amiga de la democràcia i
ho demostra en el seu dia a dia.
És absolutament surrealista que es pugui querellar, i avui s’ha acceptat la querella per al
President d’un país i per membres del seu govern, per posar unes urnes en un procés
participatiu com va ser el del 9-N, que l’únic que va fer és posar damunt de la taula les
ganes de votar, no d’imposar res a ningú, si no de votar, i l’únic que es va fer és la
negació al dret a vot i aquesta querella.

10

Suposo que serem la gran majoria dels representants del poble de Torelló, que ens
autoinculpem avui, un dia –com ha dit l’alcalde- assenyalat, perquè s’ha acceptat la
querella pel President i membres del Govern de la Generalitat i segurament hi haurà un
degoteig massiu d’autoinculpacions i que l’únic que cal fer, és mostrar al món el
surrealisme d’aquest Estat espanyol, que es querella contra els que volen votar.

Sr. JAUME VIVET:
Jo m’afegeixo a tot el que ha dit en Jordi i, per tant, també hi donem suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Senyor Jordi: no sé si sap llegir, vostè, però el populisme li encanta! És l’únic polític que
hi ha aquí, per cert! Aquí diu els dies previs a la celebració: sobraven les paraules que ha
dit, que són populisme totalment; a part que es votava una cosa que vostès volia i no que
volia tothom! Vostè implanta sempre la seva veritat. Jo no sé si a les pròximes eleccions
es podrà fer alguna cosa; no crec que hi arribi, perquè vostè s’està enterrant amb les
seves pròpies paraules.
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: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

2.2.4. Declaració del Comerç Català en defensa del model propi del País.
ACORD:
Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMEC-Comerç, Unió General de
Treballadors, Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques,
Federació de Municipis de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació
de Catalunya (CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (CAT-DIS),
Federació Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM), Agrupament de
Botiguers i Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç, Confederació
Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de Catalunya,
Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de
Compra y Servicios (ANCECO), Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de
Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç
Ciutadà, Confederació Catalana d’Associacions de Marxants, Unió de Venedors
Ambulants, davant la política recentralitzadora imposada per l’actual Govern de l’Estat
que, en matèria de comerç, promou la desregulació i amenaça l’equilibri de formats, el
comerç urbà, la transparència en el mercat i la conciliació de la vida laboral i familiar de
les persones que treballen al sector
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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MANIFESTEM:
1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es
configura a través de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la
construcció de consens entre les parts implicades.
2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial
català, amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i
una concepció errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el
Tribunal Constitucional.
3. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una
crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al
pacte social i econòmic que aquesta legislació configura.
4. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan
calguin, mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides
exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Bé. Aquesta declaració que podem dir que arriba una mica tard, perquè ja va ser
presentada públicament per diferents agents de l’àmbit de comerç i membres del govern i
del municipalisme en defensa del model comercial català, model que ha estat atacat a
través de la suspensió de la Llei de comerç per part del Tribunal Constitucional,
promocionat pel govern d’Espanya, un govern d’Espanya que es querella contra
presidents que volen votar, que atura lleis com les del sistema de pobresa energètica i
també ha posat el punt de mira en el model comercial català, ficant-se en les restriccions
de llibertat d’horaris comercials, que des de Catalunya, que des de l’àmbit comercial no
és la visió partidista, si no que s’ha fet des del consens dels diferents actors del comerç
d’aquest país, el que es valora és el petit comerç, el comerç de proximitat que no podrà
lluitar mai en temes d’horaris amb el que són les grans superfícies i el que també es
valora, és la conciliació familiar a l’hora de descans, ...
És a dir: aquesta idea de comerç harmonitzat amb la societat, és el que es posa en el
punt de mira davant de l’atac del govern del Partit Popular.
Espero que els diferents grups també donin suport a aquesta declaració i que d’alguna
manera, malgrat que per qüestions de calendari de plens arribem una setmana tard amb
el posicionament que ja es va prendre majoritàriament a nivell nacional, que Torelló
també hi pugui ser.

Sra. ROSER MAS:
Evidentment hi donarem suport en base, bàsicament, a una sola frase que parla en
aquesta argumentació i que diu “rebutgem la creixent intromissió de l’administració
central en qualsevol afer de Catalunya”; de fet, no és només en el model comercial, si no
en tots els afers propis de Catalunya. Per tant, hi donarem suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
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Nosaltres veiem amb bons ulls aquest dictamen; és més, creiem fermament que és el
millor per a tots. Som identitaris i volem defensar la nostra identitat. Cada poble té la seva
forma d’expressar-se i d’expressar-la. Per tant, la seva forma de viure.
Potser vostès no entenguin gaire unes paraules, ja que es passen el dia manipulant-les i
ajustant-les al seu credo, però estimo la meva terra i qualsevulla proposta amb criteri
sempre podran comptar amb el nostre grup.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també hi donarem suport. Estem d’acord en els quatre punts i no només en un,
si no en els quatre punts del manifest, i potser hauríem anat més enllà, perquè al punt 1
diu “refermem la voluntat de tenir un model comercial propi”; nosaltres creiem que
Catalunya, com a país, ja té un model comercial, que no l’hem de crear, si no que ja el
tenim i que, per tant, aquest model s’ha de regir com nosaltres decidim.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura per adequar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. Amb la denominació Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura es va constituir l’any
2005 aquest ens integrat per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen
als estatuts el conjunt de les quals té com a element comú vertebrador el
desenvolupament econòmic, l’equilibri ambiental i la cohesió social del territori. És
voluntat de seguir mantenint aquesta fórmula de col·laboració conjunta a través de
la participació en aquest ens.
2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària
que cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció
donada per la LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de Torelló, atenent a la
major aportació anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h)
d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la proposta
d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris
normatius de prioritat previstos normativament i referits en qualsevol cas al primer
dia de l’exercici pressupostari, d’acord amb la disposició esmentada.
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en
el règim, organització i funcionament intern.
4. La Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura del dia 11 de
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desembre de 2014 va acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment
a informació pública preceptiva per un període de 30 dies. Per tant, correspon ara
la ratificació de la modificació per part de tots els ens consorciats.
FONAMENTS DE DRET:
I.

L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.

II.

Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre
altres, el règim i els estatus.

III.

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) regulen reglamentàriament
aquests ens. L’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del
consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern,
que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades
i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als
articles 313 i següents.

IV.

L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla
aquesta organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL) estableix que els estatuts del consorci han de determinar
l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi
estipulen i disposa que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i
control d’aquest ens d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels
consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una
reassignació de llocs de treball de les administracions participants essent el règim
jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als d’aquella.

V.

La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa
que el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de
l’1 de gener de 2015.

VI.

La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la
LRBRL , l’article 313.2 del ROAS i l’article 20 dels Estatuts del Consorci.

VII.

Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i
tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la
Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987,
informes que consten a l’expedient.

VIII.

La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
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Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre
altres, del ROF.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la
Comissió Informativad'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, acordada per la Junta General del Consorci per acord del dia 11 de desembre de
2014, d’acord amb el text que figura a l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura als efectes
de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la
ratificació per la totalitat dels membres que l’integren i la comunicació a l’ens d’adscripció
i al Registre d’Entitats Locals.
INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres veiem molt bé tota aquesta modificació; s’ha treballat molt bé, però li donaríem
dues lectures: una, que està molt ben treballada, però l’altra, és la manera com s’hi ha
arribat. El que no veiem gaire clar és com s’ha procedit per arribar a aquest consens amb
el consistori i amb els municipis integrats, ja que s’ha hagut de prendre una decisió de
claudicar a les demandes d’un alcalde que no ha pogut pagar el deute que tenia amb el
consistori abans d’abandonar-lo.
Això demostra el que diem nosaltres una vegada i una altra, que no podem confiar en
gent que, a part de voler protagonisme, i de ser el màxim exponent o de ser dels primers
municipis en declarar la independència, també és el primer en pressionar per no pagar
els pobles que l’han recolzat. Per això ens abstindrem
Sr. MANEL ROMANS:
Només dir que l’adaptació dels estatuts és una cosa que és diferent dels acords; l’acord
aquest que parlava vostè, és un acord que es va prendre en la Junta General del
Consorci i, per tant, no té res a veure amb la modificació dels estatuts.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No em sembla bé haver d’arribar a aquest punt d’haver de claudicar, perquè aquests
cèntims els pagarem tots els ciutadans de Torelló, se suposa, no? Ja sé que no és culpa
de vostès, però no em sembla bé.
Sr. MANEL ROMANS:
Diguem que feia més de dos anys que aquest deute era viu i es va creure adient
condonar-lo, perquè si no, hauríem pogut tenir problemes alhora d’aprovar els nous
estatuts. Va ser una decisió unànime dels alcaldes que hi havia a la Junta. No va quedar
cap més remei.
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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: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Vots desfavorables: 0

2.3.2. Classificació del Consorci de la vall del Ges-Orís i Bisaura per fixar el nombre
màxim d'òrgans de govern i determinació de les retribucions dels contractes
mercantisl d'alta direcció
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.La disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en la nova redacció donada per la Llei 27/2.013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,(d’ara endavant
ARSAL) preveu que les retribucions a fixar en els contractes mercantils o d’alta direcció
subscrits pels consorcis que conformen el sector públic local es classificaran,
exclusivament en bàsiques i complementàries. Les retribucions bàsiques ho seran en
funció de les característiques de l’entitat i inclouen la retribució mínima obligatòria
assignada a cada màxim responsable, directiu o personal contractat.
Les retribucions complementàries comprenen un complement de lloc de lloc i un
complement variable. El complement de lloc retribuirà les característiques específiques
de les funcions o llocs directius i el complement variable retribuirà la consecució d’uns
objectius prèviament establerts.
Correspon al plenari municipal de la Corporació local la classificació de les entitats
vinculades o depenent de la mateixa que integren el sector públic local en tres grups
atenent a les característiques següents : volum o xifra de negoci, número de treballadors,
necessitat o no de finançament públic, volum d’inversions i característiques del sector que
desenvolupa la seva activitat. Aquesta classificació determinarà el nivell en què es situa
l’entitat a efectes de :
a) Nombre màxim de membres del Consell d’administració i dels òrgans superiors de
govern o administració.
b) Estructura organitzativa amb fixació del nombre mínim i màxim de directius i la
quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim del
complement de lloc i variable.
El nombre màxim de membres del consell d’administració i òrgans superiors de govern o
administració de les citades entitats no podrà excedir de :
a) 15 membres en les entitats del grup 1.
b) 12 membres en les entitats del grup 2.
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c) 9 membres de les entitats del grup 3.
2.Atès que l’Ajuntament de Torelló és l’Administració d’adscripció del Consorci de la
Vall del Ges , Orís i Bisaura en aplicació dels criteris fixats en la disposició addicional
vigèsima de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú , en la redacció donada per l’ARSAL .
3.- Les entitats hauran d’adoptar les mesures necessàries per adaptar els seus estatuts o
normes de funcionament intern al previst en aquesta llei en el termini màxim de tres
mesos comptadors des de la comunicació de la classificació.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la
Comissió Informativad'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i
seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Classificar el Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura en el grup 3, d’acord amb
la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, fixant en un màxim de 9 els membres dels òrgans superiors de govern.
Es podrà nomenar com a màxim a un directiu que serà la persona que ocuparà el lloc de
treball de gerència del Consorci.
Segon.- La Gerència del Consorci es proveirà a través d’un contracte laboral d’alta
direcció fixant-se com a nivell màxim de les retribucions les següents:
Retribucions bàsiques : 12.906,52€ /any 2.015 (equiparable a les retribucions bàsiques
d’un grup A2 dels funcionaris de l’administració) i 467,94 €/any 2.015 (equiparable als
triennis aplicables d’un grup A2 dels funcionaris de l’administració).Anualment s’aplicarà
el que fixi la Llei de pressupostos de l’Estat pel grup A2.
Retribucions Complementàries màximes : 20.500 €/any
Retribucions complementàries màximes variables en funció d’objectius :3.000 €/ any. Els
objectius seran fixats per l’òrgan competent del Consorci.
L’extinció dels contractes d’alta direcció no generarà cap dret a integrar-se en l’estructura
de l’Administració Local a la que es troba adscrita el Consorci que a data d’avui és
l’ajuntament de Torelló.
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona per a
general coneixement.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.4. HISENDA
2.4.1. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25, núm. 7 i creació de Preu públic i
ingrés no tarifari
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ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l'Ajuntament de Torelló de data 27 d'octubre de 2014, va aprovar la modificació
inicial de les ordenances fiscals, vigents per a l’exercici 2015. Entre les ordenances no
modificades hi havia l'Ordenança Fiscal núm. 25 Taxa per la utilització d’espais i/o
entrada al recinte del Teatre Cirvianum.
Atesa la Llei 37/1992 de 28 de desembre, que determina en el seu article 4 el fet
imposable de l’IVA i en l’article 7 els supòsits de no subjecció i vist que el concepte taxa
no es aplicable en el supòsit de utilització d’espais del Teatre, donat que aquesta està
subjecte i no exempta d’IVA.
Vist que l’empresa SOREA SAU, presenta en data 11/11/2014 un escrit en el que posa
de manifest la modificació per part de la societat d’uns imports no tarifaris, que inclouen,
segons informe emès per l’enginyer tècnic municipal, d’elements que asseguren la
estanqueïtat de les maniobres del servei, incorporant-se una vàlvula registre de comporta
que evitarà haver de tallar tot un tram de carrer, en cas d’averia.
Alhora, atès que aquest concepte no és una taxa municipal, cal treure-la de l’Ordenança
fiscal nº 9, e incorporar-la a l’apartat de conceptes no tarifaris gestionats per l’empresa
arrendatària del servei.
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.
La llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l’impost sobre el valor afegit.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativad'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.- MODIFICAR parcialment l’Ordenança Fiscal núm. 25:
1.- Es modifica el títol de la mateixa quedant redactat com “taxa per a l’entrada al teatre
municipal Cirvianum”
2.- Es modifica l’article 1, fet imposable quedant redactat:
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Constitueix el fet imposable de la taxa l’entrada al Teatre Municipal Cirvianum quan s’hi
realitzin espectacles no gratuïts.
3.- S’anul.la l’apartat 3 de l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 25, així com l’apartat b i
apartat c) de l’article 6, quota tributària.
Segon.- APROVAR un preu el preu públic nº33, preu per a la utilització privativa del
Teatre Cirviànum:
a)Preus:
1.- Per la utilització privativa de l’espai del Teatre:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia
2.- Per la utilització privativa de l’espai del vestíbul:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia

PREU *
837,18 €
1.674,36 €
PREU *
361,04 €
837,18 €

A aquests preus s’hi afegirà l’IVA corresponent.
b)Estaran exempts les entitats socioculturals locals, i les escoles municipals i centres
d’ensenyament pre-escolar, primària i secundària del municipi, en la primera utilització
que es faci del Teatre en un any natural, sempre que la utilització sigui per un acte gratuït.
c)Gaudiran de bonificacions sobre la taxa d’utilització privativa del Teatre quan
l’organització dels espectacles la realitzin:
a) Entitats socioculturals locals, les escoles municipals i centres d’ensenyament
pre-escolar, primària i secundària del municipi, la bonificació serà del 70% a
partir de la segona utilització de l’any natural.
b) Entitats o persones privades locals que, tant els mateixos actes com
l’organitzador, estiguin dedicats a l’ensenyament o la difusió pedagògica de les
arts escèniques, la bonificació serà del 50%.
c) Altres entitats socioculturals, bonificació del 40%.
Tercer.- ANUL.LAR el punt 7 de l’article 6, de l’Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa pel
subministrament d’aigua al municipi,
Quart.- APROVAR els conceptes no tarifaris relacionats:
Instal·lació de comptadors i escomeses: (cal sumar-hi l’IVA)
Comptador sobre Bateria
Instal·lació escomesa 13 mm
Instal·lació escomesa 13 mm per obres
Canvi de titularitat
Gestió verificació oficial de comptador
Reconnexió servei

179,64€
557,07€
618,74€
17.35€
64,77€
44,14€

Cinquè- EXPOSAR al públic els acords precedents, mitjançant edicte, que es fixarà en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte en el BOP, els interessats podran examinar l’expedient i, si s’escau,
presentar-hi les oportunes reclamacions. Cas de no presentar-se reclamacions, l’acord
provisional es considerarà elevat a definitiu.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
Sisè.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor e el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Setè.- Notificar el present acord a l’empresa SOREA SAU, en quan a la modificació no
tarifària.

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
En quant a l’ordenança fiscal número 25, que és la que consisteix en la taxa per entrada
al teatre municipal, i tal com ja vam dir a la Comissió informativa d’hisenda, arran d’una
inspecció d’Iva que vam tenir al teatre, la utilització dels espais privatius queden subjectes
a aquest impost i, per tant, a partir d’ara s’haurà de computar el 21% d’IVA. I en quant a
les exempcions i bonificacions, es mantenen les que ja hi ha regulades fins el dia d’avui.
I pel que respecta a l’ordenança fiscal número 7, que és la taxa pel subministrament
d’aigua al municipi, es porta a aprovar els conceptes no tarifaris que s’esmenten i que
han estat aprovats per l’empresa SOREA i en què un dels motius que ens ha donat la
concessionària per regular aquests punts, és bàsicament quan hi ha una avaria en un
carrer, fins ara s’havia de tallar tot el carrer i ara amb aquestes noves reformes o canvis
que han fet, es podrà acotar molt més el que és l’avaria i no haver de tallar tot un carrer o
inclús més, amb aquests nous canvis que han posat es podran acotar més els afectats
quan hi hagi una avaria.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres no hi volíem donar suport, però ateses aquestes explicacions, el que farem en
tot cas, serà no votar-hi en contra, si no abstenir-nos, en el sentit que entenem que estan
mínimament justificats aquests canvis, però el que no entenem és que hi hagi tants
canvis tan sovint en unes ordenances que fa tres dies que les hem aprovat i que
contínuament les estem canviant. Per això, el nostre vot no serà en contra, si no que serà
l’abstenció, ateses les circumstàncies.

