ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
23 DE FEBRER DE 2015:

Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Ordinària
23 de febrer de 2015

Presencial
de les 20:00 a les 21:15
PLE2015/2

Hi assisteixen:

















President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds

Excusen la seva assistència:


Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal

ÍNDEX:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/1 Ordinària 26/01/2015
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. POLÍTIQUES D'IGUALTAT
2.1.1. Aprovació definitiva del Pla Municipal d'Igualtat de dones I homes 2014-2018

1

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT CIUTADANA
2.2. SECRETARIA
2.2.1. Modificació del contracte de serveis de neteja de locals i edificis de diversos serveis
municipals
2.2.2. Ratificació acord dissolució Mancomunitat Osona Nord
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal d'ICV-EUiA-E
3.1.1.1. Moció del grup municipal ICV-EUiA-E, per la defensa de les llibertats i del dret de
vaga.
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte liquidació del pressupost
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
3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. PERÍODE MIG DE PAGAMENT 4ART TRIMESTRE 2014
3.5.2. Informació trimestral 4art trimestre 2014
3.5.3. Informe intervenció baixa AMPA Sagrats Cors
3.5.4. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/1 Ordinària 26/01/2015
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. POLÍTIQUES D'IGUALTAT
2.1.1. Aprovació definitiva del Pla Municipal d'Igualtat de dones I homes 2014-2018
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El plenari municipal en sessió celebrada en data de 24 de novembre de 2.014 va aprovar
inicialment el Pla d’Igualtat Dones i Homes 2014-2018 de l’Ajuntament de Torelló.
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Es va sotmetre a exposició pública en el BOP de data 9/12/2014 i al tauler electrònic
municipal.
Durant el període d’exposició pública, comptadors des del dia 9/12/2014 al dia 27 de
desembre no es van presentar al·legacions.
L’Ajuntament ha detectat unes errades que es corregeixen en l’aprovació definitiva del
Pla d’Igualtat.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu
comú.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a les
persones, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla d’Igualtat de dones i homes 2.014-2.018 del
municipi de Torelló incorporant les modificacions que consten en el document i que són
les següents:
En l’apartat 6.1.2 Habitatge la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei
2/2002, del 14 de març d’Urbanisme
En l’apartat equipaments sanitaris es treu la referència al consultori del Barri de
Montserrat.
En l’apartat equipaments joventut es modifica el nom de Punt16 pel de Torelló Jove.
Segon.- Notificar el present acord a totes les persones interessades.

INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Com bé es diu en la relació de fets, s’ha dut a terme la correcció de les errades que es
van detectar el dia de l’aprovació inicial d’aquest Pla. Comentar-vos que en quant a la
comissió per a la prevenció contra la violència de gènere s’ha constituït ja el que és la
comissió, però per iniciar accions s’està a l’espera de l’aprovació del protocol comarcal
per tal de treballar i adaptar-lo a l’àmbit local.
En quant a la comissió de seguiment del pla, s’inclou dins del consell municipal de
benestar social, per tal de no crear més espais i no demanar tant temps i tantes hores a
les entitats, a la ciutadania, als tècnics i tècniques. Aprofitem que tenim el Consell
municipal de benestar social, on també es farà aquesta comissió de seguiment del Ple. I
tal com queda recollit en el pla, es faran un seguit d’accions per commemorar el dia de la
Dona, el dia 8 de març, que queda recollit en el pla que cada any es faran actes i en
l’apartat d’informacions ja detallarem les d’enguany.
Demanem l’aprovació definitiva d’aquest ple per poder-nos posar a treballar.

Sr. MARC FONTSERÈ:
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Nosaltres hi donarem suport; s’han esmenat alguns dels errors que vam detectar. En
l’aprovació inicial, també vam dir que el Pla d’actuacions no s’adequava exactament, o no
s’adequava ni molt menys a les previsions; es parlava d’accions que s’havien de realitzar
el 2014, que no s’han fet i, per tant, creiem que hagués estat bé que en l’aprovació d’avui
ja no sortís que s’aproven accions del 2014. Tot i així, suposo que el primer que farem
serà replanificar això i posar-ho al dia. Per tant, hi votarem a favor.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT CIUTADANA
2.2. SECRETARIA
2.2.1. Modificació del contracte de serveis de neteja de locals i edificis de diversos
serveis municipals
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.- El Ple municipal, en la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2010 va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris
d’adjudicació, per a la licitació del servei de neteja de locals i edificis de diversos serveis
municipals amb un pressupost base de licitació de 778.841,59 euros, IVA no inclòs. En la
mateixa sessió es va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
2.- Per resolució d’alcaldia de data 18 de febrer de 2011 es va adjudicar el contracte de
serveis de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals al contractista Unión
Internacional de Limpieza, S.A., per un preu, per a la primera anualitat, de cent seixantaun mil tres-cents noranta-un euros amb quaranta-set cèntims (161.391,47 €) i vint-i-nou
mil cinquanta euros amb quaranta-sis cèntims (29.050,46 €) en concepte d’IVA.
3.- De conformitat amb la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars
que regulen la licitació del servei de neteja de locals i edificis de diversos serveis
municipals la durada del contracte és de 4 anys, a comptar des de la data de signatura,
podent-se prorrogar per un altre any per acord exprés de l’òrgan de contractació, sense
que el seu termini incloses les pròrrogues, pugui excedir de cinc anys.
4.- Atès que es va signar el contracte el dia 14 de març de 2011, la vigència del contracte
finalitzarà el proper dia 14 de març de 2015.
5.- Vist l’informe de l’assessor d’organització i projectes de l’alcaldia de data 26 de gener
de 2015 que proposa prorrogar el contracte pel termini d’un any, per tal de poder atendre
el servei de neteja a locals i edificis de diversos serveis municipals dependents de
l’ajuntament de Torelló, atesa la correcta prestació del servei per part del contractista.
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FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- La clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars preveu la
possibilitat de prorrogar de manera expressa el contracte per 1 any, fins a totalitzar un
màxim de cinc anys de durada del contracte.
Tercer.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, la
competència com a òrgan de contractació correspon al Ple atès que la seva durada
supera els quatre anys.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen favorable de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents,
acorda:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
l’empresa Unión Internacional de Limpieza, S.A. per a la realització del servei de neteja
de locals i edificis de diversos serveis municipals, el sentit de prorrogar el contracte en 1
any més, des del dia 14/03/2015 fins al dia 14/03/2016.
SEGON.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al contractista i al departament d’Intervenció pel
seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.2.2. Ratificació acord dissolució Mancomunitat Osona Nord
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1. El 29 d’octubre de 1986 va tenir lloc la sessió constitutiva de la Mancomunitat de
Municipis d’Osona Nord i Ripollès Sud, integrada pels municipis de Manlleu,
Masies de Roda, Masies de Voltregà, Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà,
Sant Quirze de Besora i Torelló. En el mateix acte es van designar les persones
que en representació dels diferents ajuntaments integrarien els seus òrgans i,
alhora, es van aprovar els Estatuts que l’havien de regir que preveuen, a l’article
12, que les finalitats de la Mancomunitat comprenen la prestació dels serveis
següents: abocador controlat de deixalles, recollida de deixalles, escorxador,
serveis d’ambulància, serveis personals d’assistència social, servei
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d’assessorament i informes tècnics a l’àrea urbanística, residència assistida
d’ancians, repetidors de TV i aquells que es puguin acordar en el futur.
2. A la sessió ordinària del ple de la Comissió Gestora de 14 de maig de 1987 es van
fixar els mòduls per determinar les aportacions de cada municipi al pressupost.
Així, les aportacions efectuades al pressupost inicial de la Mancomunitat per l’any
1987, en proporció a la població que resultà de la rectificació padronal amb
referència a 1 d’abril de 1987 i a raó de 358,12 ptes./habitant, van ser les
següents:
Municipi
Manlleu
Torelló
Roda de Ter
Sant Hipòlit de
Voltregà
Masies de Voltregà
Sant Quirze de Besora
Masies de Roda
Orís
TOTAL

