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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2014/12 Ordinària 22/12/2014
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT
2.1. HISENDA
2.1.1. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 484/2014LOMEN, d'especial interès
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ACORD:
RELACIÓ DE FETS
En data de 27 de novembre de 2014, el Sr. Josep Rabionet Sala, va sol·licitar llicència
d'obres per rehabilitar la façana de l'edifici situat a l'Av. Rafael Casanovas núm. 8 i el
mateix dia va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra d'arranjament de façana, fora de l'àmbit
del Pla de Barris
Per resolució de l’Alcaldia de data 11 de desembre de 2014, es va concedir a Josep
Rabionet Sala, llicència urbanística segons expedient 484/2014-LOMEN, per rehabilitar la
façana de l'habitatge situat a l'Av. Rafael Casanovas núm. 8.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1c de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres
d’arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes en la resta del
municipi no inclòs a l’àrea de Pla Barris.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
Els departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
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 unanimitat dels disset membres, acorda:
Primer.- DECLARAR les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística núm.
484/2014-LOMEN d'especial interès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
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2.1.2. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 492/2014LOMEN, d'especial interès
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
En data de 3 de desembre de 2014, el Sr. Joan Serra en representació de l'empresa Joan
Serra Paleta, S.L., va sol·licitar llicència d'obres per repassar la façana de l'habitatge
situat al C. Sant Miquel núm. 38 4t.-1a., i el dia 11 de desembre de 2014 va presentar
sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tractarse d'una obra d'arranjament de façana, dins de l'àmbit del Pla de Barris
Per resolució de l’Alcaldia de data 10 de desembre de 2014, es va concedir a Joan Serra
Paleta, S.L., llicència urbanística segons expedient 492/2014-LOMEN, per rehabilitar la
façana de l'habitatge situat al C. Sant Miquel núm. 38 4t.-1a.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
Els departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
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 unanimitat dels disset membres, acorda:
Primer.- DECLARAR les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística núm.
492/2014-LOMEN d'especial interès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.1.3. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 504/2014LOMEN, d'especial interès
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
En data de 11 de desembre de 2014, la Sra. Maria Ignàcia Molas Carrasco, va sol·licitar
llicència d'obres per posar pedra a la façana de l'habitatge situat al C. Nou núm. 47, i el
mateix dia va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra d'arranjament de façana, dins de l'àmbit
del Pla de Barris
Per resolució de l’Alcaldia de data 19 de desembre de 2014, es va concedir a Maria
Ignàcia Molas Carrasco, llicència urbanística segons expedient 504/2014-LOMEN, per
rehabilitar la façana de l'habitatge situat al C. Nou núm. 47.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
Els departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
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 unanimitat dels disset membres, acorda:

Primer.- DECLARAR les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística núm.
504/2014-LOMEN d'especial interès.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.1.4. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 505/2014LOMEN, d'especial interès
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
En data 12 de desembre de 2014, el Sr. José Arcos Hidalgo, va sol·licitar llicència d'obres
per reparar la teulada de l'edifici situat al C. Montesquiu núm. 5 i el mateix dia va
presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
per tractar-se d'una obra d'arranjament de teulada, fora de l'àmbit del Pla de Barris
Per resolució de l’Alcaldia de data 19 de desembre de 2014, es va concedir a José Arcos
Hidalgo, llicència urbanística segons expedient 505/2014-LOMEN, per rehabilitar la
teulada de l'habitatge situat al C. Montesquiu núm. 5.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1c de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres
d’arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes en la resta del
municipi no inclòs a l’àrea de Pla Barris.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
Els departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
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 unanimitat dels disset membres, acorda:
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Primer.- DECLARAR les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística núm.
505/2014-LOMEN d'especial interès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.

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

2.1.5. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 512/2014LOMEN, d'especial interès
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
En data de 18 de desembre de 2014, la Sra. Àngels Plana Bosch va sol·licitar llicència
d'obres per repassar la façana de l'habitatge situat al C. Nou núm. 56, i el mateix dia va
presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
per tractar-se d'una obra d'arranjament de façana, dins de l'àmbit del Pla de Barris
Per resolució de l’Alcaldia de data 7 de gener de 2015, es va concedir a Àngels Plana
Bosch, llicència urbanística segons expedient 512/2014-LOMEN, per rehabilitar la façana
de l'habitatge situat al C. Nou núm. 56.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
Els departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels disset membres, acorda:
Primer.- DECLARAR les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística núm.
512/2014-LOMEN d'especial interès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.

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

2.2. RECURSOS HUMANS
2.2.1. Aprovació de la recuperació parcial de la paga extraordinària i paga
addicional del complement específic del mes de desembre de 2012, dels empleats
municipals.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, "Paga extraordinària del mes
de desembre de 2012 del personal del sector públic", estableix l'obligació de reduir les
retribucions anuals del 2012 del personal al servei del sector públic, per l'import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els termes
següents: "A l'any 2012 el personal del sector públic definit a l'article 22.U de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, veurà reduïdes les seves
retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat".
Segons l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, "les quantitats derivades de la
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic
o paques addicionals equivalents de conformitat amb el que es disposa en aquest article
es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb
subjecció al que s'estableix en la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents
lleis de pressupostos".
Aquest apartat estableix l'obligació de:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits destinats a l'abonament de les
pagues esmentades.
2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que s'estableix en el mateix article (aportacions a
plans de pensions o similars), sense que puguin ésser destinats a cap altre objecte,
ni en l'exercici actual, ni en exercicis futurs.

8

La nota informativa del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 12 de
setembre de 2012, relativa a l'aplicació per les entitats locals d’allò que es disposa en els
articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat i l'article 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l'estat pel present exercici, deia, entre d'altres notes
aclaridores, que amb la finalitat de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la
immobilització i destí dels quals ha establert la Llei, les entitats locals haurien de dictar,
per l'import que correspongui, acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
En data 29 d’octubre de 2012 el Ple de l’ajuntament va acordar declarar la no
disponibilitat dels crèdits de les partides que es corresponia a la suma dels imports
individuals de la paga extraordinària de desembre de 2012 i la paga addicional equivalent
del mes esmentat del personal funcionari de l'Ajuntament de Torelló per import de
102.030,72 euros, i de 78.962,52 euros la paga extraordinària de desembre de 2012 del
personal laboral, d’acord amb la previsió de les pagues extraordinàries del personal
funcionari que s’haurien de liquidar el mes desembre de 2012, de conformitat amb les
incidències que constaven fins el moment i prenent de base els imports establerts per al
càlcul de la paga extraordinària a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012. En funció de les incidències que es puguin succeir
durant el període de meritació, aquestes quantitats podien variar, ja que les previstes són
les que resultarien el mes de desembre de 2012, segons els càlculs realitzats en aquell
moment, sense cap incidència que suposés la seva disminució amb caràcter individual.
En el Ple de 26 de novembre de 2012 es va acordar també declarar la no disponibilitat
dels crèdits de les partides de retribució del personal eventual per import de 3.504,56 €
corresponents a la paga extraordinària i paga de complement específic addicional de
Nadal de 2012, en compliment de la mateixa normativa.
Atès que no es coneixia amb certesa quina seria l’aplicació definitiva de les quantitats
derivades de la supressió de la paga extraordinària de Nadal del personal de l’Ajuntament
de Torelló, es va aplicar la retenció de crèdit a les partides pressupostàries del Capítol I
corresponents, equivalent a la paga extraordinària i a la paga addicional del complement
específic i la resta de conceptes que integraven la paga extraordinària, de conformitat
amb els càlculs emesos pel departament de recursos humans i tenint en compte que hi
ha la possibilitat que les quantitats definitives en el moment del seu pagament puguin ser
diferents com a conseqüència de modificacions per situacions personals durant el període
de meritació. Tot això als efectes de deixar constància dels imports deixats de percebre
pel personal funcionari i a l’espera de les instruccions que sobre aquests imports es
puguin dictar en el futur.
En la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2015, es preveu la recuperació d’una part de
la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, del personal del sector
públic.
La configuració d’aquesta recuperació s’estableix amb les condicions següents:
1. Cada Administració Pública, en el seu àmbit pot acordar la recuperació de la paga
que no es va percebre com a conseqüència de la supressió de la paga
extraordinària i paga addicional de complement específic del mes de desembre de
2012, per aplicació del Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
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2.

3.

4.

5.

garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb l’abast i
els límits establerts en aquesta disposició:
Les quantitats seran les equivalents a la part proporcional corresponent als
primers 44 dies de paga extraordinària i paga addicional de complement específic
del mes de desembre. Quan no correspongui el reconeixement de la totalitat de
paga extraordinària, els primers 44 dies es reduiran proporcionalment al còmput
de dies que hagués correspost.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, el còmput de la part de la paga
extraordinària i pagues addicionals que correspongui als primers 44 dies, o xifra
inferior, es realitzarà, en el cas del personal funcionari o estatutari, conforme a les
normes de funció pública aplicables en cada Administració, o, en el cas del
personal laboral, a les normes laborals i convencionals, vigents en el moment en
què es varen deixar de percebre.
L'aprovació per cada Administració Pública de les mesures previstes en aquest
article estaran condicionades al compliment dels criteris i procediments establerts
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat
Financera.
Les quanties satisfetes per aplicació d’allò establert en aquesta disposició
minoraran l’abast de les previsions de l’apartat 4 de l’article 2 del Real Decret Llei
20/2012. Cal tenir en compte en aquesta qüestió que el Jutjat Social 2 de
Granollers en data 4 de febrer de 2014 va admetre a tràmit la demanda del
Comitè d’empresa del personal laboral contra l’ajuntament de Torelló, en Conflicte
Col·lectiu per la decisió de l’ajuntament de no abonar la paga extraordinària de
desembre de 2012, d’acord amb les previsions del Reial Decret Llei 20/2012, de
13 de juliol.