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: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E.
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2.4.2. Aprovacio del pressupost consolidat 2015
ACORD:
Vist i estudiat el projecte de Pressupost General, per a l’exercici econòmic de 2015, les
seves Bases d'Execució i altra documentació complementària i annexa.
Atès el que disposen els articles 162 i ss. 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 la
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i
el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que
es modifica parcialment l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Vist l'informe econòmic -financer de la intervenció de data 12 de desembre de 2014 i
l'informe de la Cap de Personal de data 12 de desembre de 2014.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General Consolidat per a l’exercici
econòmic de 2015, amb un import anivellat a l'Estat d'Ingressos i al de Despeses de
14.256.954,60 euros, així com les Bases d'Execució, que formen part de l’expedient com
a Annex I, i altra documentació annexa i complementària al pressupost, detallat en:
Entitat
Estat de Despeses
Ajuntament
13.670.596,60
Consorci de la Vall del Ges, Orís i 650.631,47
Bisaura
Pressupost Consolidat
14.256.954,60

Estat d’Ingressos
13.670.596,60
650.631,47
14.256.954,60

Segon.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei d’aquesta Corporació
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual
i personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona en l’annex II.
S’aprova també la plantilla de personal del Consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura,
ja que l’Ajuntament de Torelló és l’administració d’adscripció, tal com es relaciona a
l’annex III.
Tercer.- APROVAR la modificació de la relació dels llocs de treball que consta també a
l’expedient annex IV.
Quart.- EXPOSAR al públic l'esmentat acord tal i com preveu l’art. 169 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, en la qual, si s’escau, els interessats podran examinar-lo i presentarhi les reclamacions i els suggeriments que creguin oportuns.

21

Cinquè- En cas de no presentar-s’hi cap reclamació durant el període d’exposició
pública, el Pressupost General Consolidat es considerarà definitivament aprovat i es
procedirà a la seva publicació resumida a nivell de capítols.

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 2015
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

EUROS

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

4.510.925,42

CAPÍTOL II

COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

5.875.379,70

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

928.641,45

Total despeses ordinàries - Despeses financeres

11.314.946,57

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

183.972,24

CAPÍTOL IX

VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS

1.108.077,79

Total càrrega financera

1.292.050,03

CAPÍTOL V

25.000,00

FONS DE CONTINGÈNCIA

Total despeses corrents + Amortització financera + fons
12.631.996,60
contingència

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

963.600,00

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

75.000,00

Total pressupost de despeses

13.670.596,60

RESUM PER CAPÍTOLS.- INGRESSOS

Capítol I.-

Impostos directes

5.717.300,00

Capítol II.-

Impostos indirectes

25.000,00

Capítol III.-

Q.urb./C.espec/taxa inversió

107.500,00

Capítol III.-

Taxes i altres ingressos (sense quotes)

3.076.425,00

Capítol IV.-

Transferències corrents

3.791.803,60

Capítol V.-

Ingressos patrimonials

21.468,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS ORDINARIS

12.631.996,60
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TOTAL INGRESSOS CORRENTS

12.739.496,60

Capítol VI.-

Alienació d'inversions reals

0

Capítol VII.-

Transferències de capital

494.500,00

Capítol IX.-

Passius financers

436.600,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

931.100,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

13.670.596,60

CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 2015

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

EUROS

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

406.037,31

CAPÍTOL II

COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

232.094,16

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.150,00

Total despeses ordinàries - Despeses financeres

642.281,47

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

4.100,00

CAPÍTOL IX

VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS

0,00

Total càrrega financera

4.100,00

CAPÍTOL V

0,00

FONS DE CONTINGÈNCIA

Total despeses corrents + Amortització financera + fons
646.381,47
contingència
CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

4.250,00

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

Total pressupost de despeses

650.631,47

RESUM PER CAPÍTOLS.- INGRESSOS

Capítol I.-

Impostos directes

0,00

Capítol II.-

Impostos indirectes

0,00

Capítol III.-

Q.urb./C.espec/taxa inversió

0,00

Capítol III.-

Taxes i altres ingressos (sense quotes)

216.260,00
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Capítol IV.-

Transferències corrents

434.371,47

Capítol V.-

Ingressos patrimonials

0,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS ORDINARIS

650.631,47

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

650.631,47

Capítol VI.-

Alineació d'inversions reals

0

Capítol VII.-

Transferències de capital

0,00

Capítol IX.-

Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

0,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

650.631,47

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ 2015

Habilitació
Estatal

de

Caràcter

Administració General

SUBESCALA
Secretaria

CLASSE
-

CATEGORIA
Secretari

A1

1

0

Intervenció

-

Interventor

A1

1

1

Tècnica
Gestió
Administrativa

Superior

Titulats
superiors
Tècnics
de
grau mig
Auxiliars
tècnics
Titulats
superiors
Tècnics
especialistes
Auxiliars
tècnics
Inspector

A1
A2
C1
A1

1
1
18
1

1
0
1
1

A2

3

1

C1

1

0

A1

1

0

C1

1

0

C2

1

1

A2

1

0

C1

1

0

C2

3

0

Tècnica

Diplomada
Auxiliar

Comeses
especials

Administració Especial

Serveis
Especials

Policia Local
Sergent
Caporal

Amortitz.

Places

Grup

ESCALA

Vacants

1. Personal funcionari

1

24

Personal
d’Oficis

Agent

C2

19

6

Operari

C2

1

1

Amortitz.

CATEGORIA

Vacants

CLASSE

Places

SUBESCALA

Grup

ESCALA

1

A2
A2
C2
C1
A2
A2
A2
A2
C2
C1
C2
C1
C1
E
E
E
C2
C2
A2
E
C2
E
E
A2
A2
A2
A2
C2
C1
C1
A2

3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
4
1
1
1
4
1
3
5
1
1
1
1
1
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
1
2
1

Amortiz.

Places

Grup

Denominació de la plaça
Treballador/a Social
Educador/a Social
Treballador/a familiar
Educador/a de carrer
Tècnic/a en diversitat i ciutadania
Tècnic/a en economia i desenvolupament local
Tècnic/a d'educació
Tècnic/a de cultura
Animador/a joventut (lloc a extingir grup C2 i passa a C1)
Coordinador/a d’infància i joventut
Responsable punt d’informació
Responsable comunicació i informació
Auxiliar de biblioteca
Ajudant de neteja de les dependències municipals (1 parcial)
Encarregat manteniment instal·lacions educatives
Porter-conserge instal.lacions educatives
Encarregat manteniment instal·lacions esportives
Coordinador de pavelló
Tècnic d’esports
Conserge-neteja instal.lacions esportives
Encarregat/da d’obres
Oficial de 1 a
Oficial de 2 a
Tècnic/a d’ocupació
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic de formació pel treball
Agent socioeducatiu
Auxiliar Administratiu/iva
Responsable de la ràdio
Ajudant de la ràdio
Director del museu de la torneria (jornada parcial 53,33%)

Vacants

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

1

1

E

2

2

Amortitz.

Places

Grup

Denominació de la plaça
Taquiller/neteja piscines d’estiu (3 mesos)

Vacants

3. Personal laboral de caràcter no permanent

No es doten, perquè
el servei es prestarà
indirectament

25

Amortitz.

Vacants

Places

Grup

Denominació de la plaça
Operari manteniment piscines d’estiu (3 mesos)

E

1

1

Socorrista de les piscines (3 mesos)

C2

4

4

Coordinador/a del Pla de barris
AODL Pla de barris
Coordinador/a del PTT
Ajudant de la ràdio (jornada parcial 57,14%)

A2
A2
A2
C1

1
1
1
2

0
0
0
0

No es dota, perquè el
servei es prestarà
indirectament
No es doten, perquè
el servei es prestarà
indirectament

A

Vacants

Places

Grup

Denominació de la plaça
Assessor d’organització i projectes

Amortitz.

4. Personal eventual

1

0

PLANTILLA PERSONAL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA
Personal laboral fix:
Denominació de la plaça

Grup

Places

Vacants

Auxiliar administrativa

C2

1

1

Gerència (a crear)

A2

1

1

Personal laboral de caràcter no permanent:
Denominació de la plaça
Tècnic/a dinamització econòmica sector comerç (AODL)
Tècnic/a del Centre de Formació Forestal
Tècnic/a desenvolupament territorial sostenible (AODL)
Tècnic/a de dinamització empresarial (AODL)
Tècnic/a de promoció del territori i ús públic
Informador-guia del castell de Montesquiu
Coordinador/a informador-guia del castell de Montesquiu
Mediador/a intercultural (jornada de 23 hores)
Tècnic/a tallers comunicació (jornada de 9 hores)

Grup
A2
A2
A2
A2
A2
C2
C2
C2
A2

Places
1
1
1
1
1
4
1
1
1

Vacants
1
1
1
1
1
4
1
1
1

Personal eventual (a extingir)
Denominació de la plaça
Gerent

Grup
A2

Places
1

Vacant
0

Amortització
1

INTERVENCIONS:
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Sr. ALBERT PORTÚS:
Com ja hem fet en els últims dos anys, continuem amb la dinàmica de portar a aprovar el
pressupost de l’any vinent abans d’acabar l’any. Agrair, com cada any, a tots els grups
municipals que s’han interessat en tractar-lo i discutir-lo, amb independència de si hem
pogut arribar a acords o no. Portem a aprovar un pressupost equilibrat, condicionat per la
situació que estem patint els últims anys, i també per les mesures imposades pel govern
central, que són la regla de la despesa, la regla del deute viu i la de l’estabilitat
pressupostària. És un pressupost consolidat de 14.256.954, 60 euros, que engloba el
pressupost propi de l’Ajuntament, com el del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura,
que es fixa en 650.631,47 euros, també equilibrat.
Per avaluar l’import dels ingressos del pressupost que es porta a aprovació s’han
considerat les dades que es desprenen del projecte de liquidació de l’exercici anterior i
les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de cada tribut aprovades en el
Plenari del passat mes d’octubre.
En quant a la Participació en Tributs de l’Estat, es pressuposta en base al realment
publicat pel Ministeri d’Hisenda pel 2014 més l’increment inclòs en els pressupostos
generals de l’Estat, menys la possible devolució negativa de l’exercici 2013 (189.238,08€)
que la pressupostem en dos anys.
S’inclou la continuació del pla de barris amb una execució molt inferior a la que
inicialment estava projectada donat que la Generalitat no té previst pagar-ne res per ara.
Es redueix notablement les aportacions de la Generalitat en Ensenyament, però
s’incrementen les aportacions de la Diputació de Barcelona per aquest concepte.
La resta de subvencions són les que han indicat les àrees i és imprescindible condicionar
la seva disponibilitat a la despesa vinculada, a menys que es pretengui provocar una
liquidació negativa al 2015.
A diferència dels darrers anys, no s’ha tingut en compte l’efecte de l’IPC que en la data
d’avui l’interanual és -0.4%.
Es calcula l’increment de les tarifes elèctriques en el 7%, però en molts casos no hi ha
reflex en el pressupost. La raó és que, malgrat hi hagi un increment tarifari, s’han revisat
les potències contractades i s’ha aconseguit rebaixar-ne el cost.
En el mateix sentit, no es pressuposta increment de telefonia, perquè la compra agregada
reportarà un estalvi important.
Aquestes petites mesures d’estalvi van provocant, que les partides no s’hagin
d’incrementar, i es puguin atendre altres necessitats. A tall d’exemple, s’ha quantificat
l’estalvi ocasionat per les licitacions de règim intern, i podem dir que s’ha estalviat uns
30.000€/any.
Ja entrant a analitzar per capítols, es calcula el capítol II amb un increment de 261.000
euros aproximadament, que es pot resumir en quatre partides: fins l’exercici 2014, quan
un proveïdor cobrava un import de Ecoembes o Ecovidrio, aquest el descomptava de la
factura. La normativa comptable no permet la compensació directa i, per tant, cal
pressupostar el total de la despesa i preveure una partida d’ingressos. Aquest fet fa
incrementar el capítol II en 197.000 euros. La següent partida, també fa referència a la
partida de tractament que inclou la posada en marxa de la planta de triatge i que també
va acompanyada d’un increment de taxa d’escombraries, que es calcula al voltant de
30.000 euros. El tercer increment important el provoca la posada en marxa del museu de
la torneria; entre altres despeses, cal netejar-lo. Tanmateix, també incrementa la neteja
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de l’escola Marta Mata i l’increment es xifra en 20.000 euros. L’últim és el nou contracte
de jardineria; la partida recull l’absorció d’una plaça de jardineria de la brigada, que passa
de capítol I a capítol II. La resta són petites variacions.
El capítol IV, de transferències corrents, es manté pràcticament igual. Hi ha la voluntat de
mantenir les ajudes que es fan a les entitats, donat el profund teixit associatiu que hi ha al
poble.
En referència a les despeses financeres, capítol III, es calculen sota la hipòtesi d’euribor
al 0.50% a tres mesos. L’euribor mitjà anual a tres mesos és del 0.288%. La davallada del
tipus fa que aquest capítol tingui una tendència baixista. El deute viu és va rebaixant,
atenent la nostra capacitat d’estabilitat.
Entrant a analitzar els ingressos, hem de dir que el pressupost d’ingressos corrents
(cap.1 a 5) de l’Ajuntament ha augmentat un 0.59%.
Com hem dit, s’han considerat els drets reconeguts que es desprenen del projecte de
liquidació de l’exercici 2014 i les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de
cada tribut aprovades en el Plenari del mes d’octubre.
 L’impost sobre béns immobles, experimenta un petit increment, degut al
procediment de regularització que el cadastre té previst fer aquest 2015. No
comptem que hi hagi gaires variacions; no obstant, al tenir efectes retroactius,
podria experimentar-se aquest petit increment.
 L’impost de vehicles va a la baixa ja que el parc mòbil de vehicles té una
tendència baixista.
 En quant a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys, s’ha liquidat a l’alça,
però com que s’aplica un coeficient reductor sobre el valor cadastral del 22%, es
dota solament amb 290.000€, 10.000 € menys que aquest any.
 L’impost de construccions, capítol 2 impostos indirectes, s’ajusta a la realitat de
les llicències municipals. No hi ha cap gran ICIO previst, i les rehabilitacions que
es preveuen gestionar sota l’ordenança de rehabilitació d’elements comuns estan
bonificades. Es rebaixa de l’ordre de 113.000€
El capítol de quotes d’urbanització, contribucions especials, no té dotació, ja que el carrer
Rocaprevera ja s’ha liquidat, i el carrer Giravolt, es preveu iniciar al 2015, però les
liquidacions efectives es faran en l’anualitat 2016.
Les taxes, capítol 3, s’incrementen en 382.000 euros aproximadament. La causa es troba
en quatre partides, la resta es mantenen així com les multes i sancions previstes. Les
quatre partides són les següents:
 Destaquem la incorporació de la venda de subproductes, que com abans hem
explicat representa un major ingrés i alhora despesa, són 197.000 euros.
 Alhora hi ha una nova partida que és taxa de retorn de xarxa aigua potable
dotada en 91.121 euros, que serveix per satisfer el retorn de la ETAP
conveniada amb SOREA. La resta de 107.500 euros, correspon a la inversió
normal que es fa amb la taxa d’inversió cobrada amb la taxa d’aigua, que
passa de 90.000 euros el 2014 a 107.500 el 2015.
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 La taxa d’escombraries també puja atenent l’increment de les ordenances
fiscals, en uns 25.000 euros.
 En el mateix sentit puja la taxa de subministrament d’aigua potable, amb un
increment de 34.000euros.
 La partida de Taxa per utilització privativa i aprofitaments especials, va en
funció de la facturació d’aquestes empreses de subministrament elèctric. Hi ha
una tendència a l’alça que es xifra en 35.000€.

El capítol IV, transferències corrents, té un espectacular increment de 293.597,06 euros i
inclou la PIE que malgrat es preveu s’incrementa molt, s’ha d’incloure una devolució de la
liquidació 2013 que es preveu molt negativa, concretament en 189.000 euros, a satisfer
entre el 2015 i 2016:
La resta, són moltes petites subvencions atorgades sobretot per Diputació de Barcelona
que inclouen el copagament de les escoles bressol, benestar social, inversions
sostenibles que permeten fer els entorns de la carrera amb personal amb discapacitat.... i
només de Diputació es preveu un increment pel 2015, en subvencions, de 230.000 euros
aprox.
Les inversions s’ajusten a la capacitat financera de l’Ajuntament. Es preveu un Pla
d’inversions i finançament pel 2015 sostenible, i que al 2016 i 2017 caldrà ajustar.
Com a dada important a tenir en compte, és que la regla de la despesa ha passat de l’1,7
actual a l’1,3 per l’any vinent i, per tant, la nostra capacitat s’ha vist reduïda en un
endeutament de prop de 400.000 euros. Amb aquesta expectativa s’ha intentat treballar
prioritzant les inversions més adequades i projectant les plurianualitats d’aquelles obres
que tenen un cost econòmic més significatiu i que són: la sala polivalent, el carrer Sant
Bartomeu i el carrer Giravolt. La sala polivalent suposa un cost d’1.400.000 euros, detallat
en 18 mesos, que agafa l’últim trimestre de 2015, tot el 2016 i el primer trimestre de 2017.
El carrer Giravolt, amb un cost de 600.000 euros aproximadament, es pretén iniciar
l’acord d’imposició i ordenació de contribucions especials i iniciar la licitació per a la
realització de l’obra, durant el 2016. Per aquest motiu,. I amb acord del grup dels
socialistes, hem destinat un import de 50.000 euros a aquesta inversió.
El carrer Sant Bartomeu, amb un cost de 400.000 euros aproximadament, s’executarà la
subvenció de la Diputació de 156.000 euros el proper any i la resta passarà al 2016.
Una altra de les inversions més significatives, són les millores en clavegueram.
S’inverteixen 130.000 euros, dels quals 20.000 ja es van avançar en la modificació de
crèdit que vam passar el mes de novembre, i per tant, pressupostem 110.000 euros per al
2015.
Per tant, i ja per acabar, des de l’equip de govern creiem que aquest és el millor
pressupost que es pot presentar per l’exercici 2015 i és per això que demanem el seu vot
favorable.