Aportació total en
ptes.
5.795.096
3.935.022
1.682.805
1.082.238

Aportació total en €

879.184
722.328
220.602
82.725
14.400.000

5.284,00
4.341,28
1.325,84
497,19
86.546,00

34.829,23
23.649,96
10.113,86
6.504,38

3. A la mateixa sessió del 14 de gener de 1987, el Ple de la Mancomunitat va
acordar obrir un compte corrent a la llavors Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu,
avui BBVA, núm. ES96 0182 9784 7102 0156 2305. Actualment, el saldo d’aquest
compte corrent a 31 de desembre de 2014, segons certificat de emès pel BBVA el
passat 5 de gener, és de 21.268,95 euros.
4. També en la mateixa sessió, el Ple de la Mancomunitat va acordar adquirir de
Montserrat Fontserè Casassas una porció d’una finca de la seva propietat,
coneguda com Sanglas Vell i situada a Les Masies de Roda, per 10 milions de
pessetes (60.101,21 euros). L’adquisició d’aquesta parcel·la de terreny erm i
rocallós, de forma irregular i de 19 hectàrees, 51 àrees i 24 centiàrees de
superfície, es va formalitzar mitjançant escriptura de segregació i compravenda
atorgada davant el notari de Manlleu, Antonio Combalia Vidiella, el 15 de maig de
1987 (núm. protocol 489/87) per destinar-la, segons consta en dit document, a
abocador de deixalles dels municipis que integren la Mancomunitat i tenint, per
tant, naturalesa de bé de domini públic destinat a servei públic. Les dades
registrals de la finca són les següents: volum 1622, llibre 16 de Masies de Roda,
foli 174, finca 533-N, inscripció 1a.
5. D’acord amb la documentació que figura en els arxius, els dos únics actes amb
transcendència jurídica i patrimonial per la Mancomunitat i pels ajuntaments que la
integren han estat, doncs, les aportacions inicials efectuades en el moment de la
constitució i l’adquisició de l’immoble posteriorment ja que durant tots aquests
anys els únics moviments que s’han produït han estat les liquidacions i
abonaments d’interessos practicats per l’entitat financera en relació al saldo i
compte indicats.
6. Segons consta en el Llibre d’Actes de la Mancomunitat, la darrera sessió plenària
de la Comissió Gestora es celebrà l’11 de juliol de 1988, moment a partir del qual
cessà absolutament qualsevol activitat fins el punt que no ha disposat mai de NIF
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per a participar en el tràfic jurídic i econòmic i ni tan sols ha donat compliment a
l’obligació d’actualització de la representació dels diferents ajuntaments en els
seus òrgans de govern a cada mandat corporatiu quadriennal dels diversos que
s’han anat succeint des de l’any 1987.
7. A la vista d’aquesta situació absolutament atípica i anòmala i atesa la inexistència
de cap acte o document que acrediti la vida de la Mancomunitat durant els darrers
26 anys i tenint en compte, a més, que no s’ha manifestat entretant per cap ens
mancomunat la voluntat de reactivar-la i adaptar-la, es proposa la seva dissolució
per repartiment del patrimoni avui ociós.
8. Alhora, cal tenir igualment en compte les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (en endavant,
LRSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), d’una banda, en relació al que preveu la
Disposició addicional novena sobre el redimensionament del sector públic local i,
de l’altra i sobretot, pel que fa al contingut de la Disposició transitòria onzena de la
LRSAL relativa a les mancomunitats.
9. En concret, la referida Disposició transitòria onzena estableix que les
competències de les mancomunitats de municipis estan orientades exclusivament
a la realització d’obres i la prestació dels serveis públics que siguin necessaris
perquè els municipis puguin exercir les competències o prestar els serveis
enumerats en els articles 25 i 26 de la LRBRL. Alhora, les obliga a adaptar els
seus estatuts a les previsions de l’article 44 de l’esmentada LRBRL en el termini
de sis mesos des de l’entrada en vigor de l’LRSAL per evitar que incorrin en causa
de dissolució, adaptació que no es vol portar a terme, atesa la seva total
inactivitat, en relació a la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès Sud,
essent la única pretensió dels ens que la integren la regularització de la seva
situació només amb la finalitat de procedir-ne a la dissolució i al repartiment dels
seus dos únics actius: saldo ociós del compte corrent i terreny forestal mai usat
per la finalitat prevista.
10. És per això que els plenaris dels vuit ajuntaments que integren la Mancomunitat,
mitjançant els acords que tot seguit s’enumeren adoptats a l’any 2014, han
designat els regidors i les regidores que els representen en la Comissió Gestora
de la Mancomunitat: Manlleu, per acord de 22 de juliol; Masies de Roda, per acord
de 25 d’agost; Masies de Voltregà, per acord de 23 d’octubre; Orís, per acord de 9
de setembre; Roda de Ter, per acord de 16 de setembre; Sant Hipòlit de Voltregà,
per acord de 3 de novembre; Sant Quirze de Besora, per acord de 30 de
setembre; i Torelló, per acord de 29 de setembre.
11. D’altra banda i respecte la finca propietat de la Mancomunitat, l’enginyer tècnic
agrícola Pau Parés Bové (col·legiat núm. 1.249) en el seu informe de taxació de
25 de novembre de 2014 fa constar que es tracta d’una parcel·la de 19,5124
hectàrees (Ha), classificada com a sòl No Urbanitzable i qualificada
majoritàriament com a ZAF (zona d’interès agro-forestal) on, per tant, és permès
l’ús ramader i l’ús forestal i no es permeten els usos industrials ni l’extracció
d’àrids. També posa de manifest que el 95% de la finca és d’aprofitament forestal i
que no compleix amb la Unitat Mínima Forestal de conformitat amb el Decret
35/1990, de 23 de gener, que és de 25 hectàrees per a totes les comarques
catalanes, tenint la finca, doncs, la condició d’indivisible. És per això que indica
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que el seu valor de mercat queda molt limitat i la valoració que n’efectua és de
35.227,00 euros.
12. La citada valoració de la finca, sumada a la seva situació i característiques i al fet
que té el caràcter d’indivisible en no superar la UMF d’acord amb la norma abans
citada, fan que es tracti d’un bé amb limitacions en el mercat immobiliari i que, per
tant, es preveu la possibilitat de transmetre’l a través d’un procediment d’alienació
directa a la propietat col·lindant per agregació. En aquest sentit, s’ha consultat a
l’anterior propietària, Montserrat Fontserè Casassas, qui ha mostrat el seu interès
en adquirir novament la parcel·la amb què llinda per agregació a la seva pròpia.
13. Per tot això i amb la voluntat d’adequar l’actual constància formal de l’existència
de la Mancomunitat a la realitat, és a dir, a una situació d’inactivitat total durant
més de dos decennis i a donar una aplicació efectiva dels seus recursos, a la
sessió de la Comissió Gestora de la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i
Ripollès Sud del passat 8 de gener, després de la designació i presa de possessió
dels membres d’aquest òrgan, es va acordar la dissolució i liquidació de la
Mancomunitat i el repartiment dels seus béns, concretament l’alienació de la finca
i el repartiment del seu fruit juntament amb el saldo obrant en el compte corrent
indicat. Així mateix, es va condicionar l’eficàcia dels dits acords a l’emissió dels
informes favorables del Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal d’Osona i de la Diputació de
Barcelona o al transcurs de període sense haver-se emès, a la formalització de la
transmissió de la finca i a la ratificació de la dissolució pels plens municipals dels
ajuntaments que integren la Mancomunitat, ratificació que, pel que fa a
l’Ajuntament de Torelló, ara se’n proposa a l’aprovació.

FONAMENTS DE DRET:
I.

Les mancomunitats de municipis, en virtut del que disposa l’article 3.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant,
LRBRL), tenen la condició d’entitats locals i, d’acord amb l’article 4.3 del mateix
text, per a la prestació dels serveis o l’execució de les obres de la seva
competència, els corresponen les potestats que determinin els seus estatus de
conformitat amb el que preveu l’apartat 1r del mateix precepte relatiu a les
potestats de les administracions públiques de caràcter territorial.

II.

L’article 44 de la LRBRL reconeix als municipis el dret a associar-se amb altres
mitjançant mancomunitats per a l’execució en comú d’obres i serveis de la seva
competència. Afegeix que aquestes mancomunitats tenen personalitat i capacitat
jurídiques pel compliment dels seus fins específics i es regeixen pels seus estatuts
en els quals, obligatòriament, cal que es reguli que els òrgans de govern de la
mancomunitat seran representatius dels ajuntaments que la integren.

III.

També els articles 1 i 140 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
quant a la naturalesa i l’organització i funcionament de les mancomunitats de
municipis respectivament. Igualment, els articles 35 i 36 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, pel que fa a les mancomunitats de municipis.
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IV.

Els articles 31 a 39 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, pel que fa a la
regulació de les mancomunitats i, especialment, l’article 33.2 que determina que
els acords de les corporacions locals relatius, entre altres, a la dissolució de les
mancomunitats requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal dels seus membres.

V.

En el mateix sentit, l’article 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en
endavant, LMRLC) atribueix a les mancomunitats de municipis la condició d’ens
locals. Igualment, l’article 115 de la LMRLC habilita als municipis perquè
s’associïn en mancomunitats per tal d’establir, gestionar o executar en comú
obres i serveis determinats que siguin de la seva competència.

VI.

Els articles 48, 49 i 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, pel que fa al règim jurídic
d’aquestes mancomunitats i, concretament, la previsió de l’article 50 que obliga a
anotar la seva dissolució en el Registre d’ens locals i a publicar-la en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat.

VII.

La Disposició addicional novena de la LRBRL, en la redacció introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local (en endavant, LRSAL), quant al redimensionament del sector públic local, i la
Disposició transitòria onzena de la citada LRSAL que disposa que les
competències de les mancomunitats de municipis estan orientades exclusivament
a la realització d’obres i la prestació dels serveis públics que siguin necessaris
perquè els municipis puguin exercir les competències o prestar els serveis
enumerats en els articles 25 i 26 de la LRBRL. Així mateix, les obliga a adaptar els
seus estatuts a les previsions de l’article 44 de l’esmentada LRBRL en el termini
de sis mesos des de l’entrada en vigor de l’LRSAL per evitar que incorrin en causa
de dissolució.

VIII.

L’article 44.4 de la LRBRL disposa que el procediment per a la supressió de
mancomunitats serà similar al que es determina en l’article 44.3 per a l’aprovació
dels estatus de les mancomunitats, és a dir que, després de la seva elaboració
per part dels regidors dels municipis que la integren reunits en assemblea, caldrà
informe de la Diputació i, finalment, l’aprovació per parts dels plenaris de tots els
ajuntaments socis.

IX.

Així mateix, l’article 121 de la LMRLC estableix el procediment per a la dissolució
de les mancomunitats que consisteix, en primer lloc, en l’adopció, per majoria
simple dels assistents, de l’acord de dissolució per part de l’assemblea de la
mancomunitat, els posteriors informes preceptius dels consells comarcals afectats
i del Departament de Governació i, finalment, la ratificació de l’acord per part dels
plens dels municipis mancomunats per majoria absoluta.

X.

L’article 25 dels Estatuts de la Mancomunitat preveu que aquesta es dissoldrà: a)
Per disposició legal; b) Quan ho acordi la Comissió Gestora en Ple amb el quòrum
previst a l’article 15 dels Estatuts, és a dir, amb el vot favorable de les dues
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta legal dels
membres de la Mancomunitat; i c) Quan per la separació de diversos municipis
dels que la integren sigui impossible la seva continuïtat.
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Aquest precepte afegeix que l’acord de dissolució determinarà la forma com s’ha
de procedir a la liquidació dels béns i a la subrogació, en la proporció que
correspongui a cadascun dels municipis mancomunats, en els seus béns, drets i
obligacions.
XI.

L’article 9 dels Estatus estableix que correspon al ple de la Comissió Gestora la
proposta de dissolució de la Mancomunitat, ens que, d’acord amb l’article 23 dels
Estatuts, té una durada indefinida sens perjudici de la seva dissolució d’acord amb
el que els propis Estatuts disposen.

XII.

La competència per a aprovar la creació, modificació o dissolució de
mancomunitats o altres organitzacions associatives correspon al Ple dels
ajuntaments de conformitat amb el que preveu l’article 22.2 b) de la LRBRL i 52.2
b) de la LMRLC, i s’ha d’adoptar per majoria absoluta d’acord amb el que
disposen els articles 47.2 g) de la LRBRL i 114.3 d) de la LMRLC.

XIII.

Article 7 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques (en endavant, LPAP) i article 203 de la LMRLC, respecte els béns de
domini privat o patrimonials dels ens locals.

XIV.

L’article 205 de la LMRLC disposa que es pot procedir a la desafectació de béns
de domini públic si durant un període de 25 anys no s’han utilitzat en el sentit de
llur afectació pública. L’apartat 2n del mateix precepte preveu que aquesta
constatació s’efectuï per acord de ple adoptat per majoria simple sense que calgui
tramitar l’expedient previ relatiu a l’alteració de la qualificació jurídica a què fa
referència l’article 204.1 del mateix text.

XV.

Article 110 LPAP i article 4.1.p) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(en endavant, TRLCSP) en relació a l’article 20 del propi TRLCSP, respecte que
els contractes de compravenda de béns immobles, entre altres, es regeixen per la
legislació patrimonial i, quant a la seva preparació i adjudicació, també per la
legislació de contractes del sector públic.

XVI.

Article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals de Catalunya (en endavant, RPC) que exigeix que
els béns patrimonials siguin administrats d’acord amb criteris de màxima
rendibilitat i, en aquest sentit, estableix com a principi general que la seva
alienació s’ha de dur a terme mitjançant un procediment de contractació obert. No
obstant això, a l’apartat 3r del mateix precepte preveu com a excepció la
concurrència de motivacions de promoció i reinserció socials, activitats culturals,
promoció urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure o d’altres
anàlogues que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat
econòmica.

XVII.

L’article 209.1 de la LMRLC preveu que per alienar béns immobles patrimonials
cal informe previ del Departament de Governació i Relacions institucionals si el
seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de
l’ens. Afegeix que l’informe s’ha d’emetre en el termini de trenta dies. L’apartat 2n
del mateix article exigeix, abans de l’alienació, la valoració pericial que acrediti
l’apreuament del bé i l’apartat 3r requereix subhasta pública excepte en els casos
excepcionals fixats en l’article 206.3 a) del mateix text (que preveu l’adquisició
directa, amb informe previ del Departament de Governació i Relacions
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Institucionals, quan ho requereixin, entre altres, les peculiaritats dels béns i les
limitacions del mercat immobiliari com és el cas que ens ocupa ateses les
característiques de la finca a transmetre).
XVIII.

Articles 30, 40 i 43 del RPC pel que fa al desenvolupament reglamentari dels
articles de la LMRLC abans esmentats.

XIX.

L’article 56 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya, estableix que la
cancel·lació en aquest Registre es fa a instància de l’ens que hagi instat la
inscripció i s’ha de sol·licitar en el termini d’un mes des de l’extinció o la dissolució
de l’ens. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa de l’extinció o
la dissolució de l’ens de què es tracti.

XX.

Quant a l’adopció en un sol acte dels diferents acords adoptats per la Comissió
Gestora de la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès Sud en la
sessió del 8 de gener de 2015, l’article 75.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú que permet que s’adoptin en un sol acte els tràmits que, per la
seva naturalesa, admetin una impulsió simultània i no sigui obligat el seu
compliment successiu.