En el pressupost vigent s’ha previst la dotació pressupostària necessària per tal de poder
atendre aquests pagaments, si escau.
Vist l’informe de la responsable de gestió de recursos humans de data 19 de gener de
2015.
Vist l’informe de la interventora municipal de data 11 de gener de 2015 en el qual es
constata que l’Ajuntament compleix els criteris i procediments establerts en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, per tal
de poder acordar la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2015,
Per tot això,
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 unanimitat dels disset membres, acorda:
Primer.- Acordar, de conformitat amb la Disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014,
de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, la recuperació
parcial de la paga extraordinària i addicional del complement específic del mes de
desembre de 2012, sobre l’import deixat de percebre per cada empleat en aplicació de
l’article 2 del Real Decret-Llei 20/2012, equivalents a la part proporcional corresponent als
primers 44 dies de la paga extraordinària i paga addicional de complement d'específic. En
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aquells casos en què no s’hagués procedit al reconeixement de la totalitat de la paga
extraordinària i addicional de desembre de 2012, els primers 44 dies es reduiran
proporcionalment al còmput dels dies que hagués correspost.
Segon.- Establir que la recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes
de desembre de 2012, en els termes expressats en el punt anterior, afecta a tot el
personal funcionari, laboral i eventual de l’ajuntament de Torelló, al qual li va ser
suprimida l’esmentada paga, així com al personal de la plantilla de l’ajuntament de
Torelló, que en el seu dia va meritar la paga extraordinària i paga addicional de
complement específic de desembre de 2012, i que a dia d’avui no presta els seus serveis
a l’ajuntament de Torelló, prèvia sol·licitud de la persona interessada.
Tercer.- Les quanties satisfetes per aplicació d’allò establert en aquesta disposició
minoraran l’abast de les previsions de l’apartat 4 de l’article 2 del Real Decret Llei
20/2012.
Quart.- Notificar aquest acord al departament d'intervenció a la Junta de Personal i al
comitè d’empresa
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.3. SECRETARIA
2.3.1. Modificació estatuts Consorci Localret
ACORD:
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Torelló en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
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“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar
en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per
la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment
aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria és exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit
per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament
de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que
l'exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci se sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus
recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament
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de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte
general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci se sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats dependents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció
de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci se sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevulla altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent dels seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
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Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva
aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a
membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en què tindrà
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així
aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació, perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,
amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat
definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública
de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les
al·legacions i les esmenes corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten
al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic
i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern,
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ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per
a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot
de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15
de desembre 2014.

Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels disset membres, acorda:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.

VOTACIÓ:
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 de PxC
3.1.1.1. Moció del grup municipal de PxC de condemna a l'atemptat terrorista
islamista del passat dia 7 de gener i adhesió al dia Europeu en record de les
víctimes del terrorisme
PROPOSTA D’ACORD:

Atès que el passat 7 de gener de 2015 el terrorisme islamista va perpetrar una massacre
al sud de París que es va cobrar la vida de 12 víctimes.
Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra les
llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en la
societat.
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Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura en el
model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de l’activitat
del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en què ha de
transcórrer.
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat el
desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en
definitiva, de la convivència.
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera
d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut del
terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i el
compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els poders
públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement, reparació i justícia
deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria de
les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió sincera
d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de suportar.
És per tot això que, es proposa al Ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Condemnar l’atemptat terrorista perpetrat el passat 7 de gener de 2015 a París.
Segon.- Que l’Ajuntament s’adhereixi al Dia Europeu en Record de les Víctimes del
Terrorisme que es commemora cada 11 de març.
Tercer.- Manifestar i fer pública la condemna i l’adhesió a través de tots aquells canals
que estiguin a l’abast de l’Ajuntament.
Tercer.- Donar trasllat dels acords a l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), a
l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), a la Fundació
Víctimes del Terrorisme i al Consolat francès a Barcelona.
INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Ha estat molt ràpid i ho veig ara i és una decisió que he de prendre molt de pressa. Me
l’he llegit una mica alt per alt: hi ha uns quants punts que depèn com es puguin
interpretar; jo, normalment, tal com ho interpreto, no em sento identificat amb el que diuen
aquí, perquè, és clar! Una cosa és que estigui en un partit i l’altra cosa és el que diu la
gent que jo sóc; no em represento ni com a xenòfob, ni com a islamòfob ni com res
d’això; més que tot, com a sentit comú com veure que s’han de portar les coses ben
fetes, s’ha de portar un ordre i s’ha de regular la gent que no es deixen integrar, perquè
els veritables culpables no són la gent, si no els que manipulen la gent i, per tant, us
accepto l’esmena.

Sr. JORDI CASALS:
Molt bé. Explico l’esmena: davant d’una moció que va presentar Plataforma per
Catalunya, de condemna als atemptats terroristes de París i per adherir-nos al dia
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europeu de les víctimes del terrorisme, des d’Esquerra Republicana Junts per Torelló
crèiem que s’havia de complementar el text bastant innocu que s’havia presentat, que
nosaltres crèiem que era volgudament innocu i neutre, i anar una mica en el fons de la
qüestió que ens podia portar aquests atemptats terroristes i aquesta moció.
Tot el problema que hi ha hagut amb aquesta violència, -no sé si m’escolten els regidors
de Plataforma que miren cap a la premsa- hi ha dues cares: una, són els atacs terroristes
que hi va haver, i una altra és una reacció que hi ha hagut, de formacions que
s’autonomenen populistes, però que són obertament xenòfobes, com pot ser el Front
Nacional, o moviments com el moviment que hi ha a Alemanya contra la islamització
d’Europa, ... o com al nostre país, dirigents de Plataforma per Catalunya a nivell nacional
i, pel que veig a Torelló se’n desmarquen, no sé què els diran i el que feien era
assenyalar i culpabilitzar a totes les comunitats musulmanes que resideixen a Europa
com a terroristes i que l’islamisme violent el que fa és representar el món musulmà.
A Torelló, la comunitat musulmana va fer una concentració en què tots els grups polítics
d’aquest municipi hi érem presents, excepte Plataforma per Catalunya –ells sabran per
què no van voler-hi ser; jo en tinc una idea- i per això també creiem que a més d’aquesta
moció, que es rebutgin aquestes tesis que els grups violents que representin el món
musulmà; no és així, perquè el món musulmà europeu ha condemnat la violència i a
Torelló també; la comunitat musulmana el que va fer va ser cridar la gent de Torelló a
concentrar-se per rebutjar la violència. També és cert que des de Plataforma per
Catalunya amb les seves eines a les xarxes socials ens van fer mofa, per dir-ho d’una
manera suau, d’aquesta concentració. Celebro que rectifiqui el grup municipal de
Plataforma per Catalunya, que no posi en dubte que islam, com qualsevulla religió,
treballa per l’amor i per la pau, cosa que van posar en dubte a les xarxes socials; estic
content que des de Plataforma per Catalunya de Torelló s’autorectifiquin i que aquí en
aquest ple –i espero que ho puguem fer per unanimitat- tots els grups reconeguem la
tasca que fa la comunitat musulmana per la violència i donem suport a aquella
concentració que es va fer a la plaça Nova.
Nosaltres estem satisfets que es pugui aprovar una moció en què no es condemni de
forma innòcua amb una voluntat –jo crec- de generalitzar a tot el món musulmà d’aquesta
violència i que, a més, els grups municipals de l’Ajuntament de Torelló donin suport a la
comunitat musulmana en la tasca que fa per la convivència i de denúncia, que no se
senten representats pel terrorisme, sigui del signe que sigui.
Només volia recordar que, a més, un alcalde musulmà d’Holanda –això que a vegades a
algú li fa por, això de poder arribar a tenir alcaldes musulmans, no sé si tenir un alcalde
budista també faria tanta por- ha cridat a la gent que no vulgui entrar en els valors
europeus, la llibertat d’expressió i la democràcia, que se’n vagin. És a dir: els intolerants
no representen a ningú més que a si mateixos.
I esperem, ja que han rectificat amb aquesta moció, i que validen el text que hi ha en
aquesta esmena, siguin conseqüents a partir d’ara i canviïn el seu discurs, la seva acció,
cosa que m’ho fa dubtar amb el fet que acaben de fer aquí al ple, amb cartellets i amb el
discurs que tenen a les xarxes socials. M’agradaria que fossin conseqüents i que si voten
a favor d’aquesta moció amb l’esmena incorporada, no caiguin altra vegada en el discurs
xenòfob i islamòfob obertament; potser el portaveu Josep M. Soldevila ell mateix no es
considera xenòfob ni islamòfob, però la seva formació si que ho és, aquí i arreu de
Catalunya.
Bé. Esperem que hagin vist la llum i que rectifiquin i que siguin conseqüents amb el que
han fet avui.
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL JpT-ERC-AM AMB ESMENA, QUE S’ACCEPTA:
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2.1.1.1.- Moció del grup municipal de PxC de condemna a l'atemptat terrorista
islamista del passat dia 7 de gener, adhesió al dia Europeu en record de les
víctimes del terrorisme i contra la islamofòbia i la xenofòbia
Atès que el passat 7 de gener de 2015 el terrorisme islamista va perpetrar una massacre
al sud de París que es va cobrar la vida de 12 víctimes.
Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra les
llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda en la
societat.
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura en el
model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de l’activitat
del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en què ha de
transcórrer.
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat el
desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en
definitiva, de la convivència.
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més propera
d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell el tribut del
terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del terrorisme i el
compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable que els poders
públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement, reparació i justícia
deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la memòria de
les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó l’expressió sincera
d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles han hagut de suportar.
Atès que després dels atemptats a París hi ha hagut una onada d’agressions i actes
violents islamòfobs a Europa, que troben cobertura en els discursos de formacions
polítiques i moviments obertament islamòfobs i xenòfobs.
Atès que la comunitat musulmana de Torelló s’ha mobilitzat en contra els atemptats a
París, demostrant que la violència sectària autoanomenada jihadista no representa els
creients musulmans.
Atès que cada vegada hi ha més veus que afirmen que l’enrolament al jihadisme per part
de joves europeus va lligat a unes condicions socials de marginació, i fins a cert punt, en
paraules del Primer Ministre francès Manuel Valls, a un apartheid social, econòmic i ètnic.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Condemnar els atemptats terroristes perpetrats el passat 7 de gener de 2015 a
París.
Segon.- Que l’Ajuntament s’adhereixi al Dia Europeu en Record de les Víctimes del
Terrorisme que es commemora cada 11 de març.
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Tercer.- Que l’Ajuntament rebutgi les tesis que els grups violents representen el món
musulmà i els ciutadans de casa nostra que professen la fe musulmana.
Quart.- Que l’Ajuntament condemni els moviments i partits polítics xenòfobs i islamòfobs
tant a Europa com a Catalunya i Torelló que atien l’odi cap a la gent que professa la
religió musulmana i aprofiten els atemptats terroristes per estigmatitzar els musulmans i la
seva fe.
Cinquè.- Que l’Ajuntament reconegui la tasca de la Comunitat Musulmana de Torelló en
favor de la convivència i la seva acció de rebuig a la violència a París.
Sisè.- Manifestar i fer pública la condemna i l’adhesió a través de tots aquells canals que
estiguin a l’abast de l’Ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
M’ha agradat molt el discurs, Jordi. Molt adient. Però, és clar! Ha estat una opinió
personal i les opinions personals no es poden implantar com fan vostès al seu partit
polític, això d’entrada.
En segon lloc, en quant a la manifestació, s’agafa abans un mentider que un coix, si no
vam ser-hi, és, perquè no ens vam assabentar, ningú ens va informar, ningú, ningú
d’aquest consistori ni de l’Ajuntament. Per tant, no hi podíem ser si no se’ns va informar
que hi havia una manifestació. Després, és molt fàcil dir: “i Plataforma no hi és”, com he
llegit als diaris. Carai! Vostès ja es fan les trampes i s’ho fan tot vostès, ja!
Sr. JAUME VIVET:
Aquí vull corregir i perdona que t’interrompi, perquè no va convidar ningú de l’Ajuntament.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Però jo no ho sabia!
Sr. JAUME VIVET:
Aquí em sembla que fas una interpretació, que jo vull aclarir, que interpretes que
nosaltres no et vam convidar. Nosaltres no la vam convocar. Jo no vaig convocar ningú
com a alcalde; jo vaig ser convocat.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Si, però de totes maneres, se’m condemna des d’aquí perquè no vaig ser-hi. Ho acabo de
sentir ara mateix.