Sra. ROSER MAS:
Ja sabeu quina és la nostra posició normalment en aquests temes i sobretot amb un
equip de govern que només busca la complicitat i el suport en el moment de votar les
ordenances i el pressupost. Ens sembla que aquesta no és una bona manera de treballar;
excloure l’oposició –com ja hem dit en altres ocasions- de les Juntes de Govern, eliminar
patronats... no és des del nostre punt de vista una bona manera de tenir en compte
l’oposició i, per tant, una bona colla de torellonencs i torellonenques. D’altra banda, donar
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suport al pressupost vol dir treballar durant tot l’any; no vol dir –al nostre entendreaixecar el braç avui per dir que donem suport a canvi de no sé quina partida o quina acció
i més, veient com es concreten aquestes propostes a l’hora de la veritat, perquè només
hem de veure què ha passat amb els pressupostos que va aprovar el PSC fa un any i que
encara estan als llimbs, per dir-ho així. Donar suport, nosaltres entenem que vol dir
discutir prioritats i polítiques, vol dir decidir què es fa i què s’ha de deixar de fer, vol dir –
per nosaltres- prioritzar les polítiques socials, ambientals, les que fomenten la igualtat
d’oportunitats i no vol dir, només, continuar fent el que fèiem mirant d’ajustar per aquí o
per allà.
Per aquestes raons, i perquè no podem donar suport a un pressupost que decideix si o si
invertir en una sala polivalent que no s’acabarà fent bé i que té un cost elevadíssim, amb
els diners que val es podrien resoldre, per exemple, els problemes del clavegueram, i
perquè no podem donar suport a un pressupost que en temps de crisi es carrega l’àrea
de promoció econòmica, ens sembla una bestiesa el que s’ha fet amb aquesta àrea
durant aquest mandat, per posar només dos exemples; per tant, ha quedat clar que el
nostre vot serà en contra d’aquest pressupost.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres veiem les bones intencions; sempre hi han estat; el Sr. Albert ha treballat molt
aquest tema i jo li agraeixo, però, és clar! Per nosaltres continua essent el de sempre; són
uns pressupostos molt estàtics i no pas dinàmics, que això si que ho porta el temps; no
es pot fer més, perquè les limitacions són així, però, és clar, més o menys es va repetint
sense variacions any rere any, per això nosaltres sempre hem votat en contra. Però a
part d’això i el més important, tots ho sabeu, que això no ho podem oblidar, és que el
nostre grup mai ha pogut participar ni intervenir en els pressupostos i per tant, és il·lògic
que puguem votar un pressupost que no hi hem intervingut i no per part de CiU, que
sempre hi ha hagut una mena d’apropament, però si per part d’Esquerra, o com a mínim
pel seu conseller, que una vegada i una altra demostra la seva manca de respecte amb
els votants, com he dit sempre, perquè no acceptant-nos, està dient a tots els votants que
no representen res per vostè. El seu menyspreu a qualsevulla idea que no correspongui
al seu credo o al seu ego i el seu menyspreu per la democràcia.
Per tot això, votarem en contra.
Sr. PERE GALOBARDES:
Pensava que tres anys haurien servit d’alguna cosa, però...
Jo començaré la meva intervenció dient que aquest no és el nostre pressupost; no ho és
per diverses raons: no ho és, primer, per lleis del govern central, com molt bé ha dit
l’Albert, que no fan res més que limitar l’administració que és més propera al ciutadà, la
que pot donar més respostes; no ho és, perquè es confon rigor i control amb centralisme i
no amb delegació, quan precisament trobarem estudis que demostren el contrari. No ho
és, perquè administracions no només del govern central, si no també de la Generalitat,
deixen en mans dels ajuntaments la prestació de serveis bàsics o les solucions a
problemes de la ciutadania i, en canvi, no els donen el finançament que per llei toca. No
ho és, perquè els ajuntaments que ho han fet bé durant els anys de bonança –i Torelló
n’ha estat un, malgrat que a algú li sàpiga greu- no tingui capacitat d’endeutament ara,
igual que no la tenen els que ho van fer malament en el seu moment. Hauríem d’estar
orgullosos i permetre poder créixer en endeutament, per oferir i per millorar els serveis als
nostres ciutadans; però no és així. Per tant, tothom pel mateix raser. Per tant, no és des
d’aquest punt de vista el nostre pressupost.
No ho és, perquè també inclou partides que nosaltres hem manifestat que no hi estem
d’acord, com l’escola de música; la solució que s’ha donat a l’escola de música no és una
solució que nosaltres creiem l’adequada, i algun altre tema. Com hem dit, no és un
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pressupost ambició –al nostre entendre-; hem d’aprendre, hem de saber i hem de perdre
la por, segurament i rellegir la Llei i a trobar les fissures que tingui, perquè ens permeti,
encara que sigui amb fets consumats, el que nosaltres creiem que és legítim per als
ciutadans de Torelló i per al seu bon govern, l’actual equip de govern i els anteriors, des
del punt de vista pressupostari.
I no ho és, perquè en segons quines coses creiem –i així també ho hem manifestat
moltes vegades- va tard en inversions importants que són fetes a finals de la legislatura.
Per tant, tenim davant nostre, diversos reptes importants que s’inicien amb el pressupost
d’aquest any i que obliga a la resta d’anys a la propera legislatura; dins d’aquests reptes,
nosaltres si que hem trobat punts en contra, i hem trobat com deia l’Albert que podem fer
aquest, dins que no és el nostre pressupost, un pressupost possible que nosaltres hi
podem donar el nostre vot afirmatiu. Primer, i que és un detall de la seva explicació: que
manté el principi de prudència, rigor i bon fer, principi bàsic, que permet tenir els diners
dels nostres ciutadans –no ens equivoquem!!!- ben administrats; ben administrats vol dir
amb un nivell d’endeutament acceptable, amb potencial i ben preparat per quan les
instàncies superiors, les administracions superiors, tornin a deixar que els ajuntaments
puguin prestar correctament els seus serveis. És correcte des del punt de vista tècnic,
perquè no creix en recursos humans –la despesa en recursos humans, al nostre
entendre- i no creix, tampoc, en el capítol II, deixant a part un tema purament comptable
que fa que s’incrementi la despesa i també l’ingrés per l’altra banda.
Per nosaltres és important que hi hagi ja una partida ferma per arreglar el carrer Giravolt,
un dels pocs punts negres que ens queden a Torelló i que el seu cost l’hagi d’assumir
entre els veïns i, lògicament, l’administració de l’Ajuntament amb els principis que marca
la sentència i amb l’equitat d’altres zones de Torelló que s’han fet, sense favoritismes –
lògicament- ni populismes. Els beneficis de fer-ho bé com s’ha fet altres vegades,
retornen sempre tot i els problemes inicials.
I estem d’acord en la nova sala polivalent. Conté el que demanàvem: un pla financer que
estipula tres anys el creixement de la sala, per poder-la fer.
I, no sé si és possible, però demanaríem que fos el ple qui aprovés precisament aquest
pla d’inversions que obligués l’Ajuntament a assegurar la finalització d’aquesta sala que,
per tant, ajudaria a donar més seriositat a què un grup, legítimament, pot posar en dubte
degut a l’elevat cost que té. Estem d’acord amb el carrer Sant Bartomeu i estem d’acord
amb l’inici del clavegueram que, tot i que sabem que això no soluciona el problema, si
que començarà a ajudar.
Falten altres coses, lògicament, però dins de les possibilitats, nosaltres entenem que és
un pressupost en el qual podem donar el nostre vot afirmatiu.
Sr. MANEL ROMANS:
Pel que fa a la plantilla, hem de dir que no hi ha gaires canvis. Només dir que hem
amortitzat tres places: una plaça d’administratiu, una plaça de personal d’oficis i una
plaça d’oficial de segona, que era el jardiner que, com ja saben s’ha externalitzat el servei
i passa a ser personal de la brigada.
Es crearà una plaça de tècnic d’administració general, que és un A1 i que és una persona
llicenciada i que donarà assessorament a secretaria.
També hem de dir que la relació de llocs de treball, s’ha amortitzat la plaça de cap d’àrea
de promoció econòmica i es crea un lloc de treball a intervenció que és el cap de costos i
noves tecnologies i que també portarà a terme la implantació d’aquesta nova
comptabilitat que la nova llei ens obliga a fer, que és la comptabilitat analítica, com ens
demana la LRSAL.
I pràcticament aquestes són les úniques variacions que hi ha a la plantilla per aquest
2015.
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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: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PxC i
d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
ECONÒMICA I DE MEDI AMBIENT

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.5. MEDI AMBIENT
2.5.1. Canvi de nom contracte Mas Cervià
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de novembre de 2.011 va
acordar aprovar la minuta de contracte de cessió d’ús entre l’Ajuntament de Torelló i
l’empresa Finques Torelló S.L, per la cessió de la finca de Mas Cervià inscrita al Registre
de la Propietat núm. 2 de Vic al volum 2.176, llibre 260, foli 62, finca núm. 9.591.El
contracte es va formalitzar el 4 de gener de 2.010 per un termini de 10 anys
2.El Sr. Eduard Codina Font, actuant en representació de Ges de Construccions S.L
.U ens ha aportat còpia de l’escriptura de data 22/3/2.013 en virtut de la qual l’empresa
Finques Torelló S.L cedeix la finca la finca 9.591 en pagament de deute a la mercantil
Ges Torelló de Construccions S.L.U.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Articles 18 i següents de la Llei 2/1.995, de 23 de març, de societats de
responsabilitat limitada.
Segon.- 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 públic atribueix
al plenari municipal la competència per aprovar els contractes privats quan la seva
duració sigui superior a 4 anys, com és el present cas.

Per tot això, se sotmet, a dictamen de la C. I. de territori i urbanisme, promoció
econòmica i medi ambient, l’adopció del següent:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, acorda:
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Primer.-Aprovar la successió empresarial del cedent (Finques Torelló S.L) i continuar el
contracte amb l’empresa Ges Torelló de Construccions S.L per haver adquirit la finca
núm. 9.591 respecte de la que es va signar el contracte de cessió en data de 4 de gener
de 2.010, mantenint-se la resta del contracte en les mateixes condicions amb les que es
va formalitzar.
Segon.- Notificar el present acord a Ges Torelló de Construccions S.L. i als Departaments
de Medi Ambient i d’Intervenció.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.6. URBANISME
2.6.1. Aprovació inicial de la 31a. Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Torelló relativa a la regulació de l’ús religiós.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.-Per acord del ple en sessió celebrada en data de 27 d’octubre de 2.014 es va acordar
suspendre l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos sempre que
tinguin relació amb l’ús religiós o centres de culte de nova implantació en l’àmbit
identificat gràficament i que es correspon amb els àmbits següents :
a) En primer terme l’àmbit que conforma el Sòl classificat com a Sòl Urbà i que és
qualificat en les claus o zones següents:
zona A: Conjunts històrics
zona E: Illes de pati interior
zona F: Illes compactes, habitatges plurifamiliars en bloc aïllat
zona G: Illes de volumetria opcional
zona EA: Edificació Auxiliar
b) En segon terme l’àmbit que conformen els polígons o sectors urbanístics
següents, situats tant en Sòl Urbà com en Sòl Urbanitzable:
Unitats d’actuació en sòl urbà:
1) Unitat d’actuació núm. 1 F.F.C.C.
2) Unitat d’actuació núm. 2 Can Parrella
3) Unitat d’actuació núm. 3 Matagalls
4) Unitat d’actuació núm. 7 Molí de Malianta
5) Unitat d’actuació núm. 8 Puig
6) Unitat d’actuació núm. 9 La Bardissa
Plans especials en sòl urbà:
7) Pla especial Ges Centre
8) Pla especial Espona
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9) Pla especial La Torrentera
Plans parcials urbanístics:
10) Pla parcial El Castell I
11) Pla parcial El Castell II
12) Pla parcial La Campaneria II
13) Pla parcial La Creu I
14) Pla parcial La Creu II
La suspensió es va acordar pel termini d’un any. Si abans d’acabar-se el termini d’un
any de la suspensió potestativa es produeix l’aprovació inicial de la modificació de
planejament es podrà ampliar la suspensió fins a un màxim de dos anys, en els àmbits en
què les noves determinacions, comportin una modificació del règim urbanístic. L’acord de
suspensió es va publicar al BOP de data 7 de novembre de 2.014
2.La Llei 16/2.009, de 22 de juliol, dels centres de culte preveu que els ajuntaments
hauran de preveure sòl on s’admeti l’ús religiós de nova implantació, d’acord amb les
necessitats i disponibilitats del municipi. Aquests sols han de ser qualificats com a
sistema d’equipament comunitari a resguard de la possibilitat d’admissió d’usos de
caràcter religiós en altres zones urbanes del municipi.
3.L’àmbit d’actuació de la present Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana es pot identificar mitjançant els següents dos grups urbanístics:
a)
En primer terme l’àmbit que conforma el Sòl classificat com a Sòl Urbà, essent
consolidat, i destinat a Sistema d’equipaments, ja siguin de titularitat pública o privada.
Es modifica la llista “d’equipaments existents” que conté la memòria del pla general
d’ordenació Urbana en el seu apartat 2n. de planejament i s’admeten els usos
religiosos preexistents al casc urbà que estan emplaçats en parcel·la destinada a
equipament privat , Clau EP,tot assignant-los l’ús religiós que els hi és propi.
b)
En segon terme l’àmbit que conforma el Sòl classificat com a Sòl Urbà es defineixen
criteris i condicions urbanístiques per a la implantació de nous usos religiosos, atenent a
raons d’idoneïtat i conveniència en relació a la trama urbana consolidada, així com per raons
de compatibilitat d’ús amb els altres usos admesos en aquestes qualificacions urbanes en
les claus o zones següents:.
zona A: Conjunts històrics
zona E: Illes de pati interior
zona G: Illes de volumetria opcional
Zona H: Illes de parcel·lació industrial
Zona L: Solars d’indústria aïllada
4.-

Vist l’informe jurídic en sentit favorable que consta a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.L’article 96 i 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel
decret 3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu
que les modificacions de qualsevol figura de planejament se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació i han de raonar i justificar la necessitat de la
iniciativa, l’oportunitat i la conveniència.
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Segon.L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació
urbanística municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat
l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través
d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol·licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En el cas que
analitzem caldrà demanar informe a la Direcció General de Centres de Culte. Un cop
rebuts els informes i sotmesa la proposta a aprovació inicial procedirà adoptar l’acord
d’aprovació provisional per part del plenari municipal amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i es trametrà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals.
L’article 73.1 del Decret 1 / 2.010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 3/2.012 de 22 de
febrer, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, preveu que els òrgans
competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic poden
acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma, de suspendre la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització,
com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació enderrocament de construccions, d’instal·lacions o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
L’article 73. 2 preveu que l’aprovació inicial dels instruments de planejament obliga
l’administració competent a acordar la suspensió en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.
L’administració també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir
altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’estar explicitats i justificats.
Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1
i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, en qualsevol cas,
a àmbits identificats gràficament.
Segon.- Els efectes de la suspensió de llicències per a àmbits determinats no poden
durar més d’un any en el cas regulat per l’apartat 1 de l’article 73 o de dos anys en el cas
d’acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l’article 73.Si no s’ha adoptat
cap acord de suspensió amb anterioritat a l’aprovació inicial de l’instrument de
planejament , la suspensió regulada per l’apartat 2 de l’article 73 pot tenir una durada
màxima de dos anys.
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou per
al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de
la data d’exhauriment dels efectes.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
Comissió Informativa de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT la 31 ena. Modificació puntual de la Revisió del Pla
General, redactada pels Serveis tècnics Municipals, per la regulació dels usos religiosos.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Ara i al
tauler electrònic de la Corporació Municipal, es recaptarà els informes a les
administracions amb competència sobre el tema i es comunicarà a les persones
interessades.
Tercer.- SUSPENDRE d’acord amb els articles 73 i 74 del TRLUC, aprovats pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per termini màxim de dos anys, l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o
ampliació d’activitats o usos sempre que tinguin relació amb l’ús religiós o centres de
culte de nova implantació en els àmbits de sòl urbà que el pla general d’ordenació urbana
qualifica com a Zona H i Zona L ja que les noves previsions comporten una modificació
del règim urbanístic vigent.
Quart.- MANTENIR LA SUSPENSIÓ d’acord amb els articles 73 i 74 del TRLUC, aprovats
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per termini màxim de dos anys, comptadors
des del dia 27 d’octubre de 2.014 en que es va adoptar la suspensió potestativa ,
l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats o usos sempre que tinguin relació
amb l’ús religiós o centres de culte de nova implantació en els àmbits de sòl urbà que el
pla general d’ordenació urbana qualifica com a Zona A, E i G ja que les noves previsions
comporten una modificació del règim urbanístic vigent.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això com ja hem explicat diverses vegades, va tot en funció de la llei que hem de complir
d’equipaments per usos religiosos l’any 2019; ja ens hi hem posat a treballar fa
aproximadament un any. Fa un ple o dos vam aprovar la suspensió i, per tant, ara
comencem a treballar en el tema dels equipaments públics o privats; pròpiament el lloc on
estan ubicades les esglésies de Torelló no tenen l’ús religiós i, en canvi, se’n fa. Entra
amb aquesta contradicció amb l’actual Pla General que tenim aprovat a Torelló.
També ens obliga la legislació sectorial i, per tant, en funció d’on puguin estar ubicats
aquests espais, també anirà supeditat un pla especial, que vol dir temes de mobilitat,
temes d’aparcament i d’ubicació.
Aquest punt, com dic ens hi hem posat a treballar i és el primer pas per començar a tirar
endavant tot aquest tema.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
És una problemàtica que podríem tenir a la llarga i veiem que l’esteu treballant i que
esteu agafant el toro per les banyes, com ha de ser. Molt bé.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
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-E, per la sanció dels immobles
permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses
PROPOSTA D’ACORD:
INTRODUCCIÓ
L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats
més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer
front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l’Estat Espanyol i
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne,
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió
social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a
l’Estat Espanyol, ja s’ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a
Catalunya. Segons l’informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només
durant l’any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d’habitatge
habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els
rànquings, tant d’execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del
Consell General del Poder Judicial de 2013 s’executen 45 llançaments al dia de
mitjana.
Ens trobem, doncs davant d’una situació d’emergència habitacional que constitueix
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l’informe Emergencia
Habitacional en el estado español, elaborat per l’Observatori DESC i la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l’estat espanyol
és el país d’Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de
pisos, segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 -i amb un parc social d’habitatge
clarament insuficient - menys d’un 2% de l’habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància l’impacte social d’aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d’emergència en què es troba gran part de la població
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatges als
municipis. Una forma d’accés a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social
dels qui es veuen abocats a recórrer-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i
les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
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Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l’espera de què el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè
es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat
són milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la
funció social que segons l’article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el
dret de propietat.
Gran part d’aquestes entitats financeres han estat, d’una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes, directament gestionades pel govern de l’Estat a través del Fons
de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d’actius a l'anomenat ”banc
dolent”, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària
(SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les
necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d’ells a fons
perdut, no han implicat cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l’administració que possibilitin
l’accés a l’habitatge de tots aquells ciutadans que se’n veuen exclosos, acomplint el
mandat constitucional de l’article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren
l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de
Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de
les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les Plataformes
d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de l’habitatge,
desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es
converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l’abast de l’administració per donar
resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensin l’autonomia municipal satisfent les necessitats
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, com
ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures de
foment per facilitar l’ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han
iniciat procediments sancionadors.
L’article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix
com a utilització anòmala d’un habitatge la seva desocupació permanent i
injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits
l’administració competent haurà d’obrir un expedient administratiu per realitzar els actes
d’instrucció, necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà
de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions
han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com:
l’aprovació de programes d’inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d’immobles
buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; l’impuls de
polítiques de foment de la rehabilitació d’habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir
els immobles a l’Administració Pública perquè els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció
de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.
Un cop preses totes les mesures de foment, és quan la llei del dret a l’Habitatge permet
adoptar mesures de caràcter fiscal que ajudin a incentivar l’ocupació dels habitatges i
penalitzar-ne la desocupació injustificada
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Alhora, l’article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció greu en matèria de qualitat del
parc immobiliari mantenir l’habitatge desocupat un cop l’administració hagi adoptat les
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del
mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000
euros. Cal destacar que d’acord amb el que estableix l’article 119 de la LDHC, les
quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques
destinades a garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l’article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s’han d’interpretar d’acord al
context i a la realitat social en què s’apliquen. Un context, caracteritzat per una situació
d’emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l’aprovació dels
següents acords per part del Ple municipal:
És per tot això que, a proposta d’/de Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres
assistents, DESESTIMA:
Primer.-Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de
garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència habitacional.
Segon.-Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei
18/2007.
Tercer.-Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar
els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que
són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a
través de l’encreuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament
d’audiència a l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració.
Quart.- Facilitar garanties als propietaris d’immobles buits sobre el cobrament de les
rendes i la reparació de desperfectes i la possibilitat de cedir els immobles a
l’Administració Pública per tal que els gestioni en règim de lloguer a través de la Borsa de
Mediació pel Lloguer Social.
Cinquè.- Impulsar polítiques de foment de la rehabilitació d’habitatges en mal estat a
través d’una ordenança municipal específica, per tal d’ajudar a arranjar els pisos buits
que podrien entrar en lloguer a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social.
Sisè.- Adreçar comunicacions a tots els presidents d’entitats bancàries que tenen
sucursals al municipi, exposant-los la necessitat de trobar una solució i demanant-lo
interlocutors vàlids per tractar aquestes qüestions, i oferint-los la possibilitat de
col·laboració amb l’Administració.
Setè.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquestos procediments hauran
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació
permanent constitutiva d’una utilització anòmala d’habitatge, d’acord amb el que estableix
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l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessin la seva
actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent
a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Vuitè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini
fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble.
Novè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la
situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat dins el marc de les seves competències