Tenint en compte que la competència per a aprovar la creació, modificació o dissolució de
mancomunitats o altres organitzacions associatives correspon al Ple de conformitat amb
el que preveuen els articles 22.2 b) de la LRBRL i 52.2 b) de la LMRLC, i s’ha d’adoptar
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació segons disposen els
articles 47.2 g) de la LRBRL i 114.3 d) de la LMRLC,

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen favorable de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents,
acorda:
Primer. Ratificar íntegrament i en tots els seus termes l’acord de dissolució i liquidació
de la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès Sud adoptat pel Ple de la seva
Comissió Gestora a la sessió extraordinària del 8 de gener de 2015.
Segon. Condicionar aquest acord a l’emissió dels informes legalment exigits del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, del
Consell Comarcal d’Osona i de la Diputació de Barcelona relatius a la dissolució de la
Mancomunitat o al transcurs del termini per emetre’ls.
Tercer. Notificar aquests acords a la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès
Sud.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal d'ICV-EUiA-E
3.1.1.1. Moció del grup municipal ICV-EUiA-E, per la defensa de les llibertats i del
dret de vaga.
ACORD:

En els últims anys hem viscut una progressiva retallada de drets fonamentals, amb
l'objectiu de qüestionar el dret a la llibertat d'expressió i manifestació consagrats en la
Constitució, i amenaçats pels projectes de llei de Reforma del Codi Penal, el de Protecció
de la Seguretat Ciutadana i la Llei de Propietat Intel·lectual que ha presentat el Govern.
L'efecte combinat de les pròximes reformes de la Llei de Seguretat Ciutadana, Codi Penal
i Llei de Propietat Intel·lectual pot ser devastador per a les llibertats públiques, tant als
carrers com a les xarxes.
Si hi ha un fil conductor comú entre la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, Codi
Penal i Llei de Propietat Intel·lectual, és precisament limitar el dret de reunió, de
manifestació i la lliure expressió dels ciutadans.
La nova Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com 'llei mordassa' impulsada pel
ministeri d'Interior i aprovada en el ple de Congrés amb els vots de PP ja està en el
Senat.
D'aprovar-se, suposarà una clara reculada social, un anacronisme constitucional i un clar
atemptat contra drets i llibertats democràtiques.
No només manté la sanció per l'assistència protestes no comunicades sinó que eleva la
seva quantia màxima fins als 600 euros, i crea una nova infracció de caràcter molt greu
que contempla multes de fins a 600.000 euros per a qui es manifestin sense avís previ en
infraestructures o en instal·lacions en les quals es presten serveis bàsics per a la
comunitat o als seus voltants. De la mateixa manera, la Norma considera responsable
dels danys provocats per una protesta, així com les infraccions comeses, als
organitzadors o promotors de la convocatòria.
Bona part de les infraccions recollides en el projecte de Llei de Seguretat Ciutadana estan
dirigides a restringir el dret de reunió i manifestació.
Amb aquesta Llei, moltes de les mobilitzacions protagonitzades per variades
associacions, col·lectius, organitzacions sindicals etc.., serien il·legals i per tant objecte
potencial de repressió i multa.
Això suposa en la pràctica reprimir la participació en accions per a evitar desnonaments,
la realització de concentracions espontànies, com les que van protagonitzar treballadors
en conflicte laboral o demanant l'alliberament de detinguts en la vaga general,
acampades del 15 M, col·locar una pancarta en un edifici públic....
Per això, hem decidit presentar una moció al Ple de l'ajuntament de Torelló del dia 23 de
febrer de 2015, per a expressar de forma nítida el rebuig d'aquest municipi, a aquest atac
contra els drets fonamentals recollits en la Constitució

12

El text de la moció és el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern d'Espanya ha aprovat un projecte de Llei de Seguretat Ciutadana, el
plantejament del qual i el seu desenvolupament ha posat d'acord a partits d'oposició de
diferent perfil ideològic, organitzacions sindicals, associacions de l'àmbit de la justícia, a
més de col·lectius socials i plataformes de tot tipus. Aquesta Llei contravé les
recomanacions de l'ONU.
L'ONU defensa que “els organitzadors de protestes no han d'enfrontar-se a multes o
penes de presó per no notificar-les a les autoritats”. Així mateix, “el Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH) també ha declarat que ‘la llibertat de participar en una reunió
pacífica és de tal importància que una persona no pot ser objecte d'una sanció, fins i tot a
l’extrem inferior de l'escala de sancions disciplinàries per participació en una manifestació
que no ha estat prohibida, sempre que aquesta persona no hagi comès cap acte
reprovable en tal ocasió”.
Els funcionaris de la OSCE (L'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa)
han elaborat un informe i consideren que la normativa incompleix els estàndards
internacionals. Afirmen que és “especialment preocupant que els organitzadors de
reunions no anunciades puguin ser castigats amb sancions especialment dures
independentment de la tranquil·litat de les protestes o la falta de pertorbació de l'ordre
públic”. En la seva opinió, aquesta pràctica “es pot utilitzar per a limitar indegudament
l'exercici del dret a la llibertat de reunió pacífica”. “En aquest context”, prossegueixen,
“l'àmplia discrecionalitat amb la qual les persones poden ser identificades com
organitzadors de les protestes a Espanya és especialment problemàtica”.
Al projecte s'inclouen diferents infraccions amb multes des de 100€ a 600.000€
orientades a castigar i reprimir les noves formes de mobilització i de protesta ciutadana.
Sotmetre als organitzadors i participants en manifestacions a aquestes sancions pot tenir
un important efecte dissuasiu per a les persones que desitgin exercir les seves llibertats
fonamentals.
Si el projecte de Llei acaba per aprovar-se, s'aplicaran sancions per assistir a reunions o
manifestacions no comunicades o prohibides en llocs que tinguin la consideració
d'infraestructures “crítiques”, les concentracions no comunicades davant institucions de
l'Estat, l'obstrucció a l'autoritat en l'execució de les seves decisions administratives o
judicials, escalar edificis públics o històrics, difondre qualsevol mitjà les concentracions o
manifestacions no autoritzades, pertorbar l'ordre en campanya electoral o la negativa a
identificar-se davant agents de l'autoritat.
D'altra banda, el projecte introdueix modificacions legals que afavoreixen la privatització
de la seguretat, qüestió que comporta la reducció del sector públic i la desprotecció del
poble, que d'aquesta forma queda més subjecte a agents sense qualificació suficient i
subjectes a la defensa d'interessos privats.
És per tot això que, a proposta del Grup municipal d’ICV-EUiA-E, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Torelló, manifesta el seu rebuig al projecte
de “Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana” aprovat pel govern i per ple del Congrés.
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SEGON. Exigir al Govern la retirada del projecte de Llei.
TERCER. Donar trasllat d'aquest acord al: Sr. President del Govern d'Espanya, al Sr.
Ministre de l'Interior i a la Sra. Delegada del Govern a Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Com ja hem vist en el text que us hem facilitat, en els últims anys hem viscut una
progressiva retallada dels drets fonamentals, amb l’objectiu de qüestionar el dret a la
llibertat d’expressió i manifestació consagrats a la constitució i amenaçats pels projectes
de Llei de la Reforma del Codi Penal, el de Protecció de la Seguretat Ciutadana i la Llei
de Propietat Intel·lectual que ha presentat el govern.
Aquesta nova llei de seguretat ciutadana, coneguda com a “llei mordassa”, impulsada pel
Ministeri d’Interior i aprovada en el Ple de congrés amb els vots del PP, ja és al Senat, o
sigui que li falta poc tràmit. Si hi ha un fil conductor comú entre la reforma de la llei de
seguretat ciutadana, el codi Penal i la Llei de propietat intel·lectual, és precisament el de
limitar el dret de reunió, de manifestació i la lliure expressió dels ciutadans. Si s’aprova,
suposarà una clara reculada social, un anacronisme constitucional i un clar atemptat
contra els drets i llibertats democràtiques. Bona part de les infraccions recollides en
aquest projecte de llei, estan adreçades a restringir el dret de reunió i manifestació amb
un clar atemptat a les accions de la societat civil. No només manté la sanció per
l’assistència a protestes no comunicades, si no que eleva la seva quantia fins els 600
euros i crea una nova infracció de caràcter molt greu, que contempla multes fins a
600.000 euros per qui es manifesti sense previ avís.
Amb aquesta llei, moltes de les mobilitzacions protagonitzades per diverses associacions,
col·lectius, organitzacions sindicals... serien il·legals i, per tant, objecte potencial de
repressió i de multa.
Aquesta moció que presentem avui i que presentem en base a la que ens van facilitar en
el seu moment els dos Sindicats majoritaris de CCOO i UGT, es presenta específicament
per expressar de forma nítida el rebuig de l’Ajuntament i del poble de Torelló a aquest
atac contra els drets fonamentals recollits a la constitució i dels que tots gaudim. Per tant,
esperem el suport d’aquest consistori per aquesta moció que és un clar –torno a repetiratemptat a les llibertats de les persones.
Sr. DAVID OLIVARES:
És curiós que vostè parli del dret d’expressió, quan nosaltres en el ple passat
precisament vam presentar una moció a favor del dret d’expressió i en contra del
terrorisme i que vostè va votar en contra. I allà, precisament no és que prohibeixin
manifestacions, ni prohibissin res d’això, si no que maten a gent precisament pel dret
d’expressió i això va ser a París i vostè va votar en contra d’aquesta moció. Per tant, que
el seu partit presenti aquesta moció o, millor dit, vostè, ho trobo bastant incongruent i va
bastant lligat amb la moció que nosaltres presentàvem al ple passat. Per aquest fet,
nosaltres li votarem en contra.
Sr. MARC FONTSERÈ:
En primer lloc, dir que nosaltres també vam votar en contra de la moció que es va
presentar en el ple passat, no pel seu contingut, si no per qui la presentava, i també, com
el cas del grup d’Iniciativa, donarem suport a la moció que ha presentat el grup d’Iniciativa
en nom –crec- de Comissions Obreres, del Sindicat, i només afegir el que ha dit la Roser:
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que compartim al 100% alguns exemples del que ara passarà a ser delicte, alguns actes
que molts de nosaltres hem admirat; per exemple, gravar a la policia amb una
videocàmara o amb un telèfon mòbil, per aquest fet et podran posar 600 €; segurament,
sense aquestes gravacions de gent anònima, casos com el d’Ester Quintana i molts
altres, no s’haurien pogut resoldre. Més exemples: reunions en espais públics sense la
deguda autorització, tindran multa. Aquí, a Torelló, d’això en sabem, perquè hi ha el
col·lectiu “perquènoensfotineltren” i membres de l’Ajuntament i ciutadania de Torelló que
ens reuníem a l’estació de tren algunes vegades sense autorització. El fi era noble; s’ha
aconseguit –crec- una bona feina i uns resultats, però això estava prohibit i ara ens
podrien multar.
Aquesta llei afecta més enllà de les nostres fronteres, més enllà d’Espanya, si ho voleu
dir, i a nosaltres ens cau una mica la cara de vergonya quan recordem com admiràvem o
quina repercussió tenia a la resta del món les lluites antinuclears d’Alemanya que
aturaven els trens que portaven residus nuclears ves a saber on, es posaven al mig de
les vies... això, ara a aquesta gent que eren autèntics herois –almenys per a nosaltresara els podria costar fins a 600.000 euros de multa si fossin espanyols; espero que al ser
alemanys això no els passi.
Per tant, és una llàstima, repeteixo, i l’únic consol que ens queda és que en el Congrés
de Diputats espanyol, el PP està legislant en solitari i que d’aquí esperem que menys d’un
any, en cas que s’aprovi, es pugui tirar enrere.

Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana Junts per Torelló, reafirmar el que ja s’ha dit aquí, perquè
s’ha esmentat el que va succeir al darrer ple, en què no es va aprovar una moció a favor
de la llibertat d’expressió i contra els atacs terroristes a París, el que va estar clar és que
els grups de tradició demòcrata d’aquest Ajuntament hi vam votar en contra per unes
manifestacions que incitaven a l’odi cap a una bona part de la població d’aquest país, que
és el nostre, i de la nostra població. I no només ho van fer de paraula, si no que ho van
fer per escrit i fent-ne ostentació. Potser el que haurien de fer les lleis és perseguir
aquesta incitació a l’odi cap a conciutadans nostres i no fer lleis com aquesta llei
mordassa, que l’únic que fa és coartar el dret a la resistència i a l’oposició envers, per
exemple, iniciatives i activitats que es portin a terme des dels governs.
El portaveu del grup del Partit dels Socialistes, en Marc Fontserè, ha esmentat alguns
exemples que coartar i reprimir amb aquesta llei i aquestes accions, només es tradueix
d’una manera, que és un Estat autoritari i amb aquesta llei i amb altres iniciatives
legislatives, el Partit Popular, l’únic que estan fent, és consolidar l’Estat espanyol com un
estat autoritari que va molt lluny dels principis democràtics que defensa el nostre grup.
És per això que votarem a favor d’aquesta moció que presenta Iniciativa per Catalunya a
proposta dels sindicats majoritaris CCOO i UGT.
Sr. MANEL ROMANS:
En primer lloc vull dir que nosaltres també hi donarem suport com a grup de
Convergència i Unió. M’he llegit una mica aquesta llei i no parla només del dret de reunió
i manifestació, si no que també parla de mòltes altres coses; la regidora d’Iniciativa, que
és la que ha presentat aquesta moció, ens ha parlat bàsicament del dret de reunió i
manifestació i jo el que voldria dir és que potser a vegades si que hi ha coses que s’han
de regular i no acceptem el fet que el Partit Popular ho hagi fet tot sol i no hagi volgut
acceptar cap esmena de la resta de grups de l’oposició, encara que hi ha hagut vegades,
com per exemple, el 28 de juliol de 2006, que hi va haver una vaga brutal a l’aeroport de
Barcelona, que va afectar més de 100.000 persones i amb això si que no hi podem estar
d’acord, perquè la llibertat d’un comença on acaba la de l’altre.
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Per tant, sonarem suport a aquesta moció, bàsicament per la manera com ho ha fet el
Partit Popular de no acceptar cap mena d’esmena, ni escoltar a cap dels grups que hi
havia al Congrés dels Diputats i suposo que passarà ara el mateix al Senat. Per tant, des
de Convergència i Unió hi donarem suport.
Sra. ROSER MAS:
Només volia agrair-vos la sensibilitat especial que teniu amb aquest tema; no cal tenir
molta sensibilitat en el sentit que és una llei molt bèstia –si em permeteu l’expressió- i
només volia comentar, per al·lusions als primers que han parlat, que si no ho recorden
malament, jo vaig deixar molt clar el perquè votava en contra, i és que ja al principi de
legislatura ja vaig dir que hi havia un projecte d’igualtat, llibertat i fraternitat que no
complia un dels partits d’aquest consistori i que, per tant, nosaltres no donaríem suport
mai a res del que presentessin i és en aquest sentit que es va votar en contra des del
meu partit a la moció presentada a l’últim ple.

Sr. DAVID OLIVARES:
El seu eslògan a la campanya posava “que no li retallin les idees” i vostè (s’adreça a la
Sra. Mas) el primer que va fer a la campanya electoral, és retallar les idees a alguna
persona; i vostè ja sap per què li dic.
Sra. ROSER MAS:
El meu pare que era molt savi i era de la terra, deia que “de porc i de senyor se’n ve de
mena”.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que detallem a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EUiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Es dóna compte al ple dels decrets de l’Alcaldia dictats des de la convocatòria de l’última
sessió plenària.

Codi

Data Decret Descripció

2015/101
2015/102
2015/102-1

19/01/2015
19/01/2015
21/01/2015

2015/103

20/01/2015

Acord incoació 3.1-15
R-Alta actv. Jaume Pratdesaba Canal
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-249
Sol·licitant la sala de Promoció Econòmica pel dia 29-01-2015 a
les 21.00 h.
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2015/104
2015/105
2015/106

20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015

2015/107
2015/108

20/01/2015
20/01/2015

2015/109

20/01/2015

2015/110
2015/111

20/01/2015
20/01/2015

2015/112
2015/113
2015/114

21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015

2015/115

21/01/2015

2015/116

21/01/2015

2015/117

21/01/2015

2015/118
2015/119
2015/120
2015/121

21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015

2015/122
2015/123
2015/124
2015/125
2015/126
2015/127
2015/128

21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015

2015/129

22/01/2015

2015/130
2015/131
2015/132
2015/133

23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015

2015/134
2015/135

23/01/2015
23/01/2015

2015/136
2015/137
2015/138
2015/139
2015/140
2015/141

23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
26/01/2015

VP agrup. taules i cadires hivern 2014
Reversió nínxol núm. 741 5a. Oest
Reversió nínxol núm. 2372 4a. Part Nova
Requerir a l'empresa Sorea, S.A. atengui la petició de baixa del
servei de subministrament d'aigua del contracte 5.607.424 i
retorni l'import de les liquidacions practicades de manera
improcedent
28-2014-i legitimació innòcua
Concedir l'increment de 12m³ a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.902
Contractació personal Plans d'ocupació- Pla de Barris, en el marc
de la subvenció del SOC exped. BTB-049-14
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local gener 2015
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina gener
2015
Baixa per NO RN exp. 09 i 10-2014
Estimar al·legacions A.B.E.M.
Decret Aprovar un AD favor de Union Internacional de limpieza.
Marta Mata
Decret Aprovar un AD favor de Union Internacional de limpieza.
Vall Ges
Decret Aprovar un AD favor de Union Internacional de limpieza.
Dibuix
Declarar extingida la relació funcionarial per jubilació voluntària
MGG
13-2014-CP legitimació
Compliment ordr d'execució - C.del Ter 132
Decret Aprovar la relació F-2014-110
Aprovació definitiva projecte de desplegament d’una xarxa de
fibra òptica al municipi de Torelló, tram Casa de la Vila – Edifici
La Carrera – Piscines municipals
25-2014-i legitimació innòcua annex V
Canvi titularitat nínxol núm. 21 3a. Est
9-2014-CP legitimació
Baixa teleassistència exp. 2003-295
Nòmina. Rectificació nòmina amb I.T. SPG
Exp- 19-15 concedir dues plaques de gual al C. Ter, 165
Rectificació imputació subvenció Servei Acollida i Integració
MJPD
Llicència per a la tinença i conducció d'animals perillosos, gos
amb xip 941000015652630
Decret Aprovar la relació F-2014-111
Baixa servei Teleassistència exp. 2004-162
Baixa servei Teleassistència exp. 2011-136
Compliment ordre d'execució Exp. 2014-74 - Finca C. Jaume
Balmes, 10
Decret aprovar la relació F-2014-112.
Sol·licitud per poder utilitzar la sala de reunions de Promoció
Econòmica.
AJUNTAMENT-2014 - CONTA-251
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-7
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-6
AJUNTAMENT/2015 - CONTA/8
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 1-2015, per
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2015/142
2015/143
2015/144
2015/145
2015/146
2015/147
2015/148
2015/149
2015/150
2015/151
2015/151-1
2015/152
2015/153
2015/154
2015/155
2015/156
2015/157
2015/158
2015/159
2015/160
2015/161
2015/162

26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015

2015/163

28/01/2015

2015/164
2015/165
2015/166
2015/167
2015/168
2015/169
2015/169-1
2015/170
2015/171
2015/172
2015/173
2015/174
2015/175

28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015

2015/176
2015/177

29/01/2015
29/01/2015

2015/178
2015/179
2015/180
2015/181
2015/182
2015/183
2015/184
2015/185
2015/186
2015/187

29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015

generació de crèdits per ingressos no tributaris
Arxivar exp. ordre execució, solar C.Cal Feiner, 27
31-2015-SSTT-LOMEN
Arxivar ordre d'execució neteja de solars C. Cal Feiner
13-2014-CPR_CN legitimació CN
R-alta activitat C Sant Bartomeu, 37
Sanció 4-15
Acord incoació 4.1-15
Concessió Columbari núm. 29
Concessió nínxol núm. 2304 4a. Part Nova
Sol·licitud carpa M. Dolors
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-9
Renvovació targeta d'aparcament individual MR Exp. 2004-241
Incoació ordre execució 2014-160-SECRE - ordexec
1-2015-CP Clas-annex_III_LIIAA_i_LPCAA
2-2015-CP Classificar_RAMNIP_ara_CP_LPCAA
Carpa Jornades Esportives Escolars
Decret Aprovar la relació P-2015-10
Decret Aprovar la relació P-2015-11
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-11
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-10
Alta servei de Teleassistència exp. 2011-136
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-12
Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de
clavegueram, del 4t. trimestre de 2014
Constitució d'una comissió d'estudi per a la redacció de la
proposta de Reglament del Cementiri municipal de Torelló
38-2015-SSTT-LOMEN
14-2014-CPR_CN legitimació CN
Modificació del contracte per l'ús parcel.la 29 Horts Socials
Canvi titularitat nínxol núm. 687 2a. Est
Decret incoació contracte menor serveis neteja la Cooperativa
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-13
21-15 VP Taules i cadires hivern 2015
Decret Aprovar un AD a favor d'Avid's d'espectacles SCP
Decret Aprovar un AD a favor de Fred i calor Girona SL
Decret Aprovar un AD a favor d'Hospital veterinari del Ter SL
Decret Aprovar un AD a favor de Fundació Privada Tac Osona
Decret aprovar un AD a favor de Televida
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura
Decret aprovar un AD a favor de Serveis vials del Vallès SLU
Decret Aprovar un AD a favor de Altimiras enginyers consultors
SLP
Decret aprovar un AD a favor de PMC GRUP 1985 SA
Decret aprovar un AD a favor de Quibac SA
Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Decret Aprovar un AD a favor de Xavier Grau Montserrat
Ordre d'execucir - manteniment solars PP La Caseta
Decret aprovar un AD a favor de Guillermo Góngora Muñoz
Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP
04-07-i incoar exp baixa actv
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2015/188
2015/189
2015/190

29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015

2015/191

29/01/2015

2015/192
2015/193
2015/194
2015/195

29/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015

2015/196
2015/197
2015/198

30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015

2015/199

30/01/2015

2015/200

30/01/2015

2015/201

30/01/2015

2015/202
2015/203
2015/204
2015/205
2015/206
2015/207
2015/208
2015/209
2015/210
2015/211
2015/212
2015/213
2015/214