Sr. JAUME VIVET:
Però no la convocàvem l’Ajuntament; si l’haguéssim convocat des de l’Ajuntament,
s’hauria convidat.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
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Doncs com a mínim, per respecte, no es pot dir que hi eren tots excepte vostès, i no sé
per què no hi eren. No hi érem, perquè no se’ns va informar.
Sr. JAUME VIVET:
Però la informació no havia de sortir de l’Ajuntament, perquè no la vam convocar
nosaltres.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Doncs sobraven les paraules, no?
Sr. JAUME VIVET:
No hi éreu; el cas és que no hi éreu i de la mateixa manera que ho vam saber nosaltres,
va anar a través de les xarxes socials i vam anar-hi.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Ostres! Doncs se’n va assabentar tothom, excepte nosaltres; casualitat de la vida!

Sr. JAUME VIVET:
Deus tenir twiter, deus tenir coses d’aquestes i per aquí ho vam saber. Nosaltres ho vam
saber per aquí.
Endavant. Només volia aclarir això, que no va ser l’Ajuntament.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
I jo també ho volia aclarir, perquè se’m ha acusat que no hi érem i que quedi clar el motiu.
En quant a la moció: aquesta és una moció de condemna, de condemna per l’extrema
violència en què ens veiem immersos a causa de la multiculturalitat maltractada, mal
assumida i mal implantada. El veritable problema de la multiculturalitat, és assumir-la com
un bé comú. Si els nostres governs, en lloc de robar-los els seus recursos naturals; en
lloc de deixar que els líders sense cap escrúpol, sagnants i lladres, puguin liderar països
amb un nivell de cultura per sota del normal, no estaríem parlant d’un problema mundial.
Totes les religions, el seu principi bàsic, el seu missatge, és el mateix; el gran problema
és la interpretació que cada subjecte vulgui donar-li, sigui per la seva formació
adulterada, sigui per interessos econòmics o de poder. És justícia i no caritat el que
necessita el món! La vida és un examen difícil; molts perden copiant d’altres sense saber
que cadascú té les seves pròpies preguntes.
Com va dir Jean Cousteau, no s’ha de confondre la veritat amb l’opinió de la majoria.
I precisament aquest és el problema pel qual ens veiem immersos la majoria dels països i
pel qual no trobem una solució adaptable als temps actuals. Els nostres governants volen
destruir el nostre benestar social aconseguit pels nostres avantpassats, després d’infinitat
de lluites i de vides. És ben veritat que estem en un país d’idiotes, els quals es creuen
que la multiculturalitat és un acte de pietat i, per tant, hem de ser altruistes per poder
pal·liar totes les catàstrofes que han provocat els nostres polítics per enriquir-se. Podem
donar coses materials, però mai podem donar-los el que no desitgen els seus líders:
cultura, ja que per mitjà de la cultura, un es deslliga del que el té encadenat: la fe cega
cap a uns valors imposats i manipulats per gent radical, que l’únic que li interessa no és la
vida humana, si no servir-se’n per als seus propis propòsits.
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Alguns de vostès, com sempre, no entendran les meves paraules, és normal: sigui,
perquè volen que els altres vegin en vostès una actitud de caritat que, per descomptat els
falta; sigui, perquè no poden albergar pensaments correctes cap a una veritat latent;
sigui, perquè per a vostès és més important el que diuen els altres, que la seva pròpia
consciència. I ja no diguem el desastre absolut que pot suposar apostar per partits
d’esquerra, mundialistes, autodenominats multiculturals i que volen fer-nos creure que la
multicultura és positiva per viure en pau i en llibertat.
Cada un d’aquests partits, amb els seus matisos a nivell nacional o social, en el fons són
els mateixos gossos amb diferents collars: quan posen l’ull en el tema de la immigració,
acomplexats i retrets alguns i inconscients els altres, tots ens volen fer entendre que viure
envoltat de badulaques, mesquites, basars xinos i latin kings, és poc menys que el
paradís, que hem d’estar agraïts per sortir al carrer i contemplar cada dia com alguns dels
nostres barris s’han convertit en el seu paisatge, en el Rabat i altres en una mena de
bronks o de Nova York. El mal ja l’han fet, però la veritat –els agradi o no- és que si la
majoria dels polítics que en veritat poden decidir el nostre futur, no fossin tan estúpids,
ens adonaríem que és impossible l‘adaptació d’ètnies encorades en el passat i que la
gent només es pot adaptar si obliguen que els líders radicals que impedeixen aquesta
adaptació abandonin la nostra terra; només així, sense l’aparició d’aquests fanàtics
religiosos, aquesta gent podrà treure’s de sobre aquesta por, aquesta aparició de la qual
es veuen immersos. Per tant, condemnem qualsevulla violació dels drets essencials, com
ara la vida, la integritat física i psíquica, la llibertat d’expressió o la seguretat personal,
que poc a poc anem perdent i que només hi haurà convivència quan s’assumeixin els
principis bàsics que poc a poc es van introduint en detriment de la nostra identitat.
I més que tot us vull dir això: que nosaltres, el nostre partit, per més que se’ns hagi tatxat
de tot el que vulgueu, que és per amagar les vergonyes d’altres partits polítics, l’únic que
fem és dir que tothom té dret a tot; l’únic que no tenen dret, l’únic que s’ha de controlar,
és la gent que manipula a gent que es vulgui incorporar a la nostra cultura, que no els
deixen i això és latent i això ho tenim a davant i ho sabem tots, i ho sabeu tots. No és la
gent del que ens queixem! És de la gent que manipula aquesta gent, perquè no es puguin
agafar a la cultura que realment els interessaria a ells.
Res més.
Sr. JORDI CASALS:
Ara no em tocaria, però... aquesta esmena, m’estic plantejant retirar-la, perquè l’han
acceptat; heu acceptat l’esmena i heu fet un discurs absolutament antagònic a l’esmena
que heu aprovat incorporar a aquesta moció. Jo no sé si us heu llegit l’esmena, o només
heu dit que si per dir que si, perquè no podeu llegir gaire ràpid, no ho sé! Si us sembla bé
a la resta de grups, que faci aquesta cosa tan estranya, de retirar l’esmena.
Sr. DAVID OLIVARES:
Ja no es pot retirar, perquè ja està acceptada.