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
En la documentació que se us ha facilitat a vosaltres, hi ha el model de la moció que us
va facilitar fa gairebé un any la gent de la PAH a l’equip de govern, per tal que ho
poguéssiu debatre i ho poguéssiu passar a aprovació si s’esqueia; no es va –per les
raons que sigui- acabar de concretar i no es va acabar de fer, no es va passar, i després
la gent de la PAH, a través nostre, també van insistir en què la presentéssim i nosaltres
com a Iniciativa l’hem presentat amb el mateix imprès, el mateix formulari, el mateix
document que s’havia presentat ja en el seu moment.
Arran precisament que es va debatre a les Juntes de portaveus, la gent d’Esquerra i la
gent de Junts per Torelló van manifestar el seu interès en tornar a repassar una mica tota
aquesta situació, a veure si era possible fer les esmenes o fer els canvis que en el seu
moment s’havien mig plantejat; van fer una proposta de canvi en la part dispositiva, la
part dels acords, que hem passat a la gent de la Plataforma d’afectats per la Hipoteca per
tal de comprovar si a ells els era factible aquest redactat i si encaixava en la seva idea de
com s’havia de presentar aquesta moció, de com s’havia de treballar aquesta moció, i
hem presentat així que ha començat el ple, en Jordi cAsals us ha fet a mans una còpia de
la moció amb aquests tres o quatre canvis que estan concretats en aquesta part
dispositiva; hi ha un parell o tres de punts més i hi ha algun que s’ha canviat. Per tant, si
no us fa res, és exactament el mateix sentit, és en la mateixa línia de procurar que els
habitatges es posin tots a mercat, que es pugui complir el mandat de la Llei Catalana
d’habitatge, sobre que tothom tingui accés a l’habitatge i que no hi hagi habitatge buit i,
per tant, sense més, la secretària procedirà a llegir aquest nou model.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Primer.- Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de
garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei
18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar
els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que
són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a
través de l’encreuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament
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d’audiència a l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració.
Quart.- Facilitar garanties als propietaris d’immobles buits sobre el cobrament de les
rendes i la reparació de desperfectes i la possibilitat de cedir els immobles a
l’Administració Pública per tal que els gestioni en règim de lloguer a través de la Borsa de
Mediació pel Lloguer Social.
Cinquè.- Impulsar polítiques de foment de la rehabilitació d’habitatges en mal estat a
través d’una ordenança municipal específica, per tal d’ajudar a arranjar els pisos buits
que podrien entrar en lloguer a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social.
Sisè.- Adreçar comunicacions a tots els presidents d’entitats bancàries que tenen
sucursals al municipi, exposant-los la necessitat de trobar una solució i demanant-lo
interlocutors vàlids per tractar aquestes qüestions, i oferint-los la possibilitat de
col·laboració amb l’Administració.
Setè.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquestos procediments hauran
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació
permanent constitutiva d’una utilització anòmala d’habitatge, d’acord amb el que estableix
l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi la seva
actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent
a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Vuitè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini
fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble.
Novè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la
situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat dins el marc de les seves competències

Sra. ROSER MAS:
Em sembla que en el text de la moció queda com molt clar el que es demana aquí
precisament; la idea és que es pugui posar al mercat tots els habitatges que estan en
situació de desocupació per situacions bàsicament de possible idea d’enriquiment; la gent
ha de tenir un accés a l’habitatge amb condicions, d’un habitatge social, d’un habitatge
digne, i el que no pot ser és que hi hagi entitats, empreses o altres que facin un
acaparament d’habitatges buits, obtinguts en moltes de les ocasions, per uns temes de
no haver arribat a un acord de dació en pagament, si no per un tema d’embargaments i
d’execucions hipotecàries, i aquí el que es pretén amb aquesta moció és que tot aquest
parc d’habitatge que està en aquestes condicions pugui posar-se en el mercat lliure, amb
condicions, que siguin habitatges socials i que siguin habitatges que tothom pugui accedir
a un habitatge. És un tema contemplat per la constitució; és un tema avalat per la Llei
catalana d’habitatge i el que es proposa, senzillament, és que es pugui treballar per posar
aquests habitatges a disposició del mercat i en condicions i que tothom pugui tenir-hi un
accés normalitzat i adequat a la seva situació econòmica.
Si en Jordi Casals vol fer-hi algun aclariment o alguna aportació, atès que ha fet
aportacions...
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres les bones intencions sempre són d’agrair; ja ho vam demostrar fa un parell de
plens aprovant la moció de la PAH, però, és clar! Com que tampoc no m’agrada gaire la
ingratitud, perquè realment l’únic que ens hem trobat aprovant una moció és que ens
facin una manifestació en contra nostra la PAH i vostè retiri la moció una vegada
aprovada, perquè no es digui que l’ha aprovat junt amb Plataforma per Catalunya, no sé
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fins a quin punt és d’agrair o si és populisme. Després, és clar: que no ajuntar que els
bancs ens han destrossat la nostra economia, és evident; que no es mereixen cap tipus
d’ajuda els bancs, és evident; però més aviat, jo crec que més que aquesta moció
s’hauria de presentar una moció precisament per això: per fer una expropiació als bancs
de tots els pisos buits que realment se’ls han quedat indegudament i realment no els
posen ni a lloguer, ni els posen a la venda. Jo crec que això seria més una moció per
vostès que tenen un grup parlamentari, presentar-la al congrés dels Diputats o al
Parlament de Catalunya, perquè ells si que podrien fer cas i podrien aturar d’una
vegada... però com que sabem que la meitat dels polítics està ficat en els consells
d’administració dels bancs, és molt normal que no ho facin. I des d’un ajuntament ho
veiem una mica problemàtic poder-ho fer.
Al meu entendre, aquesta moció no crec que faci baixar els lloguers, perquè ja s’han
abaixat; els bancs han fet el possible per fer mal als petits empresaris, perquè fan els
preus que els dóna la gana i el que volen i quan una persona vol anar a comprar un pis,
el primer que fan és oferir-li un dels seus amb un interès més baix i treure-se’l de sobre
sense haver de desembutxacar ni un cèntim; això ho veiem més lògic. Però vist tot això,
jo les lleis que marquen aquí no les veig gaire clares i realment és una problemàtica
nostra, perquè l’únic que aconseguiríem amb això és posar un problema més a
l’Ajuntament de Torelló, perquè com que no són clares, potser la responsabilitat seria
nostra i no realment del Parlament de Catalunya o de l’Estat espanyol.
Jo per aquestes raons justificades no veig clar poder aprovar aquesta moció.
Sr. DAVID FORCADA:
Tal com has dit tu, Roser, el contingut és clar; és un contingut molt clar i genèric, però
que compartim i com que entenem que suma, per tant, hi donarem suport. Tot i així, com
que és genèric, ens agradaria des del nostre grup puntualitzar alguns aspectes de Torelló
que potser diferencien de la majoria, o de la mitjana del nostre país: per exemple, en la
moció s’esmenta que s’ha de fer un pla d’habitatge; a Torelló tenim un pla d’habitatge
vigent que en tot cas segurament hem de revisar, perquè evidentment els plans
d’habitatge s’han de revisar, però jo crec que aquí els deures estan fets i, fruit d’aquest
pla d’habitatge, hi ha un parc d’habitatge públic suficient, que no està ocupat al 100% i
que està en uns preus de lloguer social molt accessibles; tenim una oficina d’habitatge i,
per tant, en un altre punt d’aquesta moció parla de la manca de recursos dels
ajuntaments, que crec que potser excepcionalment a Torelló, no tots els que voldríem,
però en tenim bastants més.
I finalment, si que cal fer un esforç, perquè aquests habitatges que estan en mans
privades es posin al mercat, però segurament el percentatge d’habitatges en aquesta
situació al nostre municipi és molt inferior a la resta.
Fetes aquestes puntualitzacions que crec que s’havien de fer per lo genèrica de la moció,
hi donarem totalment el nostre suport.
Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot, des d’Esquerra Republicana i Junts per Torelló, el nostre agraïment al Grup
d’Iniciativa Verds pel fet d’haver acceptat les modificacions que vam plantejar.
Aquestes modificacions és just dir que no és un treball fet exclusivament per Esquerra
Republicana i Junts per Torelló, si no que quan vam rebre la moció a partir de la PAH, hi
vam estar treballant amb els socis de l’equip de govern, concretament amb l’alcalde i la
voluntat era poder arribar a un acord i aquí hi vam estar treballant; hi vam treballar molt
però vam arribar a un punt mort –i suposo que després ja ho plantejaran també
convergència i Unió- és a dir que no vam arribar a presentar-la, perquè vam arribar a un
punt mort, sobretot respecte a dubtes competencials, si és p’ajuntament, si pot fer o no
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pot fer. Però la nostra voluntat era poder aprovar aquesta moció i per això vam fer arribar
aquestes propostes.
Jo crec que aquesta moció, que ha presentat Iniciativa, però que va impulsar la PAH, i
aquí el reconeixement per la tasca que fan a nivell social, però també la tasca que fa a les
institucions per empènyer; això és la societat civil i hem d’obrir les portes de les
institucions també a la societat civil i quan ens empenyen, si creiem en el que volen
treballar, també donar-hi suport; i aquesta és la nostra voluntat. En els punts que hem
volgut afegir, jo crec que és per remarcar un esperit que té aquesta moció, que a simple
vista potser pot semblar que sigui molt agressiva; no és així; aquesta moció presentada
per la PAH no és agressiva, si no que el que busca és un resultat davant d’un escenari
molt complex i es basa en la Llei d’Habitatge de Catalunya, i la Llei d’habitatge de
Catalunya ens permet moltes eines i aquestes eines que també tenim al nostre municipi,
com pot ser l’Oficina Local d’habitatge, també saber-la fer servir i l’estem fent servir, és a
dir, aquest equip de govern està impulsant polítiques d’habitatge; fins i tot, quan vam fer
l’ordenança pel tema dels elements comuns pel Pla de barris, vam incloure un punt per
fer que els pisos que no estiguin ocupats, si volen rebre aquestes ajudes, han d’entrar
dins de la borsa de lloguer social. És a dir, que ho tenim en compte.
Nosaltres hem plantejat aquestes aportacions, bàsicament, perquè el que hem de fer és
dialogar des de la sinceritat, des de les institucions en l’àmbit dels que estan acaparant
aquests pisos buits; que si tenen dificultats per treure’ls, nosaltres tenim una oficina
d’habitatge que li podrem facilitar, perquè ho gestionin, però obrir un diàleg sincer, obert;
estan parlant de sancions. A mi no m’agradaria haver d’arribar a unes sancions com
aquestes, si no que m’agradaria que en el procés anterior es pugui arribar a aquesta
situació. La Generalitat de Catalunya és qui té la competència en matèria d’habitatge.
Nosaltres hi treballarem coordinadament tal com diu la llei; i ho fem, ja ho estem fent a
través de l’oficina local d’habitatge, en què estem gestionant ajuts, tant per millora dels
habitatges, ajuts de lloguer... és posar més èmfasi en això i l’únic que plantegem són
polítiques d’habitatge des d’un punt de vista intervencionista. És a dir, el mercat de treball
pot moure’s per la mà invisible que deia Adam Smith del mercat i que ho soluciona tot,
cosa que veiem que no. M’agradaria veure Adam Smith ofegant-se al mar i esperant que
una mà invisible el tregui del mar; i l’altra, és si des de les institucions el que podem és
poder condicionar el mercat i els preus del mercat. Si nosaltres posem dins del mercat
dels pisos socials un gran parc d’habitatges, o el major possible, es podrà incidir més en
el preu. I aquesta, en el fons, és la funció real que tenen les borses de mediació de
lloguer i social, les oficines locals d’habitatge com les que té Torelló.
Esperem, doncs a veure si es pot aprovar aquesta moció amb aquest esperit que jo crec
que també és l’esperit que ja va entrar aquesta moció aquí, que és la d’intentar solucionar
un tema, primer amb el diàleg, amb les eines que ens dóna la llei i no haver d’arribar a
una situació com és la sanció, que també s’observa i que si cal, s’ha de poder fer.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres estem totalment d’acord amb els promotors de la moció, que la gestió
d’habitatges a l’Estat espanyol aquests darrers anys, ha estat nefasta; primerament, pel
poc control que el Banc d’Espanya va fer sobre les entitats bancàries que concedien
crèdit a un interès molt baix, sense explicar clarament als seus clients, quines podrien ser
les conseqüències en cas que no poguessin fer front al pagament dels rebuts.
Però deixant a part això, que en aquests moments ja no ho podem arreglar, o és molt
difícil, si que hem de mirar de minimitzar al màxim els efectes perversos que aquella
política súper expansiva de construcció i venda d’habitatges, va afectar a molts ciutadans
del nostre país. Hem de dir, per això, que a Torelló no hem detectat que l’accés a
l’habitatge sigui un problema degut a una manca; en tot cas, l’accés d’algunes persones a
habitatges pot ser més degut a què no poden fer front a un lloguer, que a l’escassetat de
pisos en el mercat. Des de l’Ajuntament, a la passada legislatura es va promoure la
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construcció de pisos protegits, dels quals, actualment encara en reten 10 per llogar. Per
tant, pensem que l’oferta a Torelló d’habitatge està equilibrada, i de moment, no pensem
que la imposició de sancions a les entitats i empreses que en tinguin de buits, sigui una
necessitat.
A part de la conveniència o no d’imposar sancions, volíem deixar constància que hi ha un
seguit de requisits, que la Llei 18/2007, de dret a l’habitatge recomana, com el foment
positiu de l’ocupació, que hem de dir que ja s’està fent des de l’Oficina local d’habitatge
de Torelló.
D’altra banda, hem de mirar si aquesta mesura que se’ns proposa està ajustada a llei: el
conseller de Territori i Sostenibilitat, la setmana passada, el Sr. Santi Vila, en una
entrevista que li van fer en un mitjà de comunicació, va dir que quan ell va entrar
d’alcalde, el primer que va demanar als tècnics del seu Ajuntament, va ser el mateix que
se’ns demana en aquesta moció i la secretaria i la intervenció del seu Ajuntament, de
Figueres, li va desaconsellar, ja que jurídicament no estava massa clar que ho pogués
dur a la pràctica. També va fer el comentari que les empreses afectades podrien
interposar contenciosos contra els ajuntaments que ho haguessin fet –i pel que tinc entès,
em sembla que a Terrassa ja passa alguna cosa així-.
També voldríem dir que si benestar social ha detectat algun cas, com diuen vostès, que
hi hagi emergència habitacional, s’ha pogut resoldre satisfactòriament.
La Generalitat ha impulsat la Llei de l’impost sobre els habitatges buits, per la qual cosa,
si una administració superior ja preveu sancionar aquesta pràctica, no cal que nosaltres
com Ajuntament, també els sancionem. I a tall d’informació, que vostès demanen que se
sancionin entitats financeres i gran empreses. Aquí també hi ha una incongruència,
doncs, què hem de considerar grans empreses? El projecte de Llei que hem esmentat
abans, preveu que només estiguin exempts de l’aplicació de les sancions les persones
físiques; per tant, es poden sancionar, tant empreses grans com petites; el fet de tenir
una societat ja és sancionable.
És per tot això que hem exposat, que pensem que no té sentit aplicar a l’Ajuntament de
Torelló l’argumentari d’aquesta moció i, per tant, el grup de Convergència i Unió no hi
donarem suport.