02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015

2015/215
2015/216
2015/217

02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015

2015/218

02/02/2015

2015/219

02/02/2015

2015/220

02/02/2015

2015/221
2015/222
2015/223
2015/224
2015/225
2015/226
2015/227

03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015

Sol·licitant autorització per l'ús de la sala de la Cooperativa, el
proper 08-03-2015 a les 17.00 h.
17-1999-E baixa actv
Ordre d'execució - advertir dels treballs neteja C.Capçir, 1-9
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – Veïns C. Pau
16-18
Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel subministrament
d’aigua del 4t. trimestre 2014
Baixa transport adaptat exp. 2003-168
Baixa servei teleassistència exp. 2003-168
Recurs d'alçada. Denegació dies assumptes personals JCM
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Filtracions a la paret
del seu habitatge – A.F.F.
34-08-III Baixa actv
18-10-III Incoar exp. baixa actv
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Filtracions a la paret
del seu habitatge – M.V.V.
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.079
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.598.854
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2-2015, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Decret Aprovar un AD a favor de Coloms i coloms
29-2014-i legitimació declaració responsable
Deixar sense efecte la resolució 22-1-15 exp. 2003-295
Baixa teleassitència i abonament part prop. rebut 1r. trim. 2015
31-06-III BAIXA ACTV.
Targeta d'aparcamen individual
01-2015-i legitimació DR innòcua
Canvi titularitat nínxol núm. 2318 2a. Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm. 196 1a. Est
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-14
Devolució aval Construccions Icart, SA
Devolució aval Ges Torelló Construccions, SL
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Desperfectes al
vehicle Av. Del Castell – M.P.M.
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2005-128
Decret Servei neteja de xoc a la llar exp. 2000-11
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Tapa de claveguera
a l’Av. Del Castell – M.C.P.S.
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Camió de la brigada
amb arbre de Nadal – L.J.C.
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – J.S.C.
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
gener 2015
43-2015-SSTT-LOMEN
Comissió selecció Beca Segimon Serrallonga 2015
44-2015-SSTT-LOMEN
Decret incoació contracte menor serveis
Comissió de serveis ajuntament de La Llagosta JFA
Sanció 5-15
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2015/228
2015/229

03/02/2015
03/02/2015

2015/230

03/02/2015

2015/231

03/02/2015

2015/232
2015/233
2015/234

03/02/2015
04/02/2015
04/02/2015

2015/235
2015/236
2015/237
2015/238
2015/239
2015/240
2015/241

04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015

2015/242
2015/243

04/02/2015
05/02/2015

2015/244
2015/245

05/02/2015
05/02/2015

2015/246

05/02/2015

2015/247
2015/248
2015/249
2015/250
2015/251
2015/252
2015/253
2015/254

05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015

2015/255

06/02/2015

2015/256
2015/257
2015/258
2015/259
2015/260

06/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
06/02/2015

2015/261
2015/262

06/02/2015
06/02/2015

2015/263

06/02/2015

2015/264

06/02/2015

Acord incoació 5.1-15
Denegar al·legacions 1-15
Contestar resolució d’acceptació de renúncia i d’inici d’expedient
de revocació parcial del programa 5 – programes
d’experienciació laboral- de l’expedient de Treball als Barris
2012 BLB-054-12-05-02 Projecte Viu i conviu al Nucli Antic
Contestar resolució d’acceptació de renúncia i d’inici d’expedient
de revocació parcial del programa 5 – programes
d’experienciació laboral- de l’expedient de Treball als Barris
2012 BLB-054-12-05-01 Projecte Per un Nucli Antic Sostenible
Arxiu de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial
per desistiment de la persona interessada - P.F.E.
53-2015-SSTT-LOMEN
VP Carnaval 2015
Arxiu de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial
per desistiment - J.M.R.R.
Devolució aval SECE, SA.
Declaració jubilació forçosa per IP-JALN
Canvi titularitat nínxol núm. 2433 1a. Part Nova
Contestar petició de llicència per assumptes propis FO
EXP.- 109-15 - Alta placa de gual C. Congost, 25
Decret incoació contracte menor serveis
Cessament nomenament interí AFR per finalització de la causa
que el va generar
Ordre d'execució C. Nou, 74
Atorgament reducció de jornada d'un terç per atendre dos
menors de menys de 6 anys.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.D.L.L.
Nomenament funcionària interina AFR per substitució del permís
per assumptes propis del funcionari FO.
Baixa servei teleassistència i abonament part proporcional padró
1r. trim. 2015 exp. 2008-164
VP Carnaval 2015-1
Servei Teleassistència exp. 2015-88
Renovació targeta d'aparcament exp. 2007-23
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-18
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-16
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-17
295-2014-SSTT-LOMAJ
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 4-2015, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Retorn de la garantia definitiva a l'empresa Sport Assistance
2000 S.L.
Resolució de l'expedient per danys a la via pública - J.X.M.R.
Resolució de l'expedient per danys a la via pública - M.R.A.
Resolució de l'expedient per danys a la via pública - A.E.P.
Autorització correfoc Pullassu 2015
Incoació d'expedient d'indemnització per danys a la via pública Transports Germans Tort, S.L.
Arxivar ordre d'execució neteja de solars La Caçada
Incoació d'expedient d'indemnització per danys a la via pública P.G.R.
Incoació d'expedient d'indemnització per danys a la via pública –
J.B.N.
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2015/265

06/02/2015

2015/266
2015/267
2015/268
2015/269
2015/270
2015/271
2015/272

06/02/2015
06/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015

2015/273
2015/274

09/02/2015
09/02/2015

2015/275
2015/276
2015/277
2015/278
2015/279
2015/280
2015/281
2015/282

09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015

2015/283
2015/284
2015/285
2015/286
2015/287
2015/288
2015/289

10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015

2015/290
2015/291
2015/292
2015/293
2015/294
2015/295
2015/296
2015/297
2015/298
2015/299
2015/300
2015/301
2015/302
2015/303
2015/304
2015/305
2015/306
2015/307
2015/308

10/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015

Autorització sala polivalent Camp de Futbol
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 2-2015,
mitjançant transferències del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-19
Decret rectificació errors
Targeta d'aparcament individual MR exp. 1999-99
Decret adjudicació contracte menor serveis
Modificació horari reducció de jornada LDS
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2009-248
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.S.P.
Projecte de “Treball als Barris 2014”
Aprovar la devolució de part de la subvenció del programa 6,
contractació del director o tècnic de l’expedient de Treball als
Barris 2012 BLB-054-12-61-01 i els corresponents interessos de
demora
Decret incoació licitació parades mercat municipal
VP Carnaval 2015-2
Nòmina. Imputació subvenció Cens Establiments Alimentaris
Sanció 6-15
Acord incoació 6.1-15
Incoació 6.2-15
VP Carnaval-2015-desistiment
Aprovació memòria valorada per les obres de millora i
condicionament del camí de la Campaneria
Inici ordre d'execució finca C. Espona, 23
Baixa d'ofici-incoació- exp. 01-2015
Baixa d'ofici-incoació- exp. 02-2015
Baixa d'ofici-incoació- exp. 03-2015
Sol·licitud d'accés per vehicles F.P.M.
Canvi titularitat nínxol núm. 254 2a. Est
Aprovar llista d'admesos-ses i exclosos-es del procés de selecció
per una substitució temporal del lloc de tècnic-a de diversitat i
ciutadania
31-06-III baixa activitat
Decret Aprovar un AD a favor de Pere Llach Barris
Decret Aprovar un AD a favor de Xevi Arcos Rodríguez
Obertura 2 festius estab. comercials 2015
73-2015 vp cARNAVAL 2015 denegar
DecCompliment ordre d'excecució Exp. 2014-1602015-70-SSTT-LOMEN
2015-71-SSTT-LOMEN
2015-72-SSTT-LOMEN
Autorització Pullassu i Senyoretes 2015
65-15 VP Carnaval 2015
Decret incoació contracte gestió servei públic
Decret incoació contracte gestió servei públic llar infants
Decret Aprovar un AD a nom de Xevi Arcos Rodríguez
Targeta d'aparcament individual exp. 2011-1
Renovació targeta d'aparcament individual exp. 2008-158
Renovació targeta d'aparcament individual exp. 2008-158
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-130

21

2015/309
2015/309-1

11/02/2015
13/02/2015

2015/310
2015/311
2015/312

12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015

2015/313
2015/314
2015/315
2015/316

12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015

2015/317
2015/318
2015/318-1
2015/318-2
2015/319

12/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015

2015/320

13/02/2015

2015/321

13/02/2015

2015/322
2015/323
2015/324

13/02/2015
13/02/2015
13/02/2015

2015/325

13/02/2015

2015/326

13/02/2015

2015/327
2015/328

16/02/2015
16/02/2015

2015/329

16/02/2015

2015/330

16/02/2015

2015/331
2015/332
2015/333
2015/334
2015/335
2015/336
2015/337
2015/338
2015/339
2015/340

16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
17/02/2015

2015/341
2015/342
2015/343
2015/344
2015/345

17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015

Servei neteja de xoc a la llar exp. 2005-50
AJUNTAMENT/2015 - CONTA/20
Desestimar recurs d'alçada contra l'acta de constitució de la
borsa de personal tècnic d'esports per ocupar les vacants que es
produeixin en aquesta categoria.
Decret Aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
Autorització actes carnaval 2015
Sol·licitud pel dijous dia 12 de març entre les 8 del vespre i les 12
reunió a la sala d'actes a l'edifici de la Cooperativa.
Sol·licitud d'accés per vehicles C.V.,SCP
2015-74-SSTT-LOMEN
2015-69-SSTT-LOMEN
Reclamació d'indemnització danys causats a la via pública en
accident de trànsit – N.H.
Homologació PAU Ball de Carrossaires 2015
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-21
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-15
liquidació del pressupost 2014
Aprovació memòria valorada obres galeria planta segona edifici
Espona
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 8.692.731
Execució de la RLT per al 2015 en relació al lloc de treball de
tècnic de costos i noves tecnologies codi AD2700-02
75-15 vp cARNAVAL 2015
MS Canvi de nom i ampliació parada 2 mercat setmanal
Aprovar el retorn parcial paga extra i paga addicional des. 2012
a MMH
Aprovar el retorn parcial paga extra i paga addicional des. 2012
a RVU
Aprovar el retorn parcial paga extra i paga addicional des. 2012
a DPT
Decret Aprovar un AD a favor de Miquel Alemany Ylla
Aprovar el retorn parcial d paga extra i paga addicional des. 2012
a MGG
Aprovar el retorn parcial paga extra i paga addicional des. 2012 a
ACC
Aprovar el retorn parcial paga extra i paga addicional des. 2012 a
JCM
Pròrroga del contracte per la parcel.la 25 dels Horts Socials
Cessió Habitatge Social. Exp. 1997-17
32-2014-i legitimació DR
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-22
Baixa d'ofici resolució exp. 26-2014
Baixa d'ofici resolució exp. 24-14
Decret baixa resolució exp. 25-14
03-2015-CP Requerir doc
Servei neteja de xoc esp. 2004-239
Decret Aprovar la certificació única de la xarxa d'abastament
d'aigua
Decret Aprovar la certificació número 3 col·lector de l'estació
Nòmina. Imputació subvenció SOC BLB-015-13
Raid dels Ausetnas 2015
Decret incoació contracte menor obres
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2015/346
2015/347
2015/348
2015/349
2015/350
2015/351
2015/352
2015/353

17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015

2015/354

18/02/2015

2015/355
2015/356
2015/357
2015/358
2015/359

18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015

Nòmina. Descompte quota sindical MGM
Decret Educació
Decret classificació ofertes
Canvi titularitat nínxol núm. 467 4a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 444 5a. Oest
468-2014-SSTT-LOMEN
Canvi titularitat nínxol núm. 465 5a. Est
Nòmina. Imputació subvenció Igualtat i Ciutadania 14-Y-105996
Execucio subsidiaria obres façana C. Rocaprevera, 27 Exp.
2013-16-ordexec
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Desperfectes al
vehicle J.S.C.
PAGAMENT ATC IRPF GENER 2015
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-26
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-25
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-24