Sr. JORDI CASALS:
Si no es pot retirar, nosaltres votarem en contra, perquè aquí heu fet una trampa.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
No hem fet cap trampa. Nosaltres diem que hi ha gent que es vol adaptar i que hi ha gent
que no els ho permet. Per tant, no ens queixem d’això, ens queixem d’individus!
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Sr. JORDI CASALS:
Ja heu fet un escarni durant tota l’estona, amb un cartell en què parleu que la lògica
islàmica, és a dir, la gent que professa l’islam accepta decapitacions, accepta hostatges,
accepta moltes coses. Hauríem de saber que la violència d’aquests radicals, on han creat
més víctimes és de musulmans, d’acord? dubto que els musulmans i la fe musulmana
accepti aquestes coses.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
No està previst que es pugui retirar una esmena quan ja ha estat acceptada. No obstant,
els grups municipals poden votar en el sentit que ho desitgin.
Sr. JORDI CASALS:
Josep M.: us heu passat pel folre les formes correctes d’aquest ple; és a dir, heu acceptat
una esmena en què realment no ho fèieu i amb la teva defensa i amb l’acció que heu fet
la desmereixeu totalment. Jo no sé si es pot retirar una vegada ells han acceptat
presentar-la; si no es pot retirar, nosaltres no hi donarem suport, perquè està
absolutament desprestigiant aquesta esmena a la vostra moció.
Per fer tot aquest peripè que ara ens feu fer a tots, creu que hauríeu de ser més
responsables i no haver acceptat l’esmena, cosa que llegint el contingut és el que
segurament hauríeu d’haver fet. Però bé; suposo que el cinisme arriba fins a cotes
inimaginables.
I demano disculpes a la resta de grups, per haver presentat aquesta esmena, haver fet
l’explicació, que l’hagin acceptat i ara haver hagut d’acceptar aquest discurs i el peripè
dels cartells.
Sra. ROSER MAS:
Jo només volia dir que no pensava que la cosa fos tan àmplia i tan florida com ha estat.
Jo només volia dir que no ens ho creiem; llibertat igualtat i fraternitat, recorden?
Per tant, el nostre vot serà negatiu.

Sr. PERE GALOBARDES:
Jo, amb qui em tracta d’imbècil, idiota i mentider no hi parlo, habitualment, però ara
encara hi parlaré menys. I a més a més, és una llàstima, com molt bé has dit tu Josep M.,
és una llàstima és que les persones que hem tingut accés a la cultura no l’hagin aprofitat;
això si que és una llàstima! Que persones que pertanyen a la nostra societat i han tingut
els drets de poder estudiar i de saber com ha anat al món, no ho hagi sabut aprofitar; això
és una llàstima terrible! Per això estem on estem.
Per tant, jo si que encomano als grups democràtics d’aquest Ajuntament, que pel que
veig fins ara som la resta, per desgràcia, a redactar conjuntament –si convé- una moció
en defensa precisament dels valors que s’han incorporat a la que Esquerra havia fet. Per
tant, nosaltres no donem suport a aquesta moció, tot i que, lògicament estem en contra
dels atemptats i de l’ús que se’n està fent per part d’alguna part.
I em sap molt greu haver de dir això! no em pensava haver-ho de dir mai en un ple
municipal, però el retrocés democràtic que representa el que acabo de sentir, m’agradaria
que fossis capaç d’escoltar-te tu mateix (al Sr. Soldevila), amb tot el respecte. Perquè jo
no t’he dit mai ni mentider, ni idiota, ni imbècil.
Sr. JAUME VIVET:
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La veritat és que a nosaltres ens ha sorprès molt el teu discurs, ens ha sorprès molt.
Reitero el que t’he dit abans: això va ser una convocatòria que si no ho recordo
malament, els primers missatges que van sortir ho van fer el mateix divendres al vespre i
va ser la mateixa comunitat musulmana la que va convocar, no ho va fer en concret a
ningú, va convidar.
Jo, sabent de la manera que sou actius en les xarxes socials m’estranya molt que no us
assabentéssiu, m’estranya molt; penso que hi havíeu de ser a la Plaça Nova, penso que
hi havíeu de ser i no hi vau ser, la veritat és que no hi vau ser pel que vosaltres sabeu, i el
to que ha anat agafant el teu discurs, Josep M a mi, la veritat és que... (interrupcions del
Sr. Soldevila amb el micro parat i que no queden gravades) t’hem entès tots i aquí som
disset i dels disset, catorze hem entès el que volies dir.
Em sap molt greu el que has dit i la veritat és que a nosaltres, com diu en Pere, ens costa
molt votar en contra d’una moció en aquest sentit, però tal com l’has defensat entenem
que tampoc hi podem donar suport; en tot cas, agafem la paraula a en Pere, en
prepararem una per al proper ple i l’entraríem consensuada la resta de grups –també
l’obrirem a vosaltres si voleu ser-hi- però amb aquest discurs, la veritat és que no.
VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es fa constar a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Es dóna compte dels decrets que s’han signat des de la convocatòria de l’última sessió
plenària:
2014/2600
2014/2601
2014/2602
2014/2603
2014/2604

16/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014

2014/2605 17/12/2014
2014/2606 17/12/2014

2014/2607
2014/2608
2014/2609
2014/26091
2014/2610

17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
30/12/2014
18/12/2014

Decret aprovació Pla Seguretat i Salut
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-236
Servei Neteja de Xoc exp. 2009-30
11-2014-CP infor desfav inscripció registre DAAR
19-2011-i baixa actv
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
desembre 2014
Modificació de les dades de l'AMPA de l'Escola Sagrats
Cors
Suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat
per part de Sr.Santiago Torres Muniesa, contra l'acta de
l'Assemblea General de la Junta de Compensació La
Caseta de 2-05-2013
Decret imposició sanció ordenança civisme J.O.E.
Decret incoació expedient sancionador
Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de mercats
de venda no sedentària del municipi de Torelló
478-14 VP Xurreria
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Liquidació subfactors de l'específic durant l'ús del crèdit
2014/2611 18/12/2014 sindical JMCM
Liquidació subfactors de l'específic durant l'ús del crèdit
2014/2612 18/12/2014 d'hores sindicals LAA
Liquidació subfactors de l'específic durant l'ús del crèdit
2014/2613 18/12/2014 d'hores sindicals FFC
Prorrogar la suspensió de la resolució del recurs d'alçada
interposat per part del senyor José Jutglar Codina, en
2014/2614 18/12/2014 representació de l'empresa PROTOR 2005 S.L.
2014/2615 18/12/2014 Decret Aprovar justificació final bestreta teatre
2014/2616 18/12/2014 392-2014-SSTT-LOMAJ
2014/2617 18/12/2014 Decret incoació expedient sancionador G.C.M.
2014/2618 18/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-237
2014/2619 18/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-238
2014/2620 19/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-241
2014/2621 19/12/2014 Renovació targeta aparcament individual MR exp. 2012-35
2014/2622 19/12/2014 Baixa Transport Adaptat exp. 2007-242
2014/2623 19/12/2014 Baixa Transport Adaptat exp. 2007-225
2014/2624 19/12/2014 Baixa Transport Adaptat exp. 2009-189
2014/2625 19/12/2014 Recollida cartes Patge Reial
2014/2626 19/12/2014 502-2014-SSTT-LOMEN
2014/2627 19/12/2014 503-2014-SSTT.-LOMEN
2014/2628 19/12/2014 504-2014-SSTT-LOMEN
2014/2629 19/12/2014 505-2014-SSTT-LOMEN
2014/2630 19/12/2014 Declaració jubilació forçosa per IP - GHA
2014/2631 19/12/2014 Decret incoació expedient sancionador
Adscripció provisional al lloc de tresorera municipal en
2014/2632 19/12/2014 substitució de les vacances de la titular RPC
2014/2633 19/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-239
2014/2634 19/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-242
2014/2635 19/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-243
2014/2636 19/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-240
2014/2637 22/12/2014 Sol·licitud servei de Teleassistència. Exp. 2012-162
2014/2638 22/12/2014 Decret aprovació Pla seguretat i salut obra
Renovació Targeta d'aparcament provisional. Exp. 20062014/2639 22/12/2014 122
2014/2640 22/12/2014 Acord incoació 52.1-14
2014/2641 22/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-244
2014/2642 22/12/2014 Estimar al·legacions 23-14
2014/2643 22/12/2014 Decret licitació contracte de serveis
2014/2644 22/12/2014 26-2014-i legitimació innòcua
2014/2645 22/12/2014 Decret incoació contracte menor obres
2014/2646 22/12/2014 Contractació orientadora laboral MBSL
2014/2647 22/12/2014 AJUNTAMENT-2014 - CONTA-245
2014/2648 22/12/2014 Decret adjudicació contracte de serveis
Anul·lació decret 2460-2014 regularització curs 2013-2014
2014/2649 23/12/2014 Llar d'Infants La Cabanya
2014/2650 23/12/2014 Decret incoació expedient sancionador
2014/2651 23/12/2014 seguretat i salut xarxa fibra optica
2014/2652 23/12/2014 30-2014-i R-doc_declaració responsable
2014/2653 23/12/2014 31-2014-i R-doc-declaració-responsable
Al.legacions resolució i acceptació renúncia i inici
2014/2654 23/12/2014 expedient
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2014/2655 29/12/2014

2014/2656 29/12/2014
2014/2657 29/12/2014
2014/2658
2014/2659
2014/2660
2014/2661
2014/2662
2014/2663
2014/2664

29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014

2014/2665
2014/2666
2014/2667
2014/2668
2014/2669

29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014
29/12/2014

2014/2670 30/12/2014
2014/2671 30/12/2014
2014/2672 30/12/2014
2015/1
02/01/2015

2015/2
2015/3
2015/4

02/01/2015
05/01/2015
05/01/2015

2015/5

05/01/2015

2015/6
2015/7
2015/8
2015/9
2015/10
2015/11
2015/12
2015/13
2015/14
2015/15
2015/16
2015/17
2015/18
2015/19
2015/20