Sr. JAUME VIVET:
Jo, davant de tot això, m’agradaria llegir l’article 42, que és el motiu que, com bé ha dit en
Jordi, aquesta moció l’havíem començat a treballar i jo en aquest moment, i malgrat el
temps que fins a juny o juliol la vam estar treballant, aquesta que heu presentat és la que
en aquell moment vam arribar a cordar; jo tenia un esborrany que demanava més coses i
no en vam arribar a parlar, va quedar sobre la taula; el dia a dia ens col·lapsa. A mi
m’hauria agradat inclús tenir-la amb més temps, perquè –no és un retret; el retret en tot
cas és per l’equip de govern, que la vam tenir molt temps i no la vam tirar endavant; ja en
sóc conscient-, però si que és veritat que es va presentar pràcticament el dia abans de la
Junta de portaveus. Per tant, el temps per parlar-ne no hi ha estat i se’ns ha passat
aquest escrit a un quart de set d’avui. Una mica, per les dues parts. A mi m’hauria
agradat parlar-ne més i segurament, si n’haguéssim parlat més, possiblement hauríem
pogut arribar a un acord, perquè el que jo no estic d’acord, és amb l’article 42 de la Llei i
el que ens obliga, perquè si és l’Ajuntament que comença un expedient sancionador, és
l’Ajuntament que acaba havent de fer aportar tot el que són les ajudes en els edificis.
M’agradaria llegir aquest article; no sé si l’heu llegit tots; si em dieu que tots l’heu llegit no
el llegeixo, però per si algú no se’l ha mirat, val la pena que ho tinguem clar.
El primer punt diu: “La Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, ha
d’impulsar polítiques de foment per potenciar la incorporació al mercat, preferentment de
lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats; amb aquesta finalitat, ha de
vetllar per evitar situacions de desocupació permanent d’habitatges i ha d’aprovar els
programes d’inspecció corresponents.”
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Punt 2: “S’ha de donar garanties als propietaris dels habitatges buits permanentment
desocupats, sobre el cobrament de les rendes i la reparació dels desperfectes.”
Punt 3: “S’ha d’impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que
estiguin en mal estat per ésser llogats, mitjançant subvencions directes als propietaris,
oferta de subrogació de l’administració en l’execució de les obres i suport públic a
contractes de masoveria urbana”.
Punt 4: “Els habitatges buits o permanentment desocupats, es poden cedir a
l’administració pública perquè els utilitzi en règim de lloguer. En contrapartida s’ha de fer
un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions de cessió, dins de programes
específicament destinats a aquesta finalitat dins dels plans d’habitatge.
Punt 5: “L’administració ha d’adoptar mesures, altres, de les que estableixen els apartats
1 al 4, entre les quals hi ha les de caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d’incentivar
l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada”.
Aquí estem parlant sempre de penalitzar. No parlem mai de multes coercitives, que és
una altra cosa que llavors us explicaré.
Punt 6: “Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment que
estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de demanda
residencial forta i acreditada, l'administració pot declarar l'incompliment de la funció social
de la propietat i acordar el lloguer forçós de l'habitatge. La declaració de l'incompliment
s'ha de fer per mitjà d'un expedient contradictori, d'acord amb el que estableix la
normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar les vies específiques de
foment que s'hagin posat a disposició de la propietat per a facilitar-li el lloguer de
l'habitatge. En l'acord de declaració també s'ha d'advertir que, un cop transcorreguts dos
anys des de la notificació de la declaració, si no s'ha corregit la situació de desocupació,
per causa imputable a la propietat, l'administració pot expropiar temporalment l'usdefruit
de l'habitatge, per un període no superior a cinc anys, per llogar-lo a tercers.”
Punt 7. “El procediment d'expropiació temporal de l'usdefruit a què fa referència l'apartat 6
s'ha d'ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació d'expropiació
forçosa. En la determinació del preu just de l'expropiació s'han de deduir les despeses
assumides per l'administració en la gestió i en les eventuals obres de millora executades
en l'habitatge. La resolució que posi fi al procediment ha de determinar la manera en què
els propietaris poden recuperar l'ús de l'habitatge un cop transcorregut el termini de
l'expropiació temporal.”
Bé, jo en aquest article 42, hi ha els punts de l’1 al 5, que són els que crec que afecten
directament a l’Ajuntament i el que entenc que hem de fer front al cost que tot això pugui
portar, malgrat parli de la Generalitat en coordinació amb les administracions locals. Jo,
com bé un he explicat, vaig tenir una conversa amb el Secretari General de l’Habitatge i
aquí em va dir que això era així, que ens n’havíem de fer càrrec els ajuntaments, perquè
som els que iniciem l’expedient; per tant, qui inicia és qui ha de fer front al cost. També
m’agradaria que aquest article 42 pròpiament dit, de la Llei de l’habitatge, preveu que la
Generalitat en coordinació amb les administracions –com he dit- han d’impulsar aquestes
polítiques; però bé, les polítiques per incorporació al mercat d’aquests habitatges, per
incorporar al mercat els habitatges, comporta per part de l’Ajuntament el següent:
Les garanties als propietaris dels habitatges, per cobrar les rendes i la reparació dels
desperfectes, com diu el punt dos.
El punt tres: les subvencions als propietaris per tal d’arreglar els habitatges buits en mal
estat. Aquí, dir que en aquests moments hem fet un pentinat i tenim uns 67 habitatges
d’entitats financeres, en aquest cas; dir que si que n’hi ha una que en té 40; les altres en
tenen 3, 4, 5, n’hi ha una de 9, crec. Aquesta de 40, en aquests moments ha presentat a
l’Ajuntament la sol·licitud de llicència d’obres per acabar-ne 20, entre alguna casa i algun
pis, ho sigui que la cosa s’està movent, perquè el que no tenim clar, tampoc, és si
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aquests 67 pisos si reuneixen les condicions per ser habitats; això és un altre tema, que
si no reuneixen les condicions, i necessiten les ajudes, què faran els bancs? Ens les
vindran a demanar als ajuntaments i encara els haurem de donar més ajudes? És clar! I
amb això em podeu dir que faig demagògia, però la llei diu això. Per tant, aquí vigilem
què fem.
El punt 4, cessió a l’administració, perquè ho gestioni en règim de lloguer; això ja ho
estem fent i els incentius fiscals.
L’article 123.1.h) de la Llei de l’habitatge, també preveu com a infracció molt greu
mantenir desocupat l’habitatge després que l’administració hagi adoptat les mesures
establertes en els apartats de l’1 al 5. Llavors si que entenem que si hem fet tots aquests
passos és greu mantenir aquest habitatge buit, però primer hem de fer tots aquests
passos i, com he dit, els ha d’assumir l’Ajuntament.
Des del punt de vista legal, entenem que no podem sancionar la desocupació dels
habitatges, fins que s’hagin adoptat totes les mesures previstes –com he dit- de l’article
42, del punt 1 al punt 5 de la Llei d’habitatge. Per altra banda, l’apartat cinquè de la
moció, acorda fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, si
transcorregut un termini que fixi l’administració no han ocupat l’habitatge. Bé, aquesta
entenem que no és una mesura per fomentar l‘ocupació dels habitatges; donar un termini
per a la seva ocupació i en cas de no fer-ho, se’ls imposaran multes coercitives, aquesta
és una mesura –com dic- per fomentar l’ocupació no està prevista a la llei de l’habitatge,
ja que preveu expressament que les mesures de l’article 42 de l’1 al 5 són per fomentar
l’ocupació. Així, doncs, entenem que si la Llei no preveu com a mesura per fomentar
l’ocupació l’atorgament d’un termini per ocupar l’habitatge, tampoc es pot imposar
aquesta multa coercitiva per aquest fet; les multes coercitives són per una altra cosa: per
si no fas una obra o arregles un desperfecte, passat un temps, si. Per tenir un habitatge
buit entenem que no. Multes coercitives; una altra cosa és sancionar.
I també cal tenir en compte altres consideracions com seria que la llei no parla en cap cas
de sancionar només els bancs i grans empreses; fer-ho només en relació a un col·lectiu
implica l’actuació arbitrària per part de l’Administració.
I a Torelló tenim molts pisos de buits de protecció pública, encara –com hem dit abanspropietat de l’oficina de l’habitatge i de família i benestar social i en aquest cas també
hauríem d’actuar de la mateixa manera que amb les entitats financeres. Com ha dit en
Manel, tenim 10 habitatges buits i en aquest cas s’ha fet tot el que es demana a l’article
42 i si fem cas del punt 1 al 5, que ha rebut totes les ajudes i s’han incentivat i no estan
llogats, potser els primers en automultar-nos hauríem de ser nosaltres, perquè no els
tenim ocupats, però hem donat les ajudes i estan a punt de ser habitats.
Nosaltres entenem que això no és fomentar l’ocupació i, per tant, com ha dit en Manel, no
hi donarem suport.
Sra. ROSER MAS:
Només dir un parell de coses: feu molt esment a l’article 42, però en el paràgraf anterior
estem parlant de l’article 41, que la Generalitat de Catalunya estableix com autorització
per un habitatge la seva desocupació permanent injustificada. Aquí queda com a mínim
clarificat.
Un altre tema és que esteu parlant només de temes coercitius. Hi ha 8 punts en l’adopció
d’acords que plantegem i vostès, d’aquests vuit només s’agafen en el vuitè, que és
imposar fins a 3 multes coercitives.
Sr. JAUME VIVET:
Perdó! I en el segon, que parla de l’article 42!
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Sra. ROSER MAS:
Si. Però casualment, de la part dels acords, només és el vuitè; la resta no els esmenten. I
una cosa tota curiosa, que si que és veritat que vostès estan parlant de la legalitat aquí
en aquests moments, que la Llei diu que la legalitat diu i que, per tant, i en base a
aquesta legalitat, vostès no aproven aquesta moció promocionada per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i, en canvi, fa una estona que acabem d’autoinculpar-nos en
una situació que també era il·legal. Per tant, és un cert contrasentit, que s’acabin
d’autoinculpar en una situació en què ho hem fet tots, però que era una situació il·legal i
que en canvi, ara, vostès no vulguin donar suport a una moció, basant-se també en un
tema legal. I personalment, no només com a portaveu en aquests moments de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, personalment em sap molt greu que en aquest
municipi no s’aprovi una moció d’aquest tipus quan realment, la regulació del mercat de
l’habitatge, independentment que aquí a Torelló en aquests moments hi hagi uns quants
habitatges buits, que també ens hauríem de plantejar, perquè estan buits, perquè potser
no està ben calibrat o no està estructurat o no està ben pensat en aquests moments, en
aquests moments concrets, eh? La manera d’accedir-hi i la manera de poder-s’hi
mantenir en aquests habitatges, doncs que malgrat que en aquests moments aquí estigui
en aquesta situació, que des d’un municipi es tingui un esperit tan petició, tan petitó tan
petitó, que només es miri estrictament pel forat del pany la pura realitat o la pura coseta
que està passat en aquell municipi, quan estem parlant d’una situació molt més gran i que
això implica no només que en un moment donat es pot donar una sortida i un suport a la
població de Torelló, si no que, a més, com han dit els companys del PSC, això suma i si
això suma, probablement pot provocar una situació molt més fàcil, molt més àgil, que es
pugui accedir molt més a l’habitatge, que no hi hagi gent al carrer i que no hi hagi
persones en situacions d’habitatge tan complicada i que no es produeixi aquesta situació
realment, realment, d’emergència habitacional. Que potser a Torelló en aquests moments
no es produeix, però espero, espero, que d’aquí a cinc anys no es produeixi i que no
haguem d’esperar, o que no haguem de necessitar el suport d’altres ajuntaments o
d’altres llocs, perquè ens ajudin a tirar endavant coses d’aquest tipus.
Em sap molt greu que no hi donin suport.

Sr. JAUME VIVET:
Jo, per dir que vostè ens diu que fem referència al punt vuitè, jo puc dir que fem
referència al punt segon, quan parla de l’article 42, parla clarament de l’article 42:
elaborar i aprovar el pla municipal d’habitatge o actualitzar el plantejament existent, que
contempli i reguli degudament les mesures de foment per evitar la desocupació
permanent injustificada, enumerades en l’article 42; o sigui, que en fa referència. Al punt
3, que és elaborar i aprovar programes d’inspecció, que també està parlant de les entitats
financeres o altres grans empreses; ja he dit que davant de la Llei tots som iguals; també
hi ha particulars que en tenen uns quants de pisos, ja sabem que a Torelló n’hi ha uns
quants i segurament en tenen algun de buit, també, i evidentment el punt 8 com diu vostè.
Jo, per això he dit abans que aquesta moció presentada amb més temps en podríem
haver parlat. Nosaltres ens l’hem trobat avui a un quart de set.
Jo penso que a Torelló es fan moltes mesures. Aquesta moció, nosaltres la tenim des de
principis d’any i com he dit jo, a part d’aquestes notes que ha passat en Jordi que són les
que havíem treballat en comú, jo n’havia treballat altres com a grup, i que feien referència
precisament a l’article 42. D’aquest article 42 no en tenim ni idea de com ens pot sortir; no
sabem quin cost ens pot representar això! estem aprovant aquí una moció que no tenim
ni pressupostat aquest any què ens pot costar tot això! tot això no ho tenim! I vostè la
presenta aquí i apa! Ja la tenim! I no, s’han de fer les coses ben fetes; diu que
improvisem... és la seva opinió.
Barrejar això amb el fet del 9-N, em sembla que és fer una demagògia pura i dura i
barrejar pomes amb peres i potser inclús algun plàtan. Perdoni, però tots sabem on som i
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què hem defensat en cada moment. Per tant, jo, fer aquest tipus de comentari també em
sap greu.
Sra. ROSER MAS:
Aleshores ja som dos que ens sap greu.
Sr. JAUME VIVET:
Bé. Uns per unes coses i altres per altres coses.

Sra. ROSER MAS:
A mi el que vull dir, és que independentment de quina sigui la vostra postura, la nostra és
una altra, la dels companys també és una altra. No és veritat que vostès hagin tingut
aquesta moció a un quart de set; han tingut aquesta versió, aquesta versió a un quart de
set, però en aquesta versió només hi ha quatre punts en la part expositiva; la resta, la
tenien des de principis d’any! I en el seu moment no van plantejar seriosament fer
aquestes esmenes que acaben de fer ara, no ho van fer! Quan en vam parlar a la Junta
de Portaveus, que vostès ja feia un parell de dies que la tenien, tampoc es va plantejar
gaire res més. Vostès poden prendre la postura que vulguin o la decisió que vulguin, però
no ens diguin que no n’estan informats, o que no la coneixien, o que no sabien què hi
havien de dir! Si vostès hi voten en contra doncs, molt bé! Quin greu, però molt bé! Què
vol que li digui, però no ens diguin que no la coneixien i no sabien de què anava.
Sr. JAUME VIVET:
Perdó. Això no ho hem dit mai. Jo he dit que tenia uns punts preparats que en aquests
moments no els he pogut transmetre fins avui; ho podia haver fet abans? Potser si. No ho
he fet, perquè tampoc la tenia a punt; també va ser una sorpresa que la presentés vostè
el dia abans de la Junta de portaveus: va ser dimarts i es va entrar dilluns. També el que
dèiem: nosaltres per tenir-la sobre la taula, ja dic que s’hi va estar treballant fins el mes
de juny o juliol, i preparant-la, perquè precisament vam enviar la tècnica a unes xerrades
a Terrassa; nosaltres vam anar a veure per aquest tema i altres, com he dit abans, el
Secretari General; ens hem mogut, ens hem mogut i tenim els nostres dubtes i potser el
fet de no tirar-ho endavant, és, perquè teníem aquest seguit de dubtes i davant d’haver
de prendre una decisió, hem pres aquesta: entenem que obliga a l’Ajuntament a assumir
uns costos que no hem d’assumir. El nostre motiu és aquest bàsicament.
VOTACIÓ:
La proposta es DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que queda detallat a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals del PSCPM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
de PxC
Abstencions: 0
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets

Codi
2014/2337
2014/2338
2014/2339
2014/2340
2014/2341
2014/2342
2014/2343
2014/2344

Data Decret
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014

2014/2345
2014/2346
2014/2347
2014/2348
2014/2349
2014/2350
2014/2351
2014/2352
2014/2353

20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014

2014/2354

20/11/2014

2014/2355
2014/2356

20/11/2014
20/11/2014

2014/2357
2014/2358
2014/2359
2014/2360
2014/2361
2014/2362
2014/2363
2014/2364
2014/2365
2014/2366
2014/2367
2014/2368
2014/2369

20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014

2014/2370
2014/2371
2014/2372
2014/2373
2014/2374

21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014

2014/2375
2014/2376
2014/2377
2014/2378

21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014

Descripció
Decret incoació expedient sancionador N.S.P.
Decret incoació expedient sancionador I.A.L.
Decret incoació expedient sancionador S.P.E.
Neteja de Xoc exp. 2013-64
Neteja de Xoc exp. 2003-177
Alta Servei Teleassistència exp. 2014-164
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2002-41
15-2014-CP_CN legitimació canvi titular
Sol·licitud d'una subvenció no dinerària a la Diputació de Barcelona, per
a la realització d'una valoració d'unes mesures de soroll a la Plaça Vella
Decret incoació expedient sancionador J.G.A.T.
Nòmina. Regularització diferències salarials FED
Decret incoació expedient sancionador F.A.T.
AD indemnitzacions tribunal borsa esports
157-2012-SSTT-LOMEN- Renúnia parcial obres
Sol·licitud d'accés per vehicles M.A.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.B.P.
439-2014-SST-LOMAJ
Aprovar les despeses, reconèixer les obligacions, ordenar els
pagaments i pagar, l'IVA deduït d'activitat de la ràdio municipal, de l'any
2014
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina novembre
2014
Decret aprovació Pla Seguretat i Salut
Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel subministrament
d’aigua del 3r. trimestre 2014
Acord incoació 47.1-14
Ordre d'execució per reparar balcó C. Puigdecanet,26
Ordre d'execució per senyalitzar obres de clavegueram PP La Caseta
Nòmina. Deducció retribucions MRV
Denegar al·legacions 20-14
MS Canvi de nom P-42 mercat setmanal
Ordre d'execució per netejar solar C.Capcir, 1-9
Imposar nova multa coercitiva per no netejar solar C.Curull,15A
Decret adjudicació contracte obres substitució col·lector carrer Damians
Denegar al·legacions D.N.P.
Denegar al·legacions F.M.D.
Denegar al·legacions L.F.L.
Rectificar la resolució núm. 2014-2357 de data 20/11/2014 aprovació
dels padrons i liquidació del servei subminist.d’aigua del 3r. trimestre
2014
Estimar al·legacions A.F.F.
Ordre de pagament préstecs novembre
Estimar al·legacions S.T.U.
Decret Aprovar un AD a favor de Jordi Alba Cordero
Admissió a tràmit de la reclamació patrimonial formulada per Plus Ultra,
Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Decret Aprovar la relació F-2014-101
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir Sans
01-2010-i incoar exp tancament actv
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2014/2379
2014/2380
2014/2381
2014/2382
2014/2383
2014/2384
2014/2385
2014/2386
2014/2387
2014/2388
2014/2389

21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
25/11/2014

2014/2390
2014/2391
2014/2392

25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014

2014/2393
2014/2394
2014/2395
2014/2396
2014/2397
2014/2398
2014/2399
2014/2400
2014/2401
2014/2402
2014/2403
2014/2404
2014/2405
2014/2406
2014/2407
2014/2408
2014/2409
2014/2410
2014/2411
2014/2412

25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014

2014/2413
2014/2414
2014/2415
2014/2416
2014/2417
2014/2418
2014/2419
2014/2420
2014/2421
2014/2422
2014/2423
2014/2424
2014/2425
2014/2426
2014/2427
2014/2428