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 liquidacio del pressupost
Es dóna compte del decret de l’Alcaldia dictat en data 13 de febrer de 2015
“RELACIÓ DE FETS:
La liquidació del Pressupost de l’exercici de 2014 s’ha confeccionat d’acord amb el que
estableix l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL
2/2004, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i atenent els indicadors
establerts en la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària que en el seu article 6 determina
que, el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i adequada que
permeti verificar la seva situació financera, el compliment des objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la
normativa europea en aquesta matèria, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Els controls a validar, atenent el que determina l’art. 21 són estabilitat pressupostària,
objectiu de deute públic i regla de la despesa, i termini mig de pagament a proveïdors.
Vist l’informe d’Intervenció, en el que es mostra el compliment de tots els objectius abans
determinats, i tal i com ja es va informar en el Plenari del mes de gener, el termini mig de
pagament de proveïdors és de dies,
En virtut de les competències que m’atorga l’apartat 3 del referit article 191 del Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, aquesta Alcaldia Presidència,
PROPOSO:
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“Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Torelló,
corresponent a l’exercici econòmic de 2014, amb el següent Romanent Líquid de
Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2014

Import

1. fons líquids

2.449.569,67 €

2.DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

4.383.955,52 €

-Del pressupost corrent

1.528.341,24 €

-Del pressupost tancat

2.495.502,36 €

-D'Operacions no pressupostàries

360.111,92 €

-cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
-Del pressupost corrent
-Del pressupost tancat
-D'Operacions no pressupostàries

1.317.829,56 €
919.023,15 €
5.000,00 €
393.806,41 €

-Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. romanents de tresoreria total

5.515.695,63 €

II. Saldo de dubtòs cobrament

2.266.270,07 €

III. Excés de finançment afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

315.483,16 €
2.933.942,40 €

Segon.- DONAR COMPTE d’acord a l’art. 17 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, del compliment de l’objectiu de sobre regla de la
despesa, capacitat de finançament i deute viu.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució i remetre còpia de les liquidacions a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposa l’article 193.4 i 5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004.
Quart.- DONAR compte del present decret en la propera sessió plenària que se celebri”
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
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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 19 de gener de 2015.
Sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2015.
Sessió ordinària del dia 9 de febrer 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. Període mig de pagament 4art trimestre 2014
RELACIÓ DE FETS:
La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va incrementar la importància del deute comercial del sector públic, fixant l'obligació a les
administracions de publicar, en el seu deure de transparència, el que es defineix com a
Període Mig de Pagament. Aquest concepte mesura el retràs en el pagament del deute
comercial en termes econòmics i ha estat definida la seva metodologia de càlcul en el RD
635/2014 de 25 de juliol.
Aquest RD defineix aquest concepte com un indicador diferent al període legal de
pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL
3/2011 de 14 de novembre i també diferent a l'establert en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.
La normativa estableix que en cas d’incompliment d’aquest paràmetre, es posarien en
marxa procediments per poder atendre el pagament als proveïdors, per part de l’Estat,
amb la conseqüent retenció de la PIE segons fixa la Disposició addicional segona del citat
RD 635/2014.
El càlcul es realitza tenint en compte la mitja del PMP de totes les entitats sectoritzades,
per tant la ponderació del PMP de l’Ajuntament de Torelló i el del Consorci de la Vall del
Ges.
La metodologia es calcula amb =
PMP de cada entitat =
(+ Ràtio operacions pagades x import pagaments realitzats
+ ràtio operacions pendents x import pagaments pendents)
-------------------------------------------------------------------------------(Import pagaments realitzats + import pagaments pendents)
Per calcular la ràtio de les operacions pagades en el trimestre (o en el mes, per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL), s’utilitzarà la següent fórmula:
Ràtio de les operacions pagades =
(nombre de dies de pagament x import de l´operació)
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--------------------------------------------------------------------------------Import total dels pagaments
S’entén per número de dies de pagament, els dies transcorreguts des dels trenta dies
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu fins al pagament
material per part de l’Administració, o en el cas de les certificacions mensuals d’obra, des
de la data d’aprovació de la certificació, fins al pagament material per part de
l'Administració.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, es
prendrà la data de recepció de la factura.
En cas de les factures que es paguen amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic o amb
càrrec a la retenció d’imports a satisfer pels recursos dels règims de finançament per
pagar directament als proveïdors, es considerarà com a data de pagament material la
data de la proposta definitiva de pagament formulada per la comunitat autònoma o la
corporació local.
Per calcular la ràtio de les operacions pendents de pagament al final del trimestre (per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL, serà al final del mes) s’utilitza la
següent fórmula:
Ràtio de les operacions pendents =
(nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació)
------------------------------------------------------------------------------------------Import total dels imports pendents de pagament
Respecte a la definició del número de dies pendents de pagament, s’entén com els dies
transcorreguts:
- Des dels trenta posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu,
fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades, o
- En el cas de les certificacions mensuals d’obra, des de la data d’aprovació de la
certificació, fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades.
Per entitats locals que no tenen entitats dependents, el PMP global serà el mateix del de
l’entitat; per les que sí que en tenen, caldrà obtenir el període mitjà global com

PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs el PMP de l’Ajuntament se situa a 26.41 dies (30-3,59 dies), per
tant es fan els pagaments a una mitja de 26 dies des de registre d’entrada de la factura.
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l’entitat Ajuntament de Torelló que es resumeixen en:
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Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats
-5,57

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents

1.448.513,32

-20,56

PMP

675.775,92

-10,34

DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament del
global del grup sectoritzat, Ajuntament de Torelló i Consorci de la Vall del Ges, que es
resumeixen en:

Entitat
Ràtio
obligacions
Pagades
Ajuntament
Torelló

Rati
operacions Import
Import pagaments pendents
import pagaments
realitzats
pagament pendents
pendents

PMP

de

Consorci de la
Vall del Ges
PMP global

-5,57

1.448.513,32

-20,56

675.775,92

-10,34

-15,00

51.949,54

-21,29

22.727,04

-16,91

698.502,96

-10,56

1.500.462,86

INFORMAR que s’ha comunicat al ministeri d’Hisenda i Administracions públiques en
data 26/01/2015 dins el termini legal
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.5.2. informacio trimestral 4art trimestre 2014
RELACIÓ DE FETS:
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació econòmic financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les administracions
públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
Amb ànim de proveir aquest mandat s’ha publicat l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre
que determina com remetre la informació de forma trimestral sobre l’execució del
pressupost i el compliment de les variables de regla de la despesa i capacitat.
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Aquesta informació a remetre, tal i com diu l’exposició de motius de l’esmentada Ordre,
perquè l’estat central tingui més informació, de millor qualitat i homogènia sobre el món
local.
L'incompliment de l’obligació de remetre aquesta informació, a més de la possible
responsabilitat personal, podria portar a aplicar les mesures de correcció de l’article 20
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,
Que aquest trimestre s’inclou ja sectoritzat el Consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura,
per tant es consolida amb l’Ajuntament de Torelló
Per tot l’exposat:
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- INFORMAR del resultat trimestral d’execució pressupostària corresponent al
4art trimestre del 2014, d’acord a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats en l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre, del grup Ajuntament de Torelló i Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura,
segons el detall annex i amb el resultat de:
La corporació local compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa
La corporació local compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
La corporació local compleix amb la ràtio d’endeutament
Segon.- TRAMETRE en temps
d’Administracions Públiques.

i

forma

l’esmentada

informació

a

Ministeri

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

3.5.3. informe intervencio baixa AMPA Sagrats Cors

INFORME
Que s’emet en relació a la proposta d’anul·lació de les liquidacions girades en concepte
d’Impost sobre Béns Immobles urbans, girada a l’Associació de Pares d’Alumnes del
Col·legi Sagrats Cors, amb NIF G58674243, pels exercicis 2008 a 2010 i 2014, de la finca
Ref. Cadastral 9655001DG3595N0001EY situada al c/ Puigdassalit 32, per import de
21.208,79 euros .
ANTECEDENTS:
Que l’AMPA de l’Escola Sagrats Cors de Torelló és titular del Dret de superfície de
l’immoble on es troba ubicada l’escola, però no és titular del concert educatiu fet que
provoca que no pugui acollir-se a la bonificació establerta en l’art 62.2 a) del RDL 2/2004,
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
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Atès que des de l’Equip de Govern Municipal, hi ha la voluntat de condonar el pagament
d’aquest deute, donada la seva vessant social.
FONAMENTS:
RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, articles 60 a 77.
CONCLUSIÓ:
Examinada la documentació aportada S’INFORMA DESFAVORABLEMENT a la proposta
de baixa del Dret Reconegut 120130004615 de 14.145,99€ i 120140001652 de 7.062,89€,
girats a nom de l’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Sagrats Cors, en concepte
d’Impost sobre Béns Immobles urbans i a l’anul.lació de les liquidacions girades a
l’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Sagrats Cors, amb NIF G58674243, pels
exercicis 2008 a 2011 i 2014, de la finca Ref. Cadastral 9655001DG3595N0001EY
situada al c/ Puigdassalit 32, per import total de 21.208,79 euros, pel concepte d'IBI.
Cosa que s’informa als efectes oportuns.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.5.4. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals


Informe de la Intervenció i de la tresoreria municipal de data 5 de febrer 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.Demanar, que sisplau, si es pot accelerar el procés de posar la placa o el rètol amb els
horaris i amb les adreces al cementiri: els horaris d’obertura del cementiri i les adreces
d’on s’ha d’anar a buscar la clau, que no hi és, almenys no l’he sabut veure.

Sr. Lluís Sabatés:
Em vaig comprometre a què estaria penjat; no ho està, però ja està en fabricació. El
problema és que –no és una excusa, és una realitat- hem tingut la persona que se’n
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cuidava, de baixa per un grup i ha estat més de quinze dies de baixa i s’ha endarrerit una
mica. Avui mateix, amb exigència, m’han dit que a finals d’aquesta setmana o principis de
la setmana vinent, estarà penjat i els horaris d’obertura són els diumenges i festius, de 9
del matí a 7 de la tarda i per accedir-hi entre dilluns i dissabte, s’ha de demanar
informació als serveis funeraris que porten la gestió del cementiri, els Serveis funeraris
Xicoy, a un telèfon que també figurarà al cartell i trucant en aquest telèfon es podrà
coordinar, si s’ha d’obrir entre setmana, que es pugui fer.
4.2.Un prec que té a veure amb el dèficit important de manteniment que tenim al municipi,
que ens sembla que no està justificat per la crisi: aquest punt tindria dos o tres punts. En
primer lloc, que hi ha carrers o trossos molt grans de carrers que estan molt poc
il·luminats, perquè com que només hi ha un fanal si i un fanal no, quan n’hi ha algun que
està espatllat, o quan n’hi ha un parell dels que s’encenen que estan espatllats, això dóna
molts metres de carrer absolutament foscos. Hi ha trams especialment foscos sempre;
per exemple, un dels trams molt foscos, és a la zona de Malianta; un altre és al carrer del
Mig, la pujada del Cementiri i un d’històric, que és al carrer de Puigdeterrades al
capdamunt amb la plaça de Joanot Martorell; us convidem a fer una expedició nocturna a
peu, perquè si ho feu en cotxe no es veu.
També tenim un dèficit important en el manteniment de les voreres i dels parcs i jardins i
en les instal·lacions per infants. I un altre dèficit important són les clavegueres, és clar!
Entenem que és incongruent que tinguem el poble així deixat i, en canvi, que ens gastem
més d’un milió d’euros en una carpa sense vàters; això si! no s’inundarà, però es gasten
molts diners allà.
El prec, per tant, va en el sentit que s’esmercin més esforços en fer el manteniment
adequat en aquest municipi i es puguin resoldre aquests punts foscos, mai més ben dit:
mantenir en bon estat les voreres, parcs i els jocs infantils, que a vegades poden
provocar accidents per més que es vigili i procurar que no se’ns inundi gaire més;
esperem que la climatologia també hi acompanyi.