05/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015

Ordenació devolució del programa 2 – Dispositiu d’inserció
laboral- de l’expedient de Treball als Barris 2012 BLB-05412-21-01
Ordenació devolució del programa 6 – Contractació del
director-a o tècnic-a de l’expedient de Treball als Barris
2012 BLB-054-12-61-01
Nòmina. Assignació productivitat MMM i JVA nòmina
desembre 2014
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local desembre
2014
430-2014-SSTT-LPARCEL
Manteniment contractació OSP
509-2014-SSTT-LOMEN
Baixa Teleassistència exp. 2004-88
Baixa Servei Transport Adaptat exp. 2008-204
Decret adjudicació contracte menor obres
Autoritzar recollida signatures per fer consulta festes
populars
Baixa Teleassistència exp. 2009-239
Baixa Teleassistència exp. 2008-204
Decret Aprovar la relació F-2014-106
Decret aprovar la relació P-2014-206
Decret Aprovar la certificació número 2 col·lector de
l'estació
Decret Aprovar la certificació número 1 col·lector carrer
Damians
Decret Aprovar la relació P-2014-207
1-2015-SSTT-LOMEN
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 8.879.512
Carpa festa 50 anys
Donar resposta requeriment Agència Tributària APS
Declaració de serveis essencials i prioritaris per a la
contractació de personal interí o temporal durant l'any
2015
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés per a
la selecció d'un tècnic -a de diversitat i ciutadania durant
l'absència per maternitat la titular del lloc de treball.
Baixa d'ofici - resolució - exp. 6b-2014
Baixa d'ofici resolució exp. 7-2014
Canvi titularitat nínxol núm. 2037 1a. Part Nova
Baixa d'ofici resolució exp. 8-2014
Nòmina. Devolució ingressos indeguts JHC i MJL
511-2014-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici resolució exp. 9-2014
512-2014-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici resolució exp. 11-2014
Baixa d'ofici resolució exp. 12-2014
Baixa definitiva resolució exp. 19-14
2-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici resolució exp. 14-2014
Baixa d'ofici resolució exp. 15-2014
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2015/21
2015/22
2015/23
2015/24
2015/25
2015/26

08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015

2015/27

08/01/2015

2015/28

08/01/2015

2015/29

08/01/2015

2015/30
2015/31
2015/32
2015/33
2015/34
2015/35
2015/36
2015/36-1
2015/36-2
2015/37
2015/38
2015/39
2015/40
2015/41
2015/42
2015/43
2015/44
2015/45
2015/46
2015/47
2015/48
2015/49
2015/50

08/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015

2015/51
2015/52

13/01/2015
13/01/2015

2015/53

13/01/2015

2015/54
2015/55

13/01/2015
14/01/2015

2015/56
2015/57

14/01/2015
14/01/2015

2015/58

14/01/2015

2015/59

14/01/2015

3-2015-SSTT-LOMEN
MS canvi de nom parada 41 mercat setmanal
9-2015-SSTT-LOMEN
Denegació recurs de reposiciño Pere Fernández
Baixa d'ofici resolució exp. 13-14
Baixa d'ofici resolució exp. 16-2014
Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a despeses
generals al teatre
Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a despeses
generals a tresoreria
Rectificar la resolució núm. 2594-2014 aprovar el padró de
la taxa pel servei de teleassistència domiciliària del 1r.
trimestre de 2015
Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a despeses
generals al teatre
Baixa d'ofici resolució exp. 17-2014
11-2015-SSTT-LOMEN
4-2015-SSTT-LPO
Decret aprovació Pla seguretat i salut obra
Autorització despesa regularització IRPF desembre 2014
434-14 VP taules i cadires hivern
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-1
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-250
Baixa Transport Adaptat exp. 2007-161
Acord incoació 1.1-15
Incoació 1.2-15
Sanció 2-15
Acord incoació 2.1-15
01-03-i baixa actv
Decret Aprovar la relació F-2014-107
Decret Aprovar la relació P-2014-208
24-2013-i baixa actv
subvenció comissió reis 2015
VP Agrup. Taules i cadires hivern 2014
Concessió nínxol núm. 2303 3a. Part Nova
2015-2-SECRE-Incoació ordre d'execució
Baixa d'ofici resolució exp. 18-2014
Reconèixer l'obligació despesa a favor de l'Agència
Catalana de l'Aigua
Rectificació resolució incapacitat permanent GHA
Compensar part del cànon fix de la piscina coberta
municipal de l'any 2013 amb la factura 1FV14000090 de
Sport Assistance 2000, SL
Contestar instància delegat de prevenció JMC en relació a
l'avaluació de riscos psicosocials de la policia local.
Anul.lar resolució núm. 36/2015
Autorització ús teatre Cirvianum - Torelló Ass. Cultural 72015
Servei de col·laboració de protecció civil
Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del
mercat setmanal municipal del 1r. trimestre de 2015
Sol.licitud assistència tècnica per la instrucció d'un
expedient disciplinari
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2015/60
2015/61
2015/62
2015/63
2015/64

14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015

2015/65

15/01/2015

2015/66

15/01/2015

2015/67
2015/68
2015/69
2015/70
2015/71
2015/72

15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015

2015/73
2015/74
2015/75
2015/76
2015/77
2015/78
2015/79
2015/80
2015/81

15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015

2015/82
2015/83

16/01/2015
16/01/2015

2015/84
2015/85
2015/86

16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015

2015/87

16/01/2015

2015/88
2015/89
2015/90
2015/91
2015/92
2015/93

16/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
19/01/2015

2015/94
2015/95

19/01/2015
19/01/2015

2015/96

19/01/2015

2015/97

19/01/2015

2015/98

19/01/2015

2015/99

19/01/2015

AJUNTAMENT-2015 - CONTA-2
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-248
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-247
Nòmina. Imputació subvenció Diversitat i Ciutadania MJPD
Contestar sol.licitud de comissió de serveis FVR
Baixa Teleassistència exp. 2004-88 - Rectif.decret núm.
2662-2014
Baixa Teleassistència exp. 2009-239 - Rectif.decret núm.
2666-2014
Baixa Teleassistència exp. 2008-204 - Rectif.decret núm.
2667-2014
Baixa Teleassistència exp. 2010-108
Baixa Teleassistència exp. 2007-161
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2015-21
Alta servei Teleassistència exp. 2008-204
Nòmina. Imputació subvenció SAD Social RCE
Nòmina. Imputació subvenció Servei Acollida i Integració
MJPD
Nòmina. Imputació subvenció EBASP
Decret autorització accés consulta dades padró
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-4
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-5
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-3
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-246
517-14 incoar exp. tancament activitat
Reclamació productivitat per objectius 2013 GHA
Sol.licitud d’adhesió de l’actuació Millora de l'Ocupabilitat
de Col.lectius amb Alta Qualificació Professional - Tu pots
fer-ho.
Autorització ús teatre Cirvianum PIOC 8-2015
Autoritz.sala d'actes de Promoció Econòmica a la CUP
Torelló dia 25-01-15
Alta Servei transport adaptat exp. 2015-11
Alta Servei teleassistècia exp. 2014-284
Delegació de les tasquès de l'Alcaldia en el primer tinent
d'Alcalde
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats del Club Esportiu
Torelló
Decret nomenament directors obra
Canvi titularitat nínxol núm. 501 4a. Oest
Canvi titularitat Panteó núm. 2
Canvi titularitat nínxol núm. 2072 4a. Part Nova
Decret incoació expedient sancionador R.L.V
Decret incoació expedient sancionador ordenança civisme
P.R.V.
28-2015-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar un AD a favor de Union Internacional de
Limpieza SA
Decret Aprovar un AD a favor de Union Internacional de
Limpieza SA
Deixar sense efecte l'alta com a usuari del gimnàs del
pavelló d'esports al Sr. Azelarab Salim
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina gener
2015
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2015/100

Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló
19/01/2015 municipal del 1r. trimestre de 2015

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte d'un decret de l'Alcaldia de data 16 de gener de 2015, de
delegació de les tasques prpies en el primer tinent d'Alcalde.
En data 16 de gener de 2015, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 5 de març de 2012 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven
les tinentes i els tinents d’Alcalde.
Aquesta Alcaldia té prevista la realització d’un viatge fora d’aquest país, els dies del 4 a
l’11 de febrer, ambdós inclosos i, per tal de no deixar l’Alcaldia desatesa cal procedir a la
delegació de les seves tasques pròpies en aquest període relacionat.
L’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, preveu que
correspon als tinents d’Alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre
del seu nomenament, a l’Alcalde, en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per l’exercici de les seves funcions. Caldrà efectuar prèvia delegació que
haurà de reunir els requisits fixats en l’article 44 del mateix decret que preveu la
necessitat de la seva publicació al butlletí oficial de la província.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de l’Alcaldia, en el primer tinent d’Alcalde, Sr.
Manel Romans i Sànchez, durant el període de la seva absència, els dies del quatre a
l’onze de febrer de 2015, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial
de la Província.
Quart.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, des de l'última sessió
plenària
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2014.
Sessió extraordinària urgent del dia 30 de desembre de 2014.
Sessió ordinària del dia 12 de gener de 2015.