26/11/2014
26/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014

Ordre d'execució LOMAJ Exp. 2014-130
Arxivar ordre d'execució edifici C.St.Roc,43
71-01-II.1 Legitimació control periòdic i canvi d'annex
Servei Neteja de Xoc exp. 2006-154
Servei Neteja de Xoc exp. 2009-310
prueba 2 dia 24
prueba 3 dia 24
Acord incoació 48.1-14
Decret nomenament direcció i coordinació obra
prueba 2 tarde dia 24
Autorització ús teatre Cirvianum 6-2015 escola Rocaprevera
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Torelló i varis propietaris
per l'actuació d'ocupació de locals buits
Estimar al·legacions C.R.C.
Estimar al·legacions C.R.G.
Acceptació sol•licituds comerços per la convocatòria d’actuació
ocupació de locals comercials buits
Estimar al·legacions C.M.C.
Denegar al·legacions J.M.S.R.
Denegar al·legacions F.C.C.
Declarar desistit B.Chavete Hort Social
AJUNTAMENT 2014 - CONTA 224
Decret Aprovar la relació P-2014-181
Decret Aprovar la relació P-2014-182
Decret Aprovar la relació P-2014-183
Decret Aprovar la relació P-2014-184
Decret Aprovar la relació P-2014-185
Nòmina. Assignació de productivitat MMM i JVA nòmina novembre 2014
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local novembre 2014
Arxivar ordre d'execució, finca C.Vinyoles,10
Decret autorització ús instal·lacions esportives
Arxivar ordre d'execució edifici C.Puigagut-C.Puigdeterrades
464-2014-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar la relació P-2014-187
467-2014-SSTT-LOMEN
Acceptar baixa Hort Social i devolució part proporc.taxa
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 29-2014, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris
Nòmina. Regularització diferències salarials RCP
Renúncia LAA com a delegada de prevenció de riscos laborals
472-2014-SSTT-LOMEN
471-2014-SSTT-LOMEN
477-2014-SSTT-LOMEN
Canvi titularitat nínxol núm. 105 3a. Oest
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2008-195
Neteja de Xoc exp. 2007-129
Canvi titularitat nínxol núm. 104 2a. Oest
Llicència per matrimoni RCP
157-2012-SSTT-LOMEN-Renuncia parcial obres
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT octubre 2014 JCC
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT octubre 2014 IFN
14-06-i caducitat i arxiu expedient
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2014/2429
2014/2430
2014/2431
2014/2432
2014/2433
2014/2434
2014/2435
2014/2436
2014/2437
2014/2438

27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
28/11/2014
28/11/2014

2014/2439
2014/2440

28/11/2014
01/12/2014

2014/2441

01/12/2014

2014/2442
2014/2443

01/12/2014
01/12/2014

2014/2444

01/12/2014

2014/2445

01/12/2014

2014/2446
2014/2447
2014/2448

01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014

2014/2449
2014/2450
2014/2451
2014/2452
2014/2453

01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014

2014/2454
2014/2454-1
2014/2455
2014/2456
2014/2457
2014/2458
2014/2459
2014/2460

01/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014

2014/2461
2014/2462
2014/2463

02/12/2014
02/12/2014
02/12/2014

2014/2464
2014/2465

02/12/2014
02/12/2014

2014/2466

02/12/2014

Canvi titularitat nínxol núm. 427 4a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 519 2a. Est
Modificació cessió habitatge social. Exp 2006-157
Decret incoació contracte menor obres
Nòmina. Regularització diferències salarials ATU
Modificació preu cessió habitatge social. Expedient 2013-107
507-2012-SSTT-PRORRÒGA LOMAJ
Decret Aprovar la relació P-2014-188
Decret autorització ús instal·lacions esportives
30-07-III Modificar errada número edifici
Desestimar sol•licitud de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
i establir la retribució del servei neteja viària pel període de 1/09/2014 al
31/08/2015
476-2014-SSTT.LOMEN
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 30-2014, per
ampliació de crèdits.
Assignació dels aparadors dels locals comercials buits als comerços
presentats a les bases d’adjudicació d’un aparador comercial
470-2014-SSTT-LOMEN
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 30-2014, per
amplicació de crèdits per ingressos no tributaris
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Lesions al peu en un tram
de vorera en mal estat. A.L.C.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 31-2014, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Decret incoació expedient sancionador A.F.
474-2014-SSTT-LOMEN
Reclamació d'indemnització Responsabilitat patrimonial a nom de
A.T.B.
Prorroga 1 any lloguer nínxol núm. 234 3a. Est
Modificació de les dades de l'Associació de Ghanesos d'Osona
Decret incoació expedient sancionador A.R.N.
Rectificar la Resolució núm. 2014-2439 de data 28/11/2014
Admissió a tràmit d'una reclamació per responsabilitat patrimonial –
L.P.C.
Decret incoació licitació accessos La Carrera
Regularització curs 2013-2014 de la Llar d'Infants Municipal Blancaneus
01-03-i incoar exp per donar de baixa actv
08-04-i incoar expd. baixa actv.
4-2011-i Baixa actv d'ofici
Decret protecció legalitat urbanística carrr Sant Bartomeu
Regularització curs 2013-2014 Llar d'Infants La Cabanya
Autorització perquè les associacions protectores i clíniques veterinàries
de Catalunya puguin registrar directament al programa informàtic del
Registre general d’animals de companyia (ANICOM)
Concessió Columbari núm. 28
Sol·licitud d’indemnització per responsabilitat patrimonial Sr. J.M.R.R.
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Caiguda al C.La Gleva.
P.D.C.
26-02-II.1 Requerir control i PGDR
Requeriment per completar documentació en sol•licitud d'indemnització
per responsabilitat patrimonial – M.P.M.
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2014/2467
2014/2468
2014/2469
2014/2470
2014/2471
2014/2472
2014/2473
2014/2474
2014/2475
2014/2476
2014/2477
2014/2478
2014/2479
2014/2480
2014/2481
2014/2482
2014/2483
2014/2484
2014/2485
2014/2486
2014/2487
2014/2488
2014/2489
2014/2490
2014/2491
2014/2492
2014/2493

02/12/2014
02/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

2014/2494
2014/2495
2014/2496

04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

2014/2497
2014/2498
2014/2499
2014/2500
2014/2501
2014/2502
2014/2503
2014/2504
2014/2505
2014/2506
2014/2507
2014/2508
2014/2509

04/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014

2014/2510
2014/2511
2014/2512

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

2014/2513

09/12/2014

Requeriment per completar documentació en sol•licitud d'indemnització
per responsabilitat patrimonial – S.S.C.
481-2014 VP Recollida signatures
481-2014 VP Recollida signatures
Neteja de Xoc exp. 2006-181
Neteja de Xoc exp. 2006-140
Alta Servei de Transport Adaptat exp. 2011-67
Decret Aprovar un AD a favor de Pere Llach
Decret Aprovar un AD a favor d'Entorn Urbà SL
Nomenament funcionària interina AFR
Decret Aprovar un AD a favor de Top Ski agencia de viatges SA
Decret Aprovar un AD a favor de Jordi Alba Cordero
Decret Aprovar un AD a favor de Iunik Store bcn sl
Decret Aprovar un AD a favor de Maria Verdaguer Autonell
440-2014-SSTT-LDHOR
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-225
Ordre d'execució per netejar solar C.Cal Feiner, 27
479-2014-SSTT-LOMEN
475-2014-SSTT-LOMEN
Decret incoació contracte de serveis
Aprovar la liquidació del curs 2013-2014 de la Llar d'Infants La Cabanya
Modificació de les dades del Club Atlètic Torelló
Constitució borsa agents interins Policia Local
Nòmina. Modificació rectificació nòmina octubre 2014 IFN
Decret incoació contracte menor obres
Proposta multa coercitiva neteja solars C.Cal Feiner
Decret incoació contracte menor subministrament
Arxivar part ordre execució neteja de solars Urbanitz.Can Julià
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 32-2014, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris
485-2014-SSTT-LOMEN
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-226
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 31-2014 crèdit
de partides que s'estimen reductibles
Nòmina. Deducció retribucions novembre 2014 MRV
Lloguer nínxol núm. 39 4a. Est-Central
Anul·lació de tres resolucions d'alcaldia (proves informàtiques)
486-2014-SSTT-LOMAJ
Devolució fiança
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-229
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-230
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-227
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-228
Decret rectificació errors resolució incoació licitació
212-1978 baixa actv.
441-14 VP taules i cadires - hivern 2014
Arxiu de l'expedient de responsabilitat patrimonial per desistiment A.T.B.
Decret Àrea S. TERRITORIALS
2014-488-SSTT-LOMEN
Reclamació responsabilitat patrimonial. caiguda al Pg.Vall del Ges.
A.T.B.
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2014/2514
2014/2515
2014/2516
2014/2517
2014/2518
2014/2519
2014/2520
2014/2521

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

2014/2522
2014/2523
2014/2523-1
2014/2524
2014/2525
2014/2526
2014/2527
2014/2528
2014/2529
2014/2530
2014/2531
2014/2532

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

2014/2533
2014/2534
2014/2535
2014/2536
2014/2537
2014/2538
2014/2539
2014/2540
2014/2541
2014/2542

10/12/2014
10/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
11/12/2014

2014/2543

11/12/2014

2014/2544
2014/2545
2014/2546
2014/2547
2014/2548
2014/2549
2014/2550
2014/2551
2014/2552
2014/2553
2014/2554
2014/2555
2014/2556
2014/2557
2014/2558
2014/2559
2014/2560

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

MS incoació expedient de baixa de llicència del mercat setmanal per
impagament parada 9
2014-490-SSTT-LOMEN
2014-495-SSTT-LOMEN
Decret incoació expedient sancionador sorolls A.P.S.
2014-491-SSTT-LOMEN
Decret incoació expedient sancionador sorolls S.S.G.
2014-483-SSTT-LOMEN
2014-489-SSTT-LOMEN
Concedir l'increment de 6m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua potable, al contracte 9.101.488
Indemnització per danys a la via pública - J.V.R.
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-231
Decret Aprovar un AD a favor de Cortines Vila SCP
Decret Aprovar un AD a favor de Jugar i jugar SCP
Decret Aprovar un AD a favor de Yadi-Aluproff SL
Decret Aprovar un AD a favor de Best action consultants SL
Decret incoació expedient sancionador C.G.B.
492-2014-SSTT-LOMEN
493-2014-SSTT-LOMEN
Decret incoació expedient sancionador J.J.S.J.
27-2014-i legitimació innòcues
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 33-2014, per
ampliació de crèdits
Decret Justificació bestreta B. Social 3-2014 6a.reposició
Sol·licitud comissió de serveis ASM
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-233
494-2014-SSTT-LOMEN
484-2014-SSTT-LOMEN
498-2014-SSTT-LOMEN
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-232
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-234
Sol·licitud sala de la Cooperativa dia 21/12/2014 de 2/4 de 4 a 2/4 de 7.
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Caiguda al Pg. De la Vall
del Ges. A.T.B.
Requeriment per completar documentació en sol•licitud d'indemnització
per responsabilitat patrimonial – L.J.C.
Decret adjudicació contracte menor obres
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2007-174
Targeta d'aparcament provisional individual MR exp. 2013-121
Servei Neteja de Xoc exp. 2006-95
Servei Neteja de Xoc exp. 2004-6
Servei Neteja de Xoc exp. 2003-265
Baixa Servei Teleassistència exp. 2008-146
Nomenament agents interins Policia Local VRB i MPF
Renovació targeta aparcament individual MR exp. 2004-224
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina desembre 2014
Sol·licitud Servei Teleassistència. Exp. 2014-142
Devolució Aval
Sanció 49-14
Acord incoació 49.1-14
Acord incoació 50.1-14
Denegar al·legacions 21-14
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2014/2561
2014/2562
2014/2562-1
2014/2563
2014/2564
2014/2565
2014/2566
2014/2567
2014/2568
2014/2569
2014/2570
2014/2571
2014/2572
2014/2573
2014/2574
2014/2575
2014/2576
2014/2577
2014/2578
2014/2579
2014/2580
2014/2581
2014/2582

12/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014

2014/2583
2014/2584
2014/2585
2014/2586
2014/2587
2014/2588
2014/2589
2014/2590
2014/2591

16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014

2014/2592
2014/2593

16/12/2014
16/12/2014

2014/2594
2014/2595
2014/2596
2014/2597
2014/2598
2014/2599

16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014

Decret nomenament direcció obra carrer La Gleva
Denegar al·legacions 22-14
Ajuntament-2014 - CONTA-235
Decret incoació contracte serveis
Decret adjudicació contracte de subministrament
Decret aprovar un AD a favor de SOREA
Decret aprovar un AD a favor de SOREA
Acord incoació 51.1-14
Aprovació actes Taller de Circ a la plaça
Proposta multa coercitiva finca C.del Pont, 42
Aprovació actes Reis 2014-2015
Decret Aprovar la certificació núm. 1 obra col·lector Mossen S i Xiprers
Proposta multa coercitiva finca C.Manlleu, 21
Decret Aprovar un pagament a justificar a favor de Sergi Gràcia Ekdahl.
Baixa teleassistència exp. 2013-98
Servei Neteja de Xoc exp. 2003-306
2014-198-SECRE-ordexec
Informe favorable atorgament pròrroga comissió de serveis IVC
Atorgament de bestreta reintegrable APV
Estimar al·legacions S.F.D.P.
Denegar al·legacions J.M.S.R.
Denegar al·legacions J.P.C.
Denegar al·legacions A.H.E.F.
Decret reconeixement obligació Fons garantia lloguer Borsa lloguer
social
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir
Decret Aprovar un AD a favor de FF Bofill
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir Sans
Decret aprovar un AD a favor de Miquel Alemany Ylla
Denegar al·legacions C.W.P.C.
Decret Aprovar la justificació final de la bestreta de Benestar Social
Decret imposició sanció J.M.C.M.
Rectificació nòmina amb IT AMA
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 33-2014, per
amplicació de crèdits per ingressos no tributaris
Sol·licitant la sala de la cooperativa el dia 28-12-2014
Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària del
1r. trimestre de 2015
Rectificació nòmina amb I.T. ASM
Requerir alta activitat autoconsum
Decret incoació expedient sancionador
Rectificació nòmina amb I.T. JCC
Decret Aprovar la justificació final de la bestreta 9-2014 4a. reposició.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de
l'última sessió plenària
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Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 17 de novembre de 2014.
Sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2014.
Sessió ordinària del dia 9 de desembre de 2014.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la Tresoreria municipals
Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la Tresoreria municipals



Informe de la Intervenció i de la tresoreria municipal de data 10 de desembre de
2014, en relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de
l’Ajuntament de Torelló a l’Agència Tributària de Catalunya.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.1.Fa dos anys i mig, més o menys, que els plens abans es penjaven al web –ja ho havia
comentat- i no ho han fet. Jo demanaria si fora possible, que veig que hi ha molts
ajuntaments que ho fan, gravar-nos-el en un disquet, perquè nosaltres poguéssim
estudiar el ple com ha anat, perquè només el tenim a final de mes una altra vegada i ja
que no el podem baixar del web com fèiem fins ara, a veure si fora possible, per si mai
has de comentar algun tema o estudiar-lo, ho tindríem molt més fàcil.

Sr. Jaume Vivet:
En parlarem amb els tècnics a veure si es pot gravar, però de totes maneres, la
transcripció dels plens ho fem molt al final, just per convocar. Si es pot tenir abans,
parlaré en aquest cas amb l’Alba i ja us respondrem si és possible.

Sr. DAVID OLIVARES:
4.2.El mes passat vaig demanar sobre les beques menjador, que nosaltres ens pensàvem
que hi havia hagut una retallada bastant forta i precisament aquesta notícia surt després
del ple al 9 Nou el que diu és “Osona tanca els ajuts de beques per menjador amb
856.000 euros; són 240.000 euros menys que el curs passat”. Aquí el Sr. Romans va dir
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que no era una retallada, si no que era un canvi de model per a l’atorgament de les
beques i voldríem que ens ho torni a explicar, perquè, és clar! També ens agradaria saber
quina part d’aquests 240.000 euros s’han retallat a Torelló i vostè creu que no és una
retallada, que ens expliqui bé aquest canvi, perquè no l’acabem d’entendre.

Sr. Manel Romans:
El que vaig dir l’altre dia és que havien canviat els criteris, i això és veritat i perquè hi ha
hagut aquesta reducció d’aportacions, ha estat bàsicament, perquè hi ha hagut la
compactació dels horaris en els instituts i la mainada que es quedava als instituts a dinar,
ara ja no s’hi queden i, per tant, la reducció ha vingut per aquí.
Sr. David Olivares:
Si, però ja arribem al mateix: si no és una retallada i persones que abans pagaven 22 €
ara en paguen 60€.

Sr. Manel Romans:
Confons les idees: han canviat els criteris i ja vaig explicar l’altre dia que hi havia gent que
els donaven un percentatge i ara els donen menys, perquè s’ha prioritzat la capa més
desfavorida. S’ha prioritzat la capa més desfavorida, però s’han repartit els mateixos.
Però per altra banda, el que ha passat és que hi havia un seguit d’instituts que feien
jornada partida i la mainada es quedava a dinar i ara fan de 8 a 3 i al compactar la
jornada, ja no es queden a dinar; per tant, digues-li retallada, digues-li el que vulguis,
digues-li optimització de recursos, però la qüestió és que aquests dinars que es feien en
el seu moment ara no es fan i si no es fan, no es paguen.

Sr. David Olivares:
El dia que vam fer aquesta pregunta, que semblava que ens preocupàvem tant pels nens,
ho va dir inclús el regidor i hi havia molta gent afectada i si ho vam demanar, és, perquè
algú ens ho va demanar i era un afectat i van quedar bastant sobtats per les respostes,
perquè ells no ho veuen així, ho veuen d’una altra manera.

Sr. Manel Romans:
Torno a respondre que aquí hi ha hagut un canvi de criteri i abans aquests criteris els
podíem marcar des del Consell Comarcal i ara ens venen imposats per la Generalitat. Per
tant, és la Generalitat la que marca els criteris. I si que hi ha hagut persones que
percebien uns diners i ara no els perceben. Per què? Doncs perquè consideren que
aquestes persones hauran de fer una mica més d’esforç, perquè els seus fills es quedin a
dinar a les escoles, i en canvi, hi ha persones que estan en unes capes mes desfavorides
i el que han fet és prioritzar aquests nens davant dels altres.

Sr. David Olivares:
Doncs aquí a Torelló no és així, perquè hi ha gent que coneix les necessitats d’aquestes
persones i són persones sense feina, que estan bastant malament econòmicament. Si
aquestes no són persones necessitades, no sé qui ho són!

Sr. Manel Romans:
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Jo li vaig dir que hi ha uns criteris i que si algú té alguna queixa, que pot anar al Consell
comarcal i allà l’atendran i li explicaran els motius.
Sr. David Olivares:
Però és que aquesta persona, per exemple, ha anat a buscar el PIRMI, i li han dit que no,
senzillament!

Sr. Manel Romans:
Si no li han donat el PIRMI és que no se’l mereix!
Sr. David Olivares:
Però és que el cobrava! Li van treure quan va començar a treballar; va començar a
treballar, li van treure, és un dels casos que li explico.

Sr. Manel Romans:
Jo crec que no hem d’entrar en casos personals aquí. Per tant, jo penso que si algú té
alguna queixa, que vagi al Consell Comarcal i li explicaran exactament perquè li han
donat aquests diners; estava dins d’un escalat i ell estava dins d’aquest escalat i per tant
li han donat aquests diners.
Sr. David Olivares:
Avui estan seguint el ple. No cal que li expliqui.