Sr. Jaume Vivet:
En relació al dèficit en aquest poble que segons vostè està tan i tan malament, jo
discrepo! Jo discrepo! Hi pot haver alguna zona una mica mal il·luminada, pot ser; que hi
hagi zones que els fanals funcionin un si i un no, potser; normalment són zones
deshabitades. Estaríem parlant del Castell I i Castell II; una part del camí del Canal,
perquè creiem que no cal tanta il·luminació i a vegades en pot fallar un, i de fet, en teoria,
s’han de canviar ràpid les bombetes; això és el que tenim contractat amb SECE i
s’haurien de canviar. Si n’hi ha algun, de totes maneres, direm que facin un repàs en
aquestes zones que ens ha dit.
I vostè, em sembla que barreja coses. I permeti’m que li digui així de clar, perquè barrejar
tot això dient que ens gastem un milió d’euros amb la sala polivalent, és ben bé que a
vostè no li deu agradar el projecte, no li deu agradar que ho fem... no sé què hi té en
contra, no ho sé! La veritat és que no ho sé. Perquè li vull recordar que això ve
precisament del pla de barris i pla de barris, precisament no parla de clavegueram; parla
d’infraestructures del nucli antic i el clavegueram precisament en el nucli antic és dels
llocs on encara no el tenim tan malament. Aquí si que li vull dir que entenc que barreja
coses; que els diners que van destinats precisament al que són actuacions de pla de
barris no es poden canviar a altres àmbits; em sembla que hi ha cinc camps i en cada
camp hi ha uns diners que van destinats al que van destinats. I això li dic, perquè vostè
en una reunió ja em va dir que aquesta sala polivalent era un nyap i això, jo ho sento
molt, però hi hem treballat molt, hi dediquem molts esforços; es preveu una sala
polivalent a un cost pel que és l’edifici, estem parlant d’un milió d’euros, un milió tres-
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cents mil, segurament i no són pocs diners; estic d’acord que no són pocs diners, però
sabem que s’han fet edificis dels mateixos metres quadrats molt més cars i aquí és on
estem i una de les coses que ho ha encarit, precisament, és la fonamentació; d’aquí la
brometa que no s’inundarà; no ho sé; Déu no en guard que s’inundés, perquè per arribar
l’aigua a inundar allò, alguns potser hauríem de córrer molt. Aquestes bromes,
personalment, no m’agraden.
Entenc que vostè està en contra del projecte i que no li ha agradat des del començament.
És una actuació de pla de barris que es va aprovar aquí al ple i l’equip de govern i algun
altre grup espero que també, la il·lusió és tirar-ho endavant, precisament per millorar
coses: tenim uns problemes greus amb la carpa; la carpa se’ns aguanta amb pinces.
Pensem que fem un edifici molt millor del que és la carpa; estem pensant en temes
d’insonorització per no molestar els veïns; a la carpa no hi podem fer res a les nits,
perquè molesta tothom; estem pensant també en temes de foc; estem pensant en un
espai que hi haurà un escenari que serà pràcticament tan gran com el del teatre; estem
pensant, per exemple aquesta festa major que ha plogut tant, segurament allà no
hauríem tingut els problemes que vam tenir, doncs tot i fer-ho a la carpa, la carpa se’ns
inundava, se’ns omplia d’aigua, hi havia bassals a l’entrada... pensem que és una millora
general, no només per esports, ni cultura, si no en general per a tots els àmbits del poble.
A vostè no li deu agradar, ho respecto, però no ho comparteixo.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.3.Un error que he detectat fa temps en un carrer, que està senyalitzat amb dos noms i la
gent no sap quin és el correcte: el carrer de Puigdassalit: al primer tram posa Puigdassalit
i en el segon, hi posa Puigdessalit i hi ha gent que m’ha demanat quin és el correcte. A
veure si es pot arreglar o informar quin dels dos és el correcte.

Sr. Jaume Vivet:
Això deu fer temps que hi és i no hi havíem parat atenció. Mirarem si es pot canviar a la
placa o què es pot fer.
Sr. DAVID OLIVARES:
4.4.Ens han comentat per un tema d’uns arbres que hi ha a la zona del mercat municipal i
segons em diuen, és possible que estiguin en bastant mal estat i em demanen que us ho
demanem a vosaltres, perquè parleu amb els tècnics o qui calgui, perquè amb una forta
ventada és possible que algun pot caure. Si és així o si vostès ja tenen coneixement
d’aquest tema.

Sr. Xavier Lozano:
A les primeres ventades que hi va haver a finals d’estiu –si no ho recordo malament- ja es
va detectar un i ja s’hi va actuar i es va tallar; els altres en el seu moment es van
inspeccionar i van semblar correctes i per això no s’hi va fer res. Si que amb les següents
ventades els tècnics han detectat que s’havien inclinat. Quan hi ha hagut l’avís de
ventades s’ha acordonat la zona i actuarem en breu; hi estem treballant.
4.5.-
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Al ple passat, precisament amb la moció que vam presentar i que es va votar en contra,
es va dir que en aquest ple es presentaria de nou la moció; tots els grups es van
comprometre a tornar-la a presentar. Per quin motiu no s’ha presentat? És per tema ROM
o per quin tema?

Sr. Jaume Vivet:
Bàsicament hi ha una raó: hi ha un ROM. El problema ha estat el ROM. Jo no n’he parlat
amb la resta de grups, perquè era un tema que també volia comentar, però ja que ho ha
tret vostè, resulta que el ROM no permet presentar dues mocions sobre un mateix tema
en un termini d’un any. Suposo que estaran contents, perquè vostès hi van votar en
contra del ROM i potser els hauríem donat una segona oportunitat per fer un altre discurs
tan desgraciat com el que van fer; permetin-me la paraula, perquè penso que va ser un
discurs desgraciat. Amb una moció que tots els grups estàvem disposats a donar-hi
suport si l’haguessin defensat mínimament bé. Es va acceptar una esmena, però vostès
van continuar amb el seu discurs de carregar-s’ho tot. Allà vostès! Tinc la consciència
molt tranquil·la amb el que es va votar.
El motiu és el ROM.
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
4.6.Sobre l’àmbit de comerç. Ens agradaria que ens aclareixin una mica l’horari comercial
vigent a Torelló, perquè han detectat alguns comerços que no tanquen a les hores que
han de tancar i ens agradaria saber les denúncies que nosaltres vam posar a la policia
local, sobre dos comerços per obrir en dies festius, a veure què s’hi havia fet: si estaven
al corrent i que ens en facin cinc cèntims.

Sr. Jordi Casals:
Entenc que més que l’interès pels horaris comercials, és per qui en pugui fer un abús i no
respectar-los. Parlen d’unes denúncies de Plataforma per Catalunya a uns comerços.
Quan les van posar aquestes denúncies?
Sr. Joan Manel Castillo:
Les vam posar farà més o menys un any i mig o dos.

Sr. Jordi Casals:
No estem pas parlant d’ara, oi?

Sr. Joan Manel Castillo:
No, però és que continuen!

Sr. Jordi Casals:
Quan a nosaltres se’ns ha requerit per temes d’aquests, s’hi ha anat. En alguns casos
fins i tot s’ha arribat a una sanció per alguns comerços que tenien obert quan no podien
obrir i si que hem notat que hi ha certs dubtes per segons quins comerços que obren els
diumenges, però que segons la llei poden obrir: són temes de queviures i que tinguin
multiproducte, que els diumenges poden obrir; i a vegades s’ha creat per part de veïns
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dubtes sobre si estaven oberts i la llei ho permet. A aquests veïns, se’ls ha explicat que
era així.
Sr. Joan Manel Castillo:
I en quin horari poden obrir?

Sr. Jordi Casals:
Ja ho sabem tots.

Sr. Joan Manel Castillo:
Fins a les 8 del vespre, per exemple?

Sr. Jordi Casals:
Si.
Sr. Joan Manel Castillo:
I què fan comerços oberts a quarts de deu del vespre?

Sr. Jordi Casals:
Jo, Joan Manuel: jo t’ho dic: si hi ha veïns o altres comerços que es queixen, i ho fan, s’hi
actua. Ja t’he dit que s’ha actuat i que s’ha acabat amb algunes sancions per alguns
comerços, però en d’altres no s’ha trobat cap inconvenient. Hi ha comerços que obren
fins a les 8, n’hi ha que ho poden fer fins més tard... quan es demana, s’actua. Si el
resultat de l’actuació no us agrada... et tornaré a repetir la mateixa resposta per molt que
insisteixis.

Sr. Joan Manel Castillo:
No, no. La pregunta és: si es denuncia més de tres vegades el mateix comerç? O es
dóna part a la policia i vosaltres aviseu més de tres vegades seguides.

Sr. Jordi Casals:
Joan Manel. Ja t’he dit que s’ha acabat en alguns casos amb sancions. Hi ha hagut
requeriments, s’hi ha anat i no era incorrecte. Et torno a repetir el mateix! És el que hi ha.
4.7.Carnaval, com era d’esperar. Un tema, no vull acusar ningú; m’agradaria que sobre el
tema de la campanya de drogues, a veure si estan al cas, perquè hem detectat un cas:
nosaltres considerem molt greu i no sé si vostès estan al cas d’aquesta droga
anomenada “caníbal” i és un vídeo que està corrent per tot el poble i ena quest vídeo es
pot veure ben clarament quins són els efectes i fins on poden arribar. I celebro les
actuacions de les ambulàncies i el cos de la policia, perquè van actuar molt ràpidament i
no va anar més enllà, però m’agradaria que intensifiquessin aquest punt, perquè això ja
estem parlant de paraules majors amb aquest tipus de droga. Que no estem acusant
ningú! Només que estiguin al cas, perquè ja no ho diem nosaltres, són vídeos que estan
corrent i no tindrien per què córrer.
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I el tema de la seguretat: primer de tot voldríem felicitar el cos de Mossos d’Esquadra,
locals, ambulàncies, l’increment de policies, tot en general, doncs podem dir que va anar
força bé, però no podem felicitar com algun altre any a l’equip de govern, perquè
malauradament hi va tornar a haver molts problemes, encara que ho vulguin tapar,
encara que hi hagi el diari -exactament el Nació digital- dient que només hi va haver dos
detinguts per un cas de robatori i 51 controls d’alcoholèmia en positiu; això és veritat,
però darrere d’això hi ha molts altres casos que potser el Sr. Jordi Casals no ho sap i si
no ho sap, aquí ja em demostra que no ho trepitja, perquè tots els grups carrossaires
saben quin tipus de persones, saben quin col·lectiu, saben quines persones venen a fer
mal al carnaval, no tenim noms, però tenim cares, tenim vídeos, tenim resultats que és
així. Dóna la coincidència -digues-li coincidència- que parles amb totes aquestes
persones i totes aquestes persones assenyalen a la mateixa persona. Si vostès no en
volen fer cas, nosaltres si, i jo crec que s’hauria de començar a intensificar, ja que sabem
no les persones ni els noms, però la manera d’arreglar-ho.
I com que fa dos anys em va tractar de mentider sobre un tema de violacions, ara mateix
li puc portar dos vídeos d’agressions i bastant fortes i puc ensenyar fotos de cares amb
múltiples contusions, punts de sutura –tant a la boca, com a la cella, com als ulls- i altres
casos que no tenim proves, però sabem de les persones que han estat atacades i totes
coincideixen amb el mateix tipus de persona i inclús un va acabar a l’hospital amb la tíbia
i el peroné trencat i al quiròfan. Si això vostès no ho veuen o veuen que s’ha de tapar,
nosaltres no ho veiem que s’hagi de tapar. I a veure quin tipus de solució poden fer.

Sr. Jaume Vivet:
Crec que hauríem d’agrupar una mica i fer una valoració.