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


Informe de la Intervenció i de la Tresoreria municipals de data 9 de gener de 2015,
en relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de
Torelló a l’Agència Tributària de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sra. ROSER MAS:
4.1.Un que el repetim; ja ho havíem demanat temps enrere; és sobre el cementiri: i com que
ja ens hem queixat en aquest ple en altres ocasions, ara voldríem que se’ns contestés en
una data: per quan està previst posar un rètol al cementiri, que indiqui els horaris
d’obertura i que digui que fora d’aquests horaris cal demanar la clau a la funerària? En el
benentès que el rètol també inclourà l’adreça i els horaris de la funerària! Perquè, a més
dels veïns de Torelló, hi ha persones que no viuen habitualment a Torelló que tenen
persones enterrades al cementiri i que no tenen per què saber on és la funerària, ni els
horaris que fa.
Esperem que en aquesta legislatura no haguem de tornar a formular aquesta pregunta al
ple, i es pot resoldre el tema del rètol.

Sr. Lluís Sabatés:
Ja que m’has posat una data, espero i em comprometo que al proper ple no em faràs
aquesta pregunta.
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Sr. DAVID OLIVARES:
4.2.Una informació, una notícia que va arribar a través del 9 Nou, que és el que em sembla
que es diu Pla Pilot per la desafecció a primària, que em sembla que s’hi ha adherit una
escola, que és el Fortià Solà. Si ens ho pot explicar una mica, perquè a través de la
notícia no es veu clar.

Sr. Lluís Sabatés:
Això és un projecte que ha liderat el Consell Comarcal d’Osona; és un projecte pilot; és
un projecte pilot que han començat ells, que han escollit –no et sabria dir els detalls,
perquè no ho hem fet nosaltres- quins han estat els criteris de selecció d’uns centres de
la comarca per escollir-los; suposo que la Irene ho deu saber més que jo, perquè és un
projecte que ells hi participen; una de les escoles escollides ha estat el Fortià Solà i es
tracta d’això, es tracta que es fa un treball amb les famílies i amb els alumnes que es
pensa que tenen dificultats per seguir el sistema educatiu i fer un treball a llarg termini, o
a mig termini, per intentar resoldre la desafecció que en certs sectors es nota.
Ja et dic que és un pla pilot i suposo que si funciona, una vegada s’hagi instaurat aquest
s’ampliarà en futures edicions a altres centres.
Si vols més informació ja te la buscaré, perquè jo tampoc la tinc; m’ho van comentar, em
van explicar el projecte, però tampoc hi vaig entrar en detall, perquè tampoc és una
responsabilitat municipal.
Sr. David Olivares:
Més que tot era perquè em sorprenia que només hi hagués hagut una escola, perquè pel
que vaig llegir o pel que veig, és un projecte que el veig bé i m’estranyava que només hi
hagués una escola de Torelló i no sabia si s’havien d’adherir les escoles o les havien
d’adherir.

Sr. Lluís Sabatés:
No, no! És un projecte pilot i, per tant, s’han escollit uns centres, suposo que perquè han
fet una anàlisi de la tipologia de les necessitats i de moment es comença per aquí i
suposo que si la cosa va funcionant –que esperem que si, perquè és un bon projecte-, es
pugui anar ampliant a altres escoles.
4.3.Tema de les glaçades del mes passat, que n’hi ha hagut moltes. Demanar si hi ha un
protocol a l’hora de tirar sal pel carrer quan hi ha glaçades molt fortes, a diferents carrers
del poble.

Sr. Jaume Vivet:
Un protocol, si ens referim a un pla com el que existeix per les nevades, no hi és, no hi
és. Depèn molt del tipus de glaçada, si hi ha boira o no hi ha boira, si hi ha humitat,
normalment, quan s’ajunten els dos components, que hi ha humitat i glaça, és quan tenim
problemes. Si que tenim una persona que quan se l’avisa surt. Normalment acostuma a
avisar-la la policia. A vegades també és veritat que hi ha una mica de descoordinació,
que passa la màquina de neteja i resulta que engega l’aigua; també els hem d’avisar que
no tirin aigua, això internament ho estem vetllant, però com a protocol per les gelades no
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hi és. Llavors, en tot cas es funciona d’aquesta manera: quan es detecta que glaça, sigui
la policia, sigui un vianant que truca que hi ha una zona glaçada... hi ha uns punts crítics
que aquests si que es vigilen sempre, com són el pont de Can Pujades i algun altre carrer
que habitualment s’hi tira sal; la plaça Nova també és un dels punts que també s’hi passa
i en altres carrers no hi passem tant, perquè no se solen glaçar, tret de dies que hi ha
aquestes humitats tan fortes i, a més, fa fred.

Sr. Lluís Sabatés:
També s’ha fet una senyalització en les zones on normalment hi ha perill i s’hi ha posat
rètols avisant d’això, que són zones susceptibles de tenir glaçades, possiblement es pot
fer millor, però s’intenta fer entre tots, sabent els punts que normalment són crítics i a
vegades, pel que sigui, perquè es genera en algun lloc nou, si se’ns truca, l’altre dia vam
rebre una informació del barri de la Cabanya que no s’hi havia passat i immediatament,
l’endemà, s’hi va passar. A vegades no es pot ser arreu, perquè també depèn a vegades
si s’ha regat amb aigua el dia abans, o si hi ha hagut més humitat en aquell carrer que a
vegades no hi era, si hi ha hagut sol o no hi ha hagut sol... el més important és que
sempre que hi hagi una cosa d’aquestes, que el ciutadà s’adreci a l’Ajuntament i intentem
resoldre-ho el més ràpidament possible. Però no hi ha un protocol, perquè tampoc és un
cas d’emergència i els protocols, normalment són... una altra cosa és que internament hi
pogués haver unes instruccions internes, que hi són, però no és res públic i, per tant, els
protocols normalment són per casos d’emergència important, no per glaçades.

Sr. David Olivares:
Si, jo em referia, per exemple, quan hi ha el que diu el Sr. Alcalde: quan hi ha boira,
perquè parlant amb veïns diuen “ostres, que hem passat per aquí i no s’hi pot passar,
perquè rellisca”; al barri de Montserrat mateix, suposo que no és un punt crític i aquests
dies molta gent ens deia que havia relliscat aquests dies que havia glaçat tan fort i que no
hi havien tirat sal. Al barri de Montserrat, a la zona de l’institut, que la mainada es veu que
entraven i queixen quan entraven molts d’aquests dies, relliscava molt, molts punts de
Torelló que hem parlat amb gent.

Sr. Jaume Vivet:
Inclús a vegades, si hi ha algun lloc que glaça molt, ja et dic que és una persona la que fa
aquest servei i no dóna per fer tot el poble en 10 minuts i llavors, a vegades, el que fem
en alguna escola, és deixar-los sal, perquè el conserge o qui sigui en tiri al voltant de
l’escola. Això també es fa, o sigui que si hi ha alguna escola que veu que se li glaça molt,
ens pot demanar sal i la brigada li portarà 3 o 4 sacs, o 5, els que facin falta, perquè se’n
pugui tirar.
Sr. David Olivares:
Però pel que em diu el Sr. Sabatés, si el ciutadà truca per avisar d’algun carrer, no hi
haurà cap problema?

Sr. Jaume Vivet:
Problema cap. Potser tardarem una mica a anar-hi si estem fent una altra zona. És un
servei que només tenim una màquina, no en tenim tres!
Sr. David Olivares:
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És que a nosaltres ens han demanat si hi havia algun protocol i jo creia que si hi és el
desconeixem.

Sr. Jaume Vivet:
No. El protocol no hi és, però si que es va i s’actua allà on ens avisen.
Sr. David Olivares:
Més que res, saber el sistema com es tira la sal al poble, en quins moments i com es feia.
Ara ja ho sé.
4.4.I voldríem saber si és possible, quants expedients tenim oberts actualment de ciutadans
que reclamen a l’Ajuntament econòmicament per accidents patits pel mal estat de zones
de vianants, mobiliari urbà,...

Sr. Jaume Vivet:
Això ho hem de mirar i, en tot cas, us ho farem arribar. Ara de memòria no ho sabem pas
i hem de mirar a veure què tenim obert.

Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.5.Voldria saber sobre la sentència que hi va haver per l’atropellament d’una noia al carnaval
fa uns anys; la sentència que ha sortit i la indemnització que han demanat, a veure com
l’afrontarà l’Ajuntament o com ho faran.
I sobre el Carnaval d’estiu, a veure si ja han començat a estudiar el tema, si el portaran
ells, se’n faran responsables, no se’n faran responsables si passa alguna cosa. A veure
com tenen tot aquest tema del carnaval.

Sr. Jaume Vivet:
Suposo que sabeu que se’ns ha condemnat solidàriament. Per tant, vol dir que el 50% de
la indemnització la paga l’Ajuntament i l’altra meitat, la paga en aquest cas PIOC i hi ha
una assegurança, que es fa càrrec de la part de l’Ajuntament, excepte l’import de la
franquícia; hi ha una franquícia; l’Ajuntament es fa càrrec de l’import de la franquícia i la
resta, la pagarà la companyia d’assegurances.
Tots sabem la casuística del carnaval de Torelló com és i com funciona i pensem que va
ser un fet desafortunat. Han passat 37 anys i és la primera vegada que passa alguna
cosa i esperem que casos com aquest no es tornin a repetir.
El carnaval d’estiu? Estem pendents de trobar-nos amb ells i fer un replantejament de la
situació. Estem en una situació que hem de parlar; ells també són conscients que la cosa
es pot escapar de mare i, per tant, hem de parlar amb ells i comentar-ho. Precisament
demà tenim una Junta Local de Seguretat i segurament aquest és un tema que tindrem
sobre la taula i, per tant, també parlarem amb ells sobre aquest tema.

4.6.-
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Sobre la pregunta que us vaig fer a la Comissió informativa, del carrer de la Molina, a
veure si havíeu trobat alguna cosa per començar a informar els veïns; si ja s’està fent
alguna cosa del tema de la velocitat.