4.3.Si ens podrien informar del cost que té formar un agent de la policia local de Torelló, quan
venen interins, el cost d’un policia local.

Sr. Manel Romans:
Jo el que puc dir, és que quan un agent interí se’n va a l’escola de policia, l’Ajuntament de
Torelló li paga el salari bàsic, l’específic i li paguem les dietes.

Sr. David Olivares:
Aquesta pregunta ve, perquè nosaltres, des que portem a l’Ajuntament, no sé quants
agents s’han format aquí i quants han marxat. Quants han quedat al poble? Nosaltres, el
que entenem és que si paguem una formació a un policia local i quan té el títol se’n va a
altres ajuntaments amb el títol, se’ns coneix com l’acadèmia de policia! Perquè estem
pagant títols a la gent, que se’n va a altres ajuntaments que cobren més. Això és el que jo
em refereixo, que els ciutadans estem pagant a un policia local una formació i aquests
policies acaben marxant a altres ajuntaments com Manlleu, Vic, ... i això és el que no
veiem bé, perquè les quantitats que m’han dit, aproximadament, no sé si és cert, però pot
oscil·lar uns 30.000 euros per agent.

Sr. Manel Romans:
No crec que sigui tant. Ara no li puc dir, però crec que no és tant.
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El que si que volia dir, és que el sistema que hi ha de formació dels agents és pervers i
això, en una visita que vam tenir al parlament amb l’alcalde, li vam fer arribar al conseller
d’interior i li vam dir que ens trobàvem amb això que està dient vostès: que nosaltres
formem els futurs policies i llavors agafen i marxen i va dir que això era una queixa que
no fem només nosaltres, si no que hi havia molts ajuntaments que ho feien i que ara es
trobaven amb l’atzucac que no tenien agents a l’escola de policia, però no és només
Torelló que s’hi troba, no! Són tots els ajuntaments que s’hi troben! I diu que ara no hi ha
policies que s’estiguin formant a l’escola de policia, precisament per això i es veu que hi
ha un projecte de llei que s’està treballant al Parlament, però pel que ens va dir ell, la
resta dels grups al Parlament, no sé si és per això o per altres coses que no ho veuen bé,
i que no hi donen suport i per tant, no la presentaran aquesta nova llei fins que no hi hagi
el suport dels grups parlamentaris i això és el que ens va dir el Conseller d’Interior.
Per tant, si, jo estic d’acord amb vostè que el sistema és totalment nefast i suposo que hi
ha molts altres sistemes per accedir a la policia i un d’ells podria ser que fos una carrera
igual que una altra i que una persona es formés en aquest cas per ser policia local o
mosso d’esquadra i que quan tingués la formació es presentés en els processos
selectius, com es fa en tots els altres llocs de treball de l’Ajuntament, però en aquest cas
amb la policia no és així i nosaltres ho patim, diguem que ho patim!
Sr. David Olivares:
Nosaltres el que voldríem demanar, també, és si es pot fomentar d’alguna manera que
aquesta policia local que formem hi hagi alguna manera que es puguin quedar al poble,
una vegada coneixen els ciutadans, coneixen el poble...

Sr. Manel Romans:
També voldríem nosaltres que en els processos selectius s’hi apuntés més gent del poble
i en canvi, ens ve molta gent de fora i pocs d’aquí. Això és així, però si no tenim jovent al
poble que s’hi vulgui apuntar..

Sr. Jordi Casals:
Difícilment es faran carreres prèvies a fer les places de policia, perquè són un cost a
nivell nacional i municipal; és a dir que això suposaria no tenir la despesa per part de
l’Ajuntament per la formació, però difícilment es farà.
El problema de la rotació a la policia local de Torelló, que és un problema endèmic;
només cal veure els tipus dels agents de la policia local, que és molt elevat i no és,
perquè s’hagin anat jubilant, si no perquè hi ha hagut una gran rotació i molts dels quals
han estat interins. Tampoc no hi ajuda el fet de les limitacions que es fa des del govern de
la Generalitat a l’hora de contractació i a més, moltes vegades aquí tenim un gran nombre
d’interins, que també cal diferenciar entre el que són els interins i el que són els agents i
el que suposa també la formació d’un agent amb plaça aquí, diferent per als interins. El
que si que és veritat és que òbviament, un agent interí, si pot treure’s una plaça amb
propietat en un altre municipi, ho anirà fent, perquè com que aquí tampoc no ho té
assegurat, i és el que ha passat aquí; dels últims interins que es van agafar, n’hi va haver
un parell que es van treure oposicions en una altra banda. Aquest és un repte que té
l’Ajuntament de Torelló i que s’haurà de posar fil a l’agulla, bàsicament, perquè el
coneixement, al marge dels costos de la formació que pugui tenir la policia local, hi ha un
coneixement de l’experiència en el territori, que és una cosa intangible i si és un agent
que porta aquí tres mesos i treu les oposicions –com va passar últimament- doncs mala
sort! A més, eren uns agents que ja havien fet el curs de formació a l’escola de policia.
És una cosa per tenir en compte i estaria bé, com comentava el regidor de recursos
humans, que per llei, a nivell de Parlament, es pogués regular i que la mobilitat horitzontal
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no fos tan fàcil i que hi hagués d’haver un termini mínim de permanència, perquè sinó,
tenim aquesta fuga de coneixement de la policia local de Torelló cap a fora.
Jo entenc que la pregunta anava més enllà dels costos que pot tenir i més per la
preocupació per tot plegat. Doncs en aquest cas, i que no valgui de precedent, compartim
aquesta preocupació.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.4.Primer voldríem demanar sobre una queixa que hem dit diverses vegades, però que ens
han fet arribar, d’un tema de cablejat elèctric i exactament al carrer Puigdeterrades i al
carrer Puig de les Vinyes: tot continua estant igual amb els cables d’alta tensió mig
penjant i els veïns cada vegada van tenint més por quan plou i quan fa vent i pel que
tenim entès és pel tema de fusteries o torneries que hi havia allà i que ara ja no estan en
actiu. Voldríem saber si d’una vegada se solucionarà.

Sr. Jaume Vivet:
En primer lloc, dir que no és un cable d’alta tensió, si no que és de baixa i és un tema que
el farem arribar a la companyia i a veure si es pot treure, perquè igual no es pot treure per
altres coses; si una torneria o una empresa no funciona, però no es dóna de baixa i va
pagant el que toca, hi ha un mínim consum... pot ser que aquesta persona pel motiu que
sigui, segueixi estant donat d’alta i pagant uns mínims o el que sigui; per tant, si a la
companyia no li arriba, ho té allà penjat.
Allà hi ha una zona que hi ha uns pals de fusta, que s’ha intentat treure’ls, però no hi ha
façanes per enganxar i un soterrament l’ha de pagar l’Ajuntament i si no recordo
malament, a la legislatura passada ja ho havíem mirat i un soterrament d’aquests et pot
costar 40.000 o 50.000 euros tranquil·lament. Tot són diners.

Sr. Joan Manel Castillo:
Els veïns estan preocupats.

Sr. Jaume Vivet:
Aquests veïns tenen aquesta prioritat i uns altres en tenen una altra i d’altres, una altra i
aquí anem jugant amb el que podem, el que és interessant o important, és que tinguin un
servei i de moment, el servei elèctric hi és, fa molts anys que hi és i no ha passat res!
El dia que passi alguna cosa, allà hi ha un responsable que és la companyia elèctrica. En
quant a normativa deu complir; el cable segur que està a l’alçada i hi ha uns pals més
avall, en una vorera molt estreta i el pal és al mig de la vorera.
Jo em referia a treure aquests pals i fer el soterrament, però si no recordo malament,
anava entre 40.000... té un cost i no tenim previst tocar-ho de moment.
De totes maneres, ho farem arribar, però el que faran serà presentar-nos un pressupost
del que costa soterrar-ho.
4.5.Tema de la deixadesa de Torelló. Potser vosaltres ho seguiu d’una manera; nosaltres ho
seguim d’una altra. Estic parlant des d’electrodomèstics, mobles, matalassos, tot tipus
d’estris que estan fora de contenidors i tirats i exactament a dia d’avui, al carrer d’Ausiàs
March encara hi havia un matalàs i dos dies enrere hi havia des de mobles fins a tot tipus
de brossa. A veure si això ho controlen i ho podem solucionar d’una vegada, perquè ja no
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ve de dos dies, ni d’un any. Em sembla que nosaltres portem tres anys i tres anys que
estem veient el mateix.

Sr. Lluís Sabatés:
Espero que totes aquestes coses que dius que vas veient, no siguin les mateixes de fa
dos anys i mig! Suposo que es van renovant, no? Cada vegada que en veus una, és
nova. Això vol dir que hi ha una feina, que quan ells surten, el que no podem fer
nosaltres, és cada moment que hi hagi algú que no fa la feina d’anar a portar aquests
trastos que dieu a la deixalleria, que és el que s’hauria de fer, no podem immediatament,
al mateix moment, anar a treure-ho. Hi ha uns dies que es passa i que es recull. A més,
amb l’entrada del nou servei de deixalleria, unifiquem la recollida de trastos en un mateix
servei, que serà el servei de deixalleria, quan fins ara estava dividit en dos i un per l’altre,
a vegades potser no acabava de funcionar. Per tant, ja hi hem posat, o intentem posar-hi
recursos per millorar-ho, però evidentment, tot el que aneu veient no és de fa dos anys i
mig, és d’algú que potser ho ha deixat avui, o pot durar una setmana, perquè en aquell
moment no s’hagi passat per la zona o el que sigui, però en tot cas no és una deixadesa
de l’Ajuntament, si no que es tracta de l’incivisme de la ciutadania. Jo penso que aquí,
sempre que aneu traient aquests temes, hauríeu de ser molt més crítics amb els que ho
fan, que no amb els que ho patim, perquè a més ho patim tots els ciutadans de Torelló,
perquè això té un cost, un cost elevat dels nostres impostos que paguem a l’Ajuntament.
Nosaltres intentem posar els mitjans per solucionar-ho, i a més, ara amb l’entrada del nou
servei de deixalleria esperem que millori i si no acaba de millorar, ens haurem de mirar a
veure com ho acabem fent, però no mateu el missatger! Crec que a qui heu de matar és a
la gent que és incívica, perquè qui ho fa jo penso que és un incívic i hauríem d’estar tots
aquí treballant, perquè aquesta gent no faci aquestes coses, perquè hi ha uns serveis que
els paguem entre tots, que estan instaurats. Per tant, em sembla que aquí, ja sé que
queda molt bé i pot ser un titular molt maco: “Torelló és una deixalleria”, però tampoc és
el cas.

Sr. Joan Manel Castillo:
En el tema d’incivisme estem totalment d’acord; el que passa, és que portem tres anys i
mig de legislatura i comencem a estar farts .El que no pot ser, en un ajuntament, aquests
mobles i totes aquestes coses, una setmana al carrer. I què passa, que en una setmana
no passa ningú a recollir res? No passa cap persona de l’Ajuntament a veure aquests
contenidors?

Sr. Lluís Sabatés:
El servei, potser en alguna zona no passa tant.
Sr. Joan Manel Castillo:
I ara em dirà el Sr. Lozano, que jo, com a regidor, ho he de denunciar, no? Doncs no!
Això és feina de l’equip de govern. Perquè no vull que em tornin a replicar d’aquesta
manera.

Sr. Jaume Vivet:
L’equip de govern no anirà amb un carretó a recollir matalassos, això suposo que ho tens
clar, oi?
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Sr. Joan Manel Castillo:
És clar que no! És evident!

Sr. Jaume Vivet:
Doncs si tens clar això, tu entendràs que dubto, i si és en un lloc que li han tirat i hi està
una setmana, és en un lloc evidentment que no hi ha contenidors, segurament, ho han
deixat en un descampat, en un lloc així, perquè allà on hi ha contenidors s’hi passa
pràcticament a diari i depèn del lloc, hi ha unes zones on es passa cada dos o tres dies i
això pot ser que estigui dos o tres dies en un lloc, però una setmana ja en dubto més.

Sr. Joan Manel Castillo:
I quatre i cinc.

Sr. Jaume Vivet:
Però ja en dubto més si és en un lloc que hi ha contenidors. Una altra cosa és que tu
vegis una furgoneta que se’n va a un marge i llenci un matalàs. Això és un altre tema.
Això pot ser i fins que algú no ens comunica que allà hi ha un matalàs, normalment no
s’actua. Jo, personalment, he trucat a vegades als tècnics de l’Ajuntament avisant-los
dels llocs on passo més sovint i ho veig i a vegades he trucat algun cap de setmana, que
he vist algun contenidor en algun lloc i he avisat que s’ha d’anar a buidar, perquè a
vegades, inclús hi ha armaris. Doncs bé, es passa expressament a recollir això, però si
algú avisa.
Aquí, en Lluís té raó: la persona incívica, quan es veu algú que fa això, és el que s’hauria
d’agafar i demanar-li què està fent.

Sr. Joan Manel Castillo:
És evident! Si veus la persona que ho fa, si.

Sr. Jaume Vivet:
Doncs això vol dir que hi ha algú que no fa una acció bé i nosaltres intentem, com ha dit
ell, posar-hi remei; ja dic, en uns contenidors i a vegades pots passar per algun lloc i
veure mobles apilonats en una paret i aquell és el dia que passa el servei de recollida de
mobles, perquè també hi ha un servei de recollida de voluminosos, que si la gent truca, i
molta gent ho té penjat a la nevera de casa, perquè es va fer una campanya amb imants i
a casa encara hi és i si aquell dia truques, t’ho passen a recollir per davant de casa teva o
et diran on ho has de deixar i ho passaran a recollir. Tot això es fa; ara bé, si entenem
que és culpa de l’equip de govern que una persona, qui sigui, agafi un pilot de fusta i el
deixi en un descampat, tu mateix!

Sr. Joan Manel Castillo:
Demanem més control. Simplement. Demanem més control! Potser hauríem de vigilar
més amb els comentaris, si no voleu que continuï i ara va pel Sr. Galobardes.

Sr. Jaume Vivet:
Em sembla que t’hem donat la resposta i jo ho donaria per acabat aquí. Jo penso que
t’hem respost i, per tant, deixem-ho aquí.
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Sr. Joan Manel Castillo:
D’acord. Doncs ara demanaria que el Sr. Galobardes, a partir d’ara li retiri la paraula per
cada comentari que fa.

Sr. Jaume Vivet:
El Sr. Galobardes ha fet un comentari, com vostès l’han fet fa una estona. També l’han fet
vostès!
4.6.I per últim, voldria saber quina és la posició de l’equip de govern sobre la “consulta” que
volen fer els deixebles de Sant Feliu, sobre canviar la festa de Rocaprevera per la festa
de Carnaval.
Jo ja porto molts anys en el carnaval; sé qui són els deixebles de Sant Feliu, i això, més
que una consulta, aquí hi ha temes polítics, perquè darrere de qui vol organitzar aquesta
consulta, hi ha membres de la CUP i volen aprofitar aquest tema per poder fer campanya
electoral, a la meva manera de veure les coses, i per això volíem que ens diguessin aquí
exactament quina és la seva posició sobre aquest tipus de consulta i, si es fa, quin cost
repercutiria tot això.

Sr. Jaume Vivet:
Si al darrere hi ha un grup polític o no, li seré sincer: a mi no m’interessa ni si hi ha algú o
no hi ha algú. Si hi ha algú que, perquè pertany a un grup i a més, promou una activitat
d’aquest tipus, ja considerem que es polititza, jo no penso així, perquè són persones que
estan ficades en aquest grup, i han estat deixebles i encara hi són i ells consideren que ja
fa molts temps que se’n parla de si el divendres de Carnaval ha de ser festa local. Fa
temps i potser és el moment de dir a veure què es vol fer i ells demanen que es faci un
tipus de consulta popular i això és el que han proposat a tots els grups, suposo que
tothom ha parlat amb ells, o ens han vingut a veure i bé, per tant, nosaltres, posicionarnos, en tot cas ja ho farem el dia que ho haguem de fer; de moment, que es faci. Hi ha el
reglament de participació ciutadana. A mi em sembla que aquí hi ha una mica de confusió
entre el reglament i el que és pròpiament una consulta i precisament demà tenim una
reunió amb ells per parlar-ne de què és una cosa i què és l’altra i què comporta fer una
cosa i què comporta fer l’altra. Depèn de què faci, si que té un cost per l’Ajuntament, i
depèn de què facin, segurament no en tindrà cap de cost.
Però de tot això n’hem de parlar demà; jo no sé què volen fer, què volen tirar endavant.
Sr. Joan Manel Castillo:
Si però tinc entès que la pregunta és eliminar la festa de Rocaprevera. Fer el canvi i, clar!
Aquí és on vull anar!

Sr. Jaume Vivet:
Escolti’m! no podem fer tres dies de festa! la llei en marca dues de festes locals i si hi ha
una majoria de Torelló que diu que vol que sigui el divendres de carnaval... jo no em
posiciono, d’acord? jo estic fent d’advocat del diable ara! I la majoria democràticament
decideix que s’ha de fer aquest dia i s’arriba a portar al ple i al ple s’aprova el dia que
sigui, jo entenc que finalment, qui aprova quin dia serà festa o no serà festa, serà el ple!
Ja ho estem aprovant cada any.
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Jo el que vull és aclarir amb ells uns termes, que crec que tenen confosos jurídicament i
que entenem que els ho volem posar el màxim de clar, per fer-ho el màxim de senzill, per
fer-ho el mínim de cost possible i tenir-ho clar.
La reunió els vaig dir que havia de ser després de festes, perquè tenim una agenda molt
plena i demà només els puc dedicar ¾ d’hora i vam decidir que en aquests ¾ d’hora en
parlaríem. Hem fet un forat demà.
Ara bé, francament, si es fa un procés i diuen que hi ha “x” persones que ho volen, doncs
evidentment que haurem de prendre una decisió, però ja la prendrem en el seu moment.
Ara jo no em posicionaré pas sobre què vull i què no vull.
Sr. MARC FONTSERÈ:
4.7.Crec que és per tercer any que se’ns deneguen tots els cursos ocupacionals des del
departament de la Generalitat, del Departament de Treball. Crec que els dos anys
anteriors l’equip de govern, l’alcalde i el regidor, aquí públicament van mostrar el seu
descontentament amb el departament i sembla que aquest descontentament no ha servit
de massa res. A veure si em podeu explicar què ha passat, si és que ja mai és tornarem
a tenir cursos, o què és el que ha passat.

Sr. Manel Romans:
La setmana passada ens va arribar la informació que per tercer any consecutiu, ens
havien denegat els cursos d’atenció sociosanitària.
Diguem que vam tenir dubtes de si presentar-nos o no, precisament pels antecedents que
els dos anys anteriors no ens els havien aprovat; jo li vaig demanar a l’alcalde si podia fer
una trucada; la va fer: va parlar amb la Directora General del SOC, la Sra. Olga
Campmany i la resposta va ser que ens hi presentéssim. Ens ho han denegat i la veritat
és que no estem gens contents, estem molt enfadats.
I a partir d’aquí, què haurem de fer? No ho sé; ens ho haurem de plantejar. Diguem que
la formació que demanem al SOC és una formació molt encorsetada, és a dir, nosaltres
estem homologats per donar aquests dos cursos i prou, no podem fer res més. Estem
certificats amb una ISO 9000 que ens exigeix cada any el SOC i, per tant, ara portarem
tres anys amb uns costos de certificació o de seguiment d’aquesta certificació que no ens
hauran servit per res, perquè per totes les altres formacions que fem no ens la demanen;
per tant, ens haurem de plantejar a veure què fem. El dia 15 de gener ve el Sr. Joan
Aregio, que és el Secretari General del Departament i en parlarem una mica amb ell i li
plantejarem ben bé a veure què hem de fer. Ja és el tercer any; pensem que ja hem
tingut prou paciència; ens ho hem cregut molt i estem molt decebuts, perquè no ens ho
han donat, però hem engegat formacions per altres bandes, com pot ser amb la
Diputació; la Diputació ens dóna molta més flexibilitat i no estem tan encorsetats, podem
fer la formació que nosaltres creiem convenient i potser haurem d’anar una mica per aquí
i al SOC deixar-lo estar i tirar per altres bandes. Ens sap molt greu, perquè és l’únic que
ens dóna un certificat de professionalitat i per exemple, aquest any, al consorci de la Vall
del Ges, Orís i el Bisaura, l’any passat també ens van denegar el de formació forestal i
aquest any ens l’han concedit i també hi havia el dubte de si el demanàvem o no, però va
sembla que, com que donaven el certificat de professionalitat que l’havíem de demanar i
aquest ens l’han concedit, però, en canvi, el d’atenció sociosanitària, en tota la comarca
només n’han donat tres: un a la Fundació mil·lenari i els altres dos a Sant Tomàs. No
n’han donat cap ni al Ripollès, ni a la Garrotxa i no sé si al Bages i tampoc al Vallès.
Els AODL també n’havíem demanat un per turisme i comerç a través del consorci i també
se’ns ha denegat. Suposo que hi deu haver hagut una baixada molt forta de pressupost,
en el tema del SOC i hem hagut de rebre tots. Però ja he dit que el dia 15 de gener, si no

63

ho canvia –perquè havia de venir el dia 10 de desembre i no va venir-, el Secretari
General vindrà a visitar el Centre de formació forestal i ens hi entrevistarem amb l’alcalde
i li plantejarem això, que ja fa tres anys que, a part del cost que ens costa a l’Ajuntament,
generem falses expectatives a la gent que tenim a la llista, tot i que de seguida que vam
saber que no es feia, la Montse Martí els va trucar, però diguem que no és la manera de
fer i, és clar! Tres anys d’enganyar la gent ja no podem fer-ho i, per tant, aquest any si
que ens plantejarem ben bé què fem.
4.8.El mes de juliol vaig demanar al regidor d’obres el motiu de la retirada d’un parc infantil,
un gronxador i un tobogan de la plaça Joanot Martorell.
Ara demanaria el motiu d’aquesta actuació que s’ha fet aquest últim mes, de tapar la
sorrera; per quina raó s’ha fet i si també han parlat amb els veïns, d’això.

Sr. Lluís Sabatés:
Quan ens vas fer la pregunta, vam agafar el compromís –que ja el teníem- que allà s’hi
farà una actuació per tornar a posar-hi els jocs, o un tipus de joc; si que hem cregut que
com que en el pressupost per aquest any no hi era i si que en el 2015 hi és, per temes de
seguretat i higiene, perquè era un sorral que no s’hi feia el que s’hi havia de fer, perquè ja
no hi havia els gronxadors, de moment hem cregut oportú tapar-lo per un tema de
seguretat i higiene i plantejar el tema amb els veïns de cara al nou pressupost, per veure
què hi farem i el compromís és de tornar a posar-hi uns jocs infantils.
Sr. Marc Fontserè:
Celebro que hi hagi aquest compromís, però crec que hauria de requerir una certa
urgència; no et sabria dir si 15 dies o un mes i mig o dos, però si que és cert que la plaça
ha perdut; ja és una plaça trinxada tal com es va dissenyar en el seu moment, però ha
perdut. Els que l’utilitzem o utilitzàvem ho hem notat; els comerciants diuen que ho han
notat –jo no ho sé-; també m’han dit que han parlat amb el regidor de comerç alguns i
només volia reiterar aquesta petició.
5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Només desitjar-vos que tingueu unes bones festes.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.2.Una informació adreçada a Iniciativa –a la Roser- i al PSC –a en Marc-. A l’anterior ple,
després de fer la presentació del pla d’Igualtat, que van fer unes preguntes.
Roser: vas demanar que es fes més difusió del manifest i vas comentar que estaria bé
que es pengés al web de l’Ajuntament i jo et vaig comentar que no sabia exactament si es
feia, però que em semblava que si. Efectivament s’hi penja. També demanaves una
relació de les accions que s’han portat a terme aquest 2014 i jo he fet una relació i us
l’entregaré en mà, perquè aquesta també la demanaven des del partit socialista.
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També comentar a en Marc que és veritat que hem vist aquests errors que parlaves, la
veritat, bastant garrafals i s’han comentat amb Diputació els errors detectats pel PSC i
ens han comentat que s’esmenaran.
En quant al retard, que estava vençut des del 2012 i perquè no es va fer abans,
bàsicament és per manca de temps de recursos humans en aquest cas; ja quan es va fer
la valoració d’aquest pla des de la Diputació es van demanar m és recursos humans, però
tot i això, aquesta cosa no ha estat possible i comentar només que la tècnica, que és la
tècnica de joventut, Infància i polítiques d’Igualtat, hi dedica un 30% de la seva jornada a
polítiques d’igualtat i això també és un handicap, perquè per il·lusió es volen fer moltes
coses, però si es pogués posar una persona o en un moment donat hi hagués un pla
d’ocupació que permetés posar una persona que ens ajudés, però de moment no hi és.
I també comentar que entregarem això i que amb aquest pla volem tocar molt de peus a
terra i que no es faran volar coloms, perquè pensem que el temps no està per això. Per
tant, com vaig dir l’altre dia, el que es pugui fer es farà, i el que no, ens estimem més fer
una cosa ben feta que no pas quatre a mitges.
I desitjar a tothom un bon Nadal i bones festes.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.3.Comentar-vos, com vam dir, la campanya de Nadal que endegàvem junt amb la regidoria
de comerç: que es van fer els tallers de circ, que hi podia haver molts més nens, però feia
molt fred i Déu ni do els que van venir; el taller de circ, a part d’estètic era molt preciós, la
gent que ens va venir de monitors van estar molt a l’alçada, sabien molt com havien de
tractar els nens i va funcionar molt bé; igual que el mercat de la cuca, que imagino que us
en parlarà en Jordi, i el taller que també es va fer el dia del mercat de la cuca.

5.4.I per ordre cronològic, deixeu-me repassar una mica els actes que toquen més la meva
regidoria:
 Les representacions dels Pastorets
 El dia 27 tenim el campament reial, als jardins, per portar la carta als Reis
 El dia 30 hi ha el concert de Nadal al teatre
 El dia 5, l’arribada de SSMM. els Reis de l’Orient a l’estació, com cada any
 Si encara us falta comprar algun regalet per aquestes festes, entrades pel teatre o
abonaments sempre es queda la mar de bé.
I desitjar molt bones festes i molt bona entrada d’any.

Sr. ALBERT PORTÚS:
5.5.Simplement respondre la pregunta que va fer la Roser a l’últim ple, en relació a l’IBI: el
fraccionament de l’IBI no suposa cap cost per a l’Ajuntament.
I també desitjar bones festes a tothom.
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Sr. MANEL ROMANS:
5.6.Volia només fer una mica d’informació respecte al que ha dit la Roser avui a l’hora del
debat del pressupost, que li sembla que des de promoció econòmica no estem fent bé les
coses. Això és un debat que ja hem tingut altres vegades; jo sempre he dit que els llocs
de treball els ha de crear les empreses i l’administració som molt ineficients i que
nosaltres potser en altres legislatures no s’havia fet així, però si que creiem que l’empresa
ha de ser un puntal, si més no per la convivència; jo penso que si hi hagués feina i tothom
tingués feina, el debat que hem tingut avui d’aquesta moció no hi hauria estat, perquè
tothom hagués pogut pagar un lloguer raonable. I amb això també vull dir que no és del
tot veritat, perquè aquest any 2014 el projecte en què la regidoria de promoció econòmica
juntament amb el consorci hi hem destinat més diners, concretament 40800 euros, ha
estat un projecte de formació per a joves. Per tant, no vol dir que només treballem per les
empreses, si no que tenim una visió molt àmplia i treballem per les empreses i per les
persones que han d’anar a treballar en aquestes empreses. Per tant, no focalitzem
només per una banda, no posem tots els ous en una cistella, si no que els repartim de la
manera que a nosaltres ens sembla millor.
Si que he de dir que ara estem treballant, ja que s’acaba l’any, en una memòria i que
espero que al proper ple podré explicar-los una mica tot el que hem fet des de la meva
regidoria, perquè sembla que hi ha una mica de confusió i veurà que no només treballem
per les empreses, si no que treballem molt, molt, per les persones i per les persones que
estan a les empreses i per les persones que estan treballant per compte d’altri a les
empreses.
També volia dir que ara estem engegant un projecte, que segurament el primer trimestre
d’aquest 2015 el posarem en marxa, que es diu “recurs digital de foment del teixit
empresarial”, que serà donar a conèixer als vailets de tercer i quart d’ESO tot el teixit
empresarial que tenim a casa nostra, perquè el puguin conèixer, per saber què es fa aquí
i perquè en temes d’emprenedoria també és una de les coses que hem apostat molt, no
en tema d’emprenedoria només com a emprenedoria d’empreses, si no com a filosofia de
la vida.
Per tant, hem fet això; vam fer l’imagine express, que vam tenir gairebé 500 vailets al
cirviànum; per tant, si no doneu suport a això i no només tu, si no que també algun altre
grup ha fet algun comentari en algun lloc, em sembla que jo diria que us esteu
equivocant, perquè penso que hem treballat i sobretot aquest 2014 hem treballat molt bé
des de la regidoria i espero –ja dic- el proper ple, si ho tenen acabat, donar-vos a
conèixer totes les accions que hem fet des de promoció econòmica.
Gràcies i bon Nadal i bon any nou.
Sr. JORDI CASALS:
5.7.Lamentar que ens ha arribat el carbó abans d’hora a la regidoria de comerç i turisme amb
aquesta caiguda de l’AODL que havíem demanat des de turisme i comerç. Us en faig
també partícips a tots els regidors, que en sigueu conscients, perquè haurem de posar
imaginació i a veure com ho podem fer per mantenir totes les activitats que hem endegat
en els darrers anys.
Per a la resta dels mortals, bones festes i bona entrada i també bona sortida d’any.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
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5.8.Dos comentaris, o dos reconeixements: en primer lloc, dir que el dia 13 es va fer per
segon any un concert de l’escola municipal de música de Torelló en col·laboració amb
l’escola municipal de Roda, i a més, també col·laborant l’escola d’arts plàstiques; un
concert obert a tot el poble, que va omplir de gom a gom el teatre Cirviànum i, per tant, en
tots els aspectes estem molt orgullosos, però en aquest també i sobretot de la
col·laboració de les dues escoles municipals, que pensem que aquest és l’esperit que
hem de tenir amb les escoles municipals de Torelló, que col·laborin i que es donin a
conèixer a la societat i que tot l’esforç que fem els ciutadans pagant amb els nostres
impostos una part del cost d’aquests serveis, que puguin repercutir d’alguna manera a
nivell cultura i a nivell de promoció de la feina que fan i de la feina ben feta que estan fent.
5.9.Fer un reconeixement públic, perquè segurament –no sé si oficialment- però si físicament,
demà la Montse Vilageliu, que és la directora de l’escola Fortià Solà, farà l’últim seu dia
de classe; es jubila i públicament jo penso que li hem de fer un reconeixement per la seva
tasca que ha portat a terme durant molts anys a Torelló en l’àmbit educatiu, suposo que
va començar com a mestra, després va estar molts anys a l’equip directiu i els últims anys
com a directora del Fortià Solà i, per tant, jo penso que és de llei fer-li aquest
reconeixement públic a través del ple, agrair-li tota aquesta tasca i que la seva nova
etapa de persona sense feina, però voluntària, que la pugui gaudir i que pugui realment
fer ara coses que per la seva dedicació constant en l’aspecte educatiu de l’escola Fortià
Solà, potser no li ha permès.
I també aprofitant, doncs evidentment si una persona se’n va, n’entra una altra, i també
desitjar-li tota la sort i tota la col·laboració a la nova directora de l’escola Fortià Solà i a tot
el seu equip directiu; la directora és la Irene Hernàndez, aquí present, regidora de
l’Ajuntament. Per tant, desitjar-li també tota la sort del món i que estem al seu costat per
tot el que necessiti.
I evidentment desitjar un bon nadal a tothom i unes bones festes.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.10.Només recordar les dues campanyes que tenim engegades per aquestes festes: una
adreçada a les festes més nocturnes, la de “per Nadal, viu les festes com cal”, que podeu
ajudar a fer difusió dels missatges que aniran sortint a les xarxes socials del Torelló jove,
perquè es vagi fent taca i es vagi distribuint i el missatge arribi a tothom i recordar que
quan hagin passat les festes i els Reis i el tió us hagin portat moltes coses, des de la
regidoria de medi ambient també tenim la campanya, perquè cadascú recicli les coses al
lloc que toca i tots els embolcalls que tindrem, que els posem al lloc que els correspon.
Bon Nadal i bon any nou.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.11.M’he oblidat dir que avui s’han acabat de muntar totes les places; falta una inauguració.
Penso que cada any ens sorprenen totes les escoles i totes les entitats que col·laboren
en la decoració de les places. Per tant, animar-vos a visitar-les i a gaudir-ne, perquè
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realment és un treball que fan i que el fan molt bé i penso que donen una vida al poble
que fa anys no teníem.
Sr. JAUME VIVET:
5.12.Voldria donar una informació sobre el tema del tren i volia aprofitar l’ocasió per donar
precisament aquesta informació que ja fa dies que va sortir a la premsa i tampoc vull
deixar passar l’ocasió per manifestar un seguit de coses que com tothom ja sap, a partir
del mes de gener, entrarem en el sistema tarifari integrat i això per si sol ja és una bona
notícia; pensem que és un pas més que tots plegats hem fet, juntament amb el grup
“perquè no ens fotin el tren”, nosaltres, com a Ajuntament, cadascú en el seu lloc ha anat
fent la seva feina i precisament ho hem aconseguit en un moment que no és gens fàcil
aconseguir aquest tipus de coses.
Per tant, en aquest punt, penso que la Generalitat, a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat ha complert; ha tardat una mica més del que volíem, però ha complert!
Per tant, jo també volia esmentar aquí que quan es va presentar la moció el 28 de juliol,
en aquell moment vaig demanar discreció – i això ho dic en to afectuós, no faig cap retret
a ningú, al contrari- penso que en aquell moment jo tenia una informació que no podia
donar, perquè s’estava en unes negociacions i també penso que no la tenia tota, però si
que tenia una part que no podia dir i, per tant, en aquell moment sé que era difícil mostrar
una confiança vers una promesa que feia gairebé dos anys que estàvem demanant i
també entenc que era difícil mantenir aquesta confiança cap a mi per una cosa que es
demanava; espero que un altre dia se’m tingui més confiança, diguem-ho així! Aquesta
informació jo no la podia donar, perquè podia anar en orris tot un tema de negociacions
amb el Ministeri de Madrid, el Ministeri corresponent de Foment de Madrid i, per tant,
entenem que en tot cas s’havia de vigilar molt el que es podia dir i, per tant, també en
aquests moments s’ha arribat a bon port i, per tant, també ens alegrem molt.
També vull dir que des de l’Ajuntament, l’equip de govern n’hem fet moltes de gestions! I
en vindran moltes més de reunions i de visites, segurament inclús al conseller; hem anat
a veure el Secretari General, directors de territori i sostenibilitat, d’Adif i, com he dit, en
vindran més, ja que creiem que ens queden moltes coses per millorar en el servei, no
s’ha de quedar aquí; pensem que hem fet un pas important, molt important, que és el
tema més econòmic que afecta els usuaris, però evidentment tenim moltes coses com és
el manteniment de les estacions, un tren, si és possible més ràpid, un tren més eficient,
que tingui menys avaries, en tema de prevenció de manteniment... tot això entenem que
són peticions que no les podem deixar de banda.
També he de dir que arribarà un moment que haurem de decidir, o triar: haurem de triar si
volem un tren ràpid fins a Barcelona –tant de bo pugui ser així-, però aquest tren
segurament no pararà a totes les estacions; això se’ns ha dit més d’una vegada: si volem
un tren que tardi una hora a anar des de Ripoll a Barcelona, és evident que no podrà
parar segon on i d’això n’hem de ser conscients i haurem de triar si volem un tren ràpid;
penso que hi haurà d’haver una combinació dels dos: hi haurà trens que hauran de parar
a tot arreu i n’hi haurà que podran anar més ràpid.
Hi ha un tema, també, que és la racionalització d’horaris: avui en dia un mestre que
treballi a Puigcerdà no pot arribar a les 9 a l’escola de cap manera; entenem que això
també n’hem parlat moltes vegades.
Hi ha tot el tema de si volem una màquina expenedora de bitllets amb monedes, et faci
les bonificacions, t’ho faci tot i potser triar tenir personal a l’estació; nosaltres tenim el
compromís que el personal hi serà; de moment hi és sempre, però potser hi serà només
unes hores quan hi hagi aquesta màquina que funcioni més. Per tant, tot això ho dic,
perquè són coses que no tot podrà ser possible, segurament, però nosaltres, com a
Ajuntament i equip de govern seguirem fent aquesta tasca i, per tant, continuarem
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insistint en tots aquests temes que pensem que el fet d’estar en la tarifa integrada potser
ens facilita més les coses, perquè deixem de banda una mica més Adif i entrem més a
Renfe. i potser els contactes que teníem a Adif ara ja no ens serviran, no sé com dir-ho!
De totes maneres, jo, en aquest cas, amb el Secretari General ja hi he mantingut una
conversa telefònica per dir això, que estem contents, però que continuem insistint en la
millora del servei.
Res més. Com ja hem dit tots i en nom de tot el consistori, desitjar-vos un bon Nadal, que
tinguem unes bones festes i esperem tornar-nos a retrobar el mes de gener. Moltes
gràcies i bona nit.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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