Sr. Jordi Casals:
No hem pres una decisió; n’hem estat parlant a la regidoria i després en parlarem a la
Comissió de mobilitat.
El carrer Molina, que vau dir que hi havia un excés de velocitat, és un carrer que no és
molt llarg, la part on es queixen de la velocitat. Em sembla que només hi ha dos xamfrans
i prou. Fa anys que es va fer una actuació i es van posar els senyals de stop al carrer
Progrés, perquè si que era un carrer molt llarg i molt recte i es corria i es van posar els
stop allà. Després, amb la modificació que es va fer dels sentits del carrer, que es van fer
d’un sol sentit per millorar la seguretat, fer una altra actuació allà és complicat, és
complicat, perquè es pot posar més senyalització, sobretot de cara als passos de
vianants, reforçar-ho, i si cal posar elements físics, a vegades aquests elements físics
creen problemes als veïns que han demanat el tema de la velocitat, de queixar-se pel
soroll que pot fer.
Ho hem estat mirant, però tractant-se d’un carrer relativament curt, ho hem d’acabar de
mirar.

4.7.Sobre el camp de futbol, que us vaig fer la pregunta pel setembre de 2014, del tema que
està molt descuidat el tema vestidors i que si obrien, no obrien, una mica tot. I resulta que
fa dues setmanes hi va tronar a haver bastants problemes amb els vestidors; no hi havia
ningú de l’Ajuntament; els van haver de donar uns vestidors nous i diversos equips ja
s’han queixat i se’ls ha pogut frenar, perquè volien presentar queixes i van dir que no,
perquè estaven molt descuidats els vestidors.
A veure si s’hi busca una solució, perquè hi haurà problemes en aquest tema.
I ens han demanat, també, que a l’entrada del camp de futbol, que hi ha poca sorra i està
molt glaçat sempre i es veu que la mainada quan surt d’entrenar patinen i demanaven si
s’hi pot afegir una mica més de sorra, perquè no estigui tan glaçat, almenys a l‘hivern.

Sra. Concepció Villena:
Després que em vas comentar aquests problemes en els vestidors, el mes de setembre,
jo ràpidament vaig parlar amb els diferents clubs que utilitzen el camp de futbol, perquè
és una instal·lació que no només utilitza el club Futbol Torelló, si no que també hi ha els
amateurs. He pogut parlar amb tots, excepte un dels clubs; els he citat; m’han plantat
alguna vegada i, a més, no hi ha hagut manera que em vinguessin a veure per saber on
estava realment el problema, perquè la resta de clubs, hi he parlat i la veritat és que els
problemes que em comentaves no hi eren. He parlat amb el personal, també, a veure què
passava i no me’l han comentat, però si que tinguin pendent aquest club, que ja et dic
que els he convocat, un dia vam quedar, no van venir... suposo que deuen ser aquests
els que es queixen; jo agrairia que en lloc d’aturar la queixa, que em vinguin a veure per
saber exactament on està el problema.
Jo he parlat amb tots els presidents d’aquests clubs i en cap moment hi ha hagut queixes;
he parlat amb el personal i m’he assegurat que les coses funcionessin. Per tant, si de
debò hi ha una queixa, no la pareu! Que vinguin i així jo hi podré posar solució, perquè
ara és una mica ambigu.
Sr. Joan Manel Castillo:
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A veure: el que fan, perquè no hi hagi queixes, senzillament agafen claus d’altres
vestidors i els les donen, quan no ho haurien de fer.

Sra. Concepció Villena:
Però, qui?
Sr. Joan Manel Castillo:
Els d’allà! Sempre s’ha dit que no es diguin noms. Personal que treballa allà, que dóna
claus de vestidors, obren, quan no ho haurien de fer; senzillament obren, perquè no...

Sra. Concepció Villena:
Doncs ja que no podeu donar noms, els dieu que demanin hora i jo els atendré i miraré
exactament què passa.
Sr. Joan Manel Castillo:
Ells, per no tenir problemes amb l’equip, diuen: té! Agafeu un altre vestidor i fora, i aquí
no ha passat res. I, és clar! No es pot fer això.

Sra. Concepció Villena:
Bé. Doncs que vinguin a parlar amb mi i així ens podrem coordinar. Perquè, ja et dic: jo
vaig parlar, vaig fer les actuacions, vaig parlar amb el persona que té cura de les
instal·lacions i no hi ha hagut cap comentari i només em faltava un club per parlar.

Sr. Joan Manel Castillo:
Això t’ho volia comentar, però després, a fora.

Sra. Concepció Villena:
Bé, perfecte.
I en quant a l’entrada, doncs ja estaré al cas.
Sr. Joan Manel Castillo:
Si, si. Això si que m’ho van dir, perquè van veure mainada que havia caigut per culpa de
la glaçada.

Sr. Jaume Vivet:
Jo entenc que per trobar solucions hem de parlar amb el que les pot donar. Si no anem
de dret...
Sr. Joan Manel Castillo:
Sempre se’ns ha dit que no havíem de dir noms.

Sr. Jaume Vivet:
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Aquí no que s’han de dir noms! Però en tot cas, que es dirigeixi a la regidoria que tingui el
problema, perquè si la regidora no ho sap, no ho podem resoldre, si no sabem el
problema!
Sr. MARC FONTSERÈ:
4.8.Ja sé que s’acaba la legislatura, però no seria excusa per no haver fet res durant aquesta
legislatura sobre ràdio ona i el Cirviànum. Vam liquidar –de comú acord, crec recordarels patronats; se’ns va dir que es crearien uns consells o alguns òrgans de participació;
no s’han fet i a veure si es preveu fer-los en aquests tres mesos que falten, si s’hi ha
treballat o si és que s’ha cregut que no calia.

Sr. Jaume Vivet:
És cert que amb la Núria n’hem parlat alguna vegada. Jo penso que ho hauríem
d’engegar; la meva voluntat seria fer-ho, però no acabem de trobar ni el moment, ni el
com, ni...

Sra. Núria Güell:
Des del teatre hem estat mirant diferents teatres a veure com ho tenen muntat. No és pas
que estigui massa ben muntat en lloc, diguem.
Nosaltres havíem estat parlant que al patronat, últimament s’hi feia molt poca cosa; la
gent que venia al patronat era per molt poca cosa; es podia decidir molt poc entre una
obra de teatre o una altra i no tenia massa sentit convocar la gent per decidir una obra de
teatre. I llavors vam dir mirar els altres teatres per veure més o menys com ho tenen
muntat, no per copiar-ho, perquè tothom ho ha de fer de la seva manera, però per agafar
idees. Ens hagués ajudat molt poder fer obres al teatre, les famoses butaques que diem,
perquè llavors dius que un projecte nou engresca gent nova i mires a veure si es pot fer
una mica de remodelació de tot plegat. Al haver hagut de tallar el tema de les obres, ens
hem quedat una mica així de pensar amb què engresques la gent, perquè et vinguin.
Estem treballant una mica de sota mà, buscant a veure col·lectius i engrescar-los, perquè
ens ajudin en la programació del teatre i tot això, però no ho tenim lligat del tot; ho tenim
sobre la taula i de veritat que anem parlant-ne, però no trobem la solució que seria
desitjable, que la gent vingués i pogués donar la seva opinió i que servís per alguna cosa
més que dir: això és la programació, això és el pressupost, o que bé, o que bé i adéusiau! Seria una mica això.
I amb la ràdio, ens passa tres quarts del mateix.

Sr. Jaume Vivet:
Amb el museu ho estem mantenint. És un tema que les mateixes persones que estan en
el museu han demanat mantenir-ho i jo és el que he intentat fer, mantenir aquest i l’altre,
jo penso que hi hem de tirar endavant, encara que, com diu la Núria, tant sols a l’hora de
fer pressupostos i dir una mica què volem fer en el teatre, que puguem ser dels que ara
som.
Això, jo penso que s’hauria de poder tirar endavant. No sé si podrà ser aquesta
legislatura, perquè és molt curta, falta molt poc per acabar-la i no sé si hi serem a temps,
però –no els fets- però la voluntat seria fer un patronat amb participació i amb gent amb
ganes de participar-hi una mica, però és això: amb què engresquem? Si només ho fem
pels pressupostos i per decidir què fem... al ser orgàniques pots decidir una mica què es
fa, perquè té el tracte d’una regidoria més.
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En tot cas, és una de les coses que hem de parlar i a veure si ho tirem endavant.
4.9.El procés participatiu del camp de futbol, sé que ja ens vau informar com havia anat i a
veure si evoluciona adequadament tot el procés.

Sr. Xavier Lozano:
Em sembla que ja vam informar dels resultats de l’assemblea. D’allà van sortir unes
propostes; això ja ho tenen els serveis tècnics i fa uns quinze dies, em van ensenyar uns
primers esbossos, és a dir, que els serveis tècnics ja estan treballant els dibuixos i ho
tenien bastant encarrilat d’idees de com plasmar-ho. Aquesta setmana tornem a tenir
reunió d’àrea d’urbanisme i, per tant, suposo que els serveis tècnics ens posaran sobre la
taula, també, el treball que han fet fins ara. Seguim amb el calendari previst que durant
aquest primer trimestre es pugui fer l’exposició pública i llavors, la jornada de decisió final.
Sr. Marc Fontserè:
Perfecte! no sé si seria possible, o no, que si ens reunim per parlar dels dos precs que
havia fet abans, de la sala polivalent i pla de barris, poguéssim veure aquests esbossos,
si és possible.

Sr. Jaume Vivet:
Jo et volia comentar això del tema de pla de barris: t’agafo la paraula. Saps que de tant
en tant m’agrada parlar amb els grups i ara fa algun mes que no ho fem, és veritat!

4.10.Dos precs en un: fa temps que no ens reunim per parlar de pla de barris. Si que estan
molt clares les inversions que es van aprovar, però estaria bé parlar d’altres activitats que
es pretengui fer durant aquest 2015.
El prec seria demanar una reunió, que no sé si es podria aprofitar per ensenyar el
projecte del pavelló, de la sala polivalent, o es mereixeria una reunió o una trobada a part.

Sr. Jaume Vivet:
Penso que hauríem de preparar una mica tot el tema de pla de barris com està, què
queda per fer, els projectes com estan i què es pot engegar més o menys ràpid i això ho
prepararem i en breu –jo ara seré uns dies fora- espero a veure si durant aquest mes de
febrer trobem un forat i ens podem veure i parlar-ne.

5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.Explicar-vos que aquest mes de gener ens han lliurat el PAU de la cursa pels camins dels
matxos, que és una cursa que coorganitzem juntament amb el Centre excursionista i ens
l’ha fet la Diputació de Barcelona, una empresa que ha contractat la Diputació.

36

5.2.Aquest any, aquest mes de febrer, el 26 de febrer, hi haurà la caminada per a la gent
gran, que es farà a Torelló; ho dic, perquè si veieu una colla d’avis, sapigueu que són del
cicle de caminades que fem durant l’any.
5.3.El dia 28 de gener, ales 8, a la sala polivalent 1 del pavelló, hi haurà una xerrada sobre
alpinistes en defensa de l’alta muntanya, i que hi esteu convidats.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.4.Comentar que aquest passat dimarts, dia 20 de gener, vam anar des de l’Ajuntament, jo
personalment i la Marta Carcassona de l’oficina d’habitatge, a Vic, que es feia la
presentació del servei d’intermediació amb deutes de l’habitatge, el SID, que és un servei
que val a dir que ja funciona, des del mes de novembre de 2014 i des de Torelló ja s’hi ha
enviat un parell o tres de casos; encara no hi ha resultats, perquè és molt recent, però
diguem que el que és la presentació oficial, es va fer aquest passat 20 de gener i hem
pensat que estava bé comunicar-vos-ho.
Aquest servei, és un servei que s’ofereix en agrupació, des de la Diputació de Barcelona,
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Col·legi d’advocats de Vic, i ena quest cas el
Consell Comarcal d’Osona i penso que podem estar contents, perquè és un servei més
que podem oferir a totes les persones que sapiguem que ho necessiten.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.5.Recordar que la convocatòria de la beca Segimon Serrallonga s’ha tirat endavant. Sortirà
publicada, més o menys, d’aquí a uns quinze dies.
5.6.Dissabte dia 31, a les 12 del migdia, a la biblioteca Dos Rius, hi ha un col·loqui sobre la
dansa tradicional, que seria com un punt final de l’exposició que hi ha hagut tots aquests
dies sobre els 25 anys dels dansaires de Torelló.
5.7.I com molt bé sabeu tots, ens van fer l’assalt al ple. No sé gaire què hi fem aquí, però
esperem que no se’n assabentin i puguem tirar endavant.

Sr. ALBERT PORTÚS:
5.8.Comentar que des del 15 de gener, els proveïdors que facturin més de 5.000 euros en
una sola factura, estan obligats a emetre factura electrònica, i és per aquest motiu que
s’ha habilitat al portal de l’Ajuntament un enllaç per poder-ho tramitar.
De totes maneres, s’ha avisat a tots els proveïdors i ja estan al cas.
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5.9.El mes vinent portarem al ple la liquidació del pressupost. Avançar que el percentatge de
liquidació està a l’entorn del 76%, però en tot cas, en el proper ple ja ho explicarem.
Sr. MANEL ROMANS:
5.10.Avui portava, tal com em vaig comprometre amb la regidora d’Iniciativa en l’últim ple, la
memòria del que hem fet a la regidoria de promoció econòmica, tant des del Servei Local
d’Ocupació, com tots els temes que fem de formació i la promoció econòmica que fem al
consorci, que donem serveis a les empreses i emprenedoria.
Jo crec que la regidoria, si es mira amb estima aquests dos dossiers que li porto i que
avui entregaré a cada grup, perquè s’ho puguin estudiar, i si ens volen fer algunes
aportacions, sempre són benvingudes, veurà que aquell comentari que ens va fer, que
potser miràvem més per les empreses que no pas per les persones, penso que no és del
tot cert; nosaltres, el que mirem, primer de tot, és per les persones, siguin persones
d’empresa, o siguin persones treballadores.
També volia dir que en l’apartat d’emprenedoria, que com veureu hem fet moltes coses
aquest any 2014, fem la segona edició aquest dijous, de l’Imagine express i posem
quatre-cents i escaig de joves al Cirviànum i venen dues persones –l’Eva Torrents i en
Xevi Verdaguer- que són els que dinamitzen l’acte, per tal de fomentar la cultura
emprenedora, que no vol dir que hagin de crear empreses, si no una mica la filosofia
d’anar per la vida, d’espavilar-te una mica i que les coses s’han d’agafar en positiu i mirar
de tirar endavant, perquè si no, si ens quedem a casa, poca cosa ens porten.
Per tant, esteu tots convidats; si a algú li fes gràcia venir dijous al Cirviànum, a 2/4 de 12
del matí, sapigueu que hi haurà aquest acte i que crec que l’altra vegada va tenir molt èxit
i aquesta vegada serà la segona edició; ja hi haurà aportacions de joves de casa nostra,
de les escoles que han estat convidades i presentaran uns vídeos i en un minut i mig han
de fer una presentació en anglès d’aquest projecte que ells tenen.
També val a dir que aquest any es farà la segona edició de l’Imagine Express, que
agafaran un tren a Barcelona i van a Londres i tornen i en aquest trajecte han de
desenvolupar un projecte empresarial i el compromís que van agafar l’Eva Torrents i en
Xevi Verdaguer que a la propera edició h hauria un jove triat que aniria a fer aquest
viatge, amb aquests vídeos que han presentat hi haurà unes votacions i d’aquí sortirà la
proposta que hi hagi una d’aquestes persones que vagi a fer la segona edició de
l’Imagine Express.
Hem de dir que l’any passat el van fer unes seixanta persones de dremers –que en diuen
ells- i aquest any ja aproximadament seran unes 200. Els projectes que s’han presentat,
jo no els he vist, però diuen que estan molt ben fets i, per tant, si algú dels que esteu aquí
voleu venir, esteu convidats el dijous, a dos quarts de dotze, al Cirviànum.
I ara, abans de sortir, us donaré un dossier de cada un d’aquests, un del Servei Local
d’Ocupació i del Servei de Formació, i l’altre és el del consorci, que hi ha el servei
d’empresa i el servei d’emprenedoria.
Sr. JORDI CASALS:
5.11.Informar que tornem a tenir agents cívics. Avui m’he reunit amb ells. Hi són des de finals
de setmana passada. Comptarem amb tres agents cívics i una coordinadora; són dos
nois i dues noies i durant els propers sis mesos, tornarem a tenir aquestes figures que
crec que són tan útils a Torelló.
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Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.12.Convidar tota la ciutadania de Torelló, i evidentment també a tot el consistori, perquè
dimecres, a la sal d’actes de la Cooperativa, a les 8 del vespre, fem la presentació del
procés d’elaboració del projecte educatiu de ciutat; serà un procés participatiu i el farem a
nivell públic, perquè el que interessa és fer-ne la màxima difusió, perquè tota la ciutadania
que vulgui es pugui implicar en aquest procés i, per tant, fer-ho públic i esperem que ens
puguem retrobar dimecres.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.13.Demà tenim la primera reunió de treball del consistori infantil d’aquest curs i un dels
temes que hi haurà sobre la taula serà el projecte educatiu de ciutat i un altre, un tema
que ha sortit en aquests plens, com són els gronxadors de la plaça de Joanot Martorell.

Sr. JAUME VIVET:
5.14.Per acabar vull informar que aquest dijous es van lliurar els premis d’Administració Oberta
en el marc del Congrés de Govern digital, que s’ha organitzat al consorci AOC i la
Generalitat i que s’ha celebrat al Palau de Congressos de la Fira de BarcelonaL’Ajuntament de Torelló ha obtingut una menció d’honor en la categoria d’ajuntaments
entre 5.000 habitants i 20.000. Aquests premis d’administració oberta, reconeixen l’esforç
que s’ha portat a terme pels ajuntaments de Catalunya –en aquest cas- en la implantació
i ús dels serveis d’administració oberta entre la ciutadania, les empreses.
Els guardons s’han concedit en base a una valoració realitzada en el catorzè informe
sobre l’administració electrònica elaborat per l’AOC. Aquest informe recull, entre altres
aspectes, si el web municipal ofereix la tramitació electrònica, si té seu electrònica, tauler
electrònic d’edictes, si els proveïdors hi poden dipositar factures electròniques, o rebre
notificacions electròniques o bé si l’Ajuntament intercanvia dades telemàticament amb
altres administracions. Torelló estava nominada en aquesta categoria que he dit abans, i
finalment vam quedar a la quarta posició; pensem que hi destinem recursos; ens
agradaria destinar-n’hi més, tant humans com econòmics; això faria millorar molt.
Pensem que és un reconeixement que ens ha fet il·lusió rebre’l i vam anar-hi i vam estar
contents de quedar en aquesta bona posició, en un àmbit que, Déu ni do els municipis
que hi ha entre 5.000 i 20.000 habitants!
Bona nit i bon carnaval.

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

Torelló, 27 de gener de 2015
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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