Sr. Jordi Casals:
Faré una valoració del tema de participació, que és la part més amable del Carnaval.
Celebro com a mínim que el PSC s’hagi interessat en una valoració del carnaval en si,
cosa que és un dels dies més importants que tenim a Torelló i que ens en sentim més
orgullosos i que també ho sapiguem gaudir tots plegats.
Però veig que el regidor de Plataforma que fa un marcatge a l’home a un servidor en
aquest ple, només li interessa buscar el conflicte al carnaval. Jo crec que també és donar
una imatge del carnaval que no és la real, no és la real, aquesta imatge; si que forma part
del carnaval, i per això s’hi actua, però el carnaval no és només això i vostès només se
centren en això. Aquí el tarannà que té Plataforma per Catalunya també queda molt clar
en aquestes intervencions al ple arran del carnaval que, com he dit, és segurament la
data més important que té el poble de Torelló i que la gent ho gaudeix i que ho viu
intensament durant tot l’any i més en aquell dia.
Si anem al que s’ha comentat, si ho he entès bé, es parla altra vegada de violacions,
d’agressions, de droga caníbal, estem parlant d’això i, després, si ho he entès bé, feliciten
els cossos dels mossos d’esquadra, de policia local, dels serveis d’emergència i aquí jo hi
sumo protecció civil, que se’n han oblidat; venen 60 voluntaris d’arreu de Catalunya.
Feliciten això, però en canvi, suspenen l’equip de govern per tots els incidents que hi ha
pel carnaval. Jo no sé si algú de plataforma sap per què hi ha tots aquests efectius a
Torelló; no són caiguts del cel! És, perquè des de l’equip de govern, ja es va començar en
anys anteriors, s’ha treballat, perquè cada vegada hi hagi més efectius de Mossos
d’esquadra. Des de l’any passat hem activat tots els agents de la policia local de Torelló
perquè surtin; això vol dir un compromís per part dels agents, que aquell dia segurament
tindrien festa i podrien viure el carnaval i no ho poden fer; que cada vegada hi hagi més
voluntaris de protecció civil, que s’activi el C.A.P., que hi hagi més serveis d’emergència...
això, és, perquè s’ha treballat des de l’Ajuntament, des de l’equip de govern; no entenc
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que feliciti els que estan aquí i no feliciti els que han treballat per tal que això sigui així.
Suposo que forma part de la seva estratègia destructiva, d’atacar, igual com fa de centrar
la visió del carnaval només en els problemes, no en la festa, si ha anat bé, quantes
carrosses hi ha hagut, quanta gent ha vingut aquí...
Diria que em sorprèn, però no, no em sorprèn! El que passa és que constatar la reiteració
ena questa línia, m’entristeix, sincerament.
En quant a les incidències que em feien esment: nosaltres aquí no tapem res! És a dir,
em sembla que la regidoria de seguretat ciutadana, des que hi és un servidor és més
transparent que mai; no només pel carnaval, si no en fer valoracions anuals, a l’hora de
comunicar mai hi ha hagut silenci; hem comunicat i ho hem fet amb tota transparència.
Les conclusions que s’han tret de les incidències del carnaval, a més, no són
unilateralment el que ha sortit a la premsa, una cosa que ha fet la premsa i ha fet el
regidor escrivint i dient a veure què posem per tapar el que hi ha hagut. No, no! És que la
base –perquè ells tenen molta informació- és de mossos d’esquadra i després, nosaltres
hi aportem lo nostre. És a dir: nosaltres portem més informació, encara, de la que tenen
mossos d’esquadra. Si volguéssim amagar coses diríem: que mossos d’esquadra facin la
seva nota informativa i així hi haurà menys incidències. No és així! Aquesta voluntat
d’amagar coses no sé on la veuen; potser és el que voldrien i la van repetint, com el
principi aquell que tu ves repetint una mentida, que al final la gent s’ho acabarà creient.
M’han posat aquí incidències, vídeos... és que si això no ho porten a la policia, si saben
realment persones que han fet aquestes coses, em sembla que el problema el tenen
vostès; si és això, s’ha de denunciar! És que el que no es pot fer és tenir aquí l’exèrcit i
posar un soldat cada cinc metres a veure què passa. Això ho sabem i és inassumible;
quan hi ha incidències s’han de denunciar. En el mateix carnaval, quan es fan
requeriments, s’actua; tenim una sala coordinada. Escolti: jo em passo tota la nit allà, per
carnaval, no m’ho passo tan bé com vostè, segurament, i la feina que es fa serveix,
perquè quan hi ha hagut una baralla poder actuar ràpidament, prevenir que no es
repeteixi aquesta baralla... coses d’aquestes, perquè, que hi ha gent que no entén la
festa? I tant! Que hi ha gent que ve aquí a molestar? I tant! I s’ha de treballar, perquè
aquesta gent que ve a fer mal en un lloc on hi ha tanta gent, no actuïn impunement.
Doncs això és el que s’està fent, però es pot fer una feina preventiva; es fan els controls
d’accés al poble, es fan els controls d’accés a l’estació de tren i després hi ha una part
reactiva, però, perquè les persones que ho fan malament no facin tot el que vulguin fer de
mal. Per això, cada vegada hi ha més agents i es fa el millor possible. Si vostès coneixen
gent i tenen proves, que denunciïn! Que denunciïn! És el que jo repeteixo aquí quan
comencen a treure temes. Que jo sàpiga, ni mossos d’esquadra, ni policia local, quan
tenen una denúncia és amagar-la dins d’un calaix; és que no tindria sentit! Al contrari: si
estem fent crides a la col·laboració ciutadana, com poden dir que amaguem coses al
calaix? És que això és una barbaritat dir aquestes coses! Tant de bo tinguéssim més
informació i poguéssim resoldre moltes coses. També és veritat que s’actua policialment i
aquell dia quan es diu: vostè hauria de posar una denúncia. No, no, no posaré una
denúncia. Bé. No hi podem fer res, però això succeeix també. I ha succeït aquest
carnaval i realment crea certa frustració quan estàs allà a la sala i veus tota la feinada
que hi ha per coordinar, per trobar les persones aquestes, i quan passa, no es vol fer res.
Ostres!
A veure: no sé si vols que hi afegeixi alguna cosa. En quant a la droga caníbal, a veure;
en compte! Perquè segurament ningú d’aquí sap què és la droga caníbal. Se’n ha parlat;
té una incidència; sembla que ho era i ho dic, perquè això parlant amb tècnics de drogues
costa saber què és; hi ha molts condicionants; es va tractar una persona que havia tingut
una intoxicació amb drogues i no sabien quina droga era; si que tenia un comportament
agressiu, però tenia una base de salut mental. Això no se sap si es grava un vídeo, però
si estàs aquella nit sense passar-ho bé, estàs allà i veus aquestes coses que són molt
desagradables, tens aquesta informació que aquí ningú té per què tenir. Tinguem-ho en
compte, perquè quan estem traient aquí vídeos i aquell què fa i què deixa de fer, darrere
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hi poden haver moltes coses i fins que no estàs allà no ho pots saber. I fem unes
valoracions, jo crec que molt dures, aquí en públic, al ple, que consta en acta, quedarà
pels segles dels segles les seves intervencions arran del carnaval i jo crec que té un punt
de certa irresponsabilitat, sobretot quan a la Junta de portaveus es va fer una valoració,
es va explicar; estem oberts a parlar-ne i aquesta informació tampoc no ha arribat. Potser
hauríeu de parlar més vosaltres tres i si a l’hora de treure cartells n’hi ha dos que el
treuen i un que no, com a mínim pel que fa a la junta de portaveus, si que aneu una mica
a una i traslladeu una mica d’informació, sobretot si el que es vol fer, no és fer teatre, no
és sortir a la tele, a la tele no, perquè no hi ha càmeres, però si de cara a la premsa,
brandant aquesta bandera, en lloc de buscar solucions; com a mínim, respostes. I una
vegada tinguis les respostes i aclariments, si no hi estan d’acord, fer-ho. Vostès
provoquen fer-ho aquí, doncs d’acord, ho fem aquí.
Falta la part quantitativa i qualitativa: quantitativament, com passa cada any, hi ha unes
setmanes després del carnaval que encara rebem que si s’han perdut claus, que si s’ha
furtat un mòbil... algunes coses. Encara anem rebent. Anem similar o potser
quantitativament una mica inferior del que seria l’any passat, que va ser un any bo.
Qualitativament, ens vam trobar altres tipus de problemes, com poden ser baralles.
Tampoc no hi havia una baralla continuada tot el carnaval, però quan passes d’un any
que n’hi pot haver una o dues i n’hi ha set, penses que hi ha hagut més baralles, si, és
cert! Més o menys estem en els mateixos números que l’any passat, i si mirem una
evolució més enrere, estem millor que fa uns anys i l’any passat va ser un any
excepcionalment bo; ja ens ho van dir els mossos d’esquadra, que va ser
excepcionalment bo i segurament respecte a l’any passat acabarà essent una mica
superior, però anem per aquí, que fa dos anys molt similar i jo crec que anem per la bona
línia del que es pot fer actuant en un esdeveniment com aquest.

Sr. Xavier Lozano:
La campanya en general, no hem fet encara la reunió de valoració amb tots els
integrants. Ja sabeu que la comissió que organitza la campanya de prevenció és una
comissió transversal i la de l’aigua no és una campanya només per carnaval, si no que
s’ha iniciat per carnaval i, per tant, és d’hora per poder fer una valoració in situ. De totes
maneres, hem de poder parlar tant amb la taula nits-q, que hi ha representants de l’oci
nocturn, com la viuen les entitats... per poder tenir una valoració més global. De moment,
tampoc tinc dades de venda que també ens les ha de facilitar el proveïdor i encara no
tenim dades per poder fer una valoració i tenir en compte que serà una campanya que
continua més enllà del carnaval, la de l’aigua.
Sra. Irene Hernández:
Ja ens informareu quan ho sapigueu.

Sr. Xavier Lozano:
Si, si, quan tinguem dades ja informarem.
Sr. Joan Manel Castillo:
Per al·lusions, puc parlar?

Sr. Jaume Vivet:
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Jo crec que és un tema que ja el donaria per tancat. Has fet una pregunta, t’hem donat
resposta i per mi el donem per tancat.
Sr. Joan Manel Castillo:
Només deixar clares quatre coses; seré breu.
En primer lloc, demanar disculpes per no esmentar la protecció civil i després,
m’agradaria que rectifiquessin sobre tapar informació. Jo he deixat ben clar que l’equip de
govern no el felicito per tapar informació i se n’ ha tapat molta d’informació; i portem tres
anys i mig i segueixen tapant. Això d’entrada.
El tema violacions, jo no dic que hi hagi hagut violacions aquest any; he dit que hi va
haver aquests casos fa dos anys i aquest any no n’hi ha hagut, que jo sàpiga. No hi
entraré pas. Personalment a mi, el carnaval, sempre ho he dit que m’encanta; porto vint
anys o més anant-hi i ens ho passem la mar de bé; ara bé, no em pot preocupar l’altra
part del carnaval? Em sembla que estem en el nostre dret de preocupar-nos i més, veient
tots aquests casos; i si vostè parla amb cada persona que està al carnaval...

Sr. Jordi Casals:
Amb 50.000 persones he de parlar?

Sr. Joan Manel Castillo:
A veure, jo crec que la seva feina és preocupar-se de les persones que estan al carrer.

Sr. Jaume Vivet:
Li puc ben assegurar que no ens ho tirem a l’esquena; això li puc ben assegurar! Ens en
preocupem.

Sr. Joan Manel Castillo:
La meva pregunta és: per què sé tota aquesta informació i vostès no la saben? Per què jo
tinc aquests vídeos i vostès no els tenen? Aquests vídeos, precisament, estan enviats als
mossos d’esquadra, i ja els tenen els mossos d’esquadra.

Sr. Jaume Vivet:
Doncs ja se’n cuidaran ells, no pateixi. Jo pregaria deixar-ho aquí, perquè no toca; està
fent unes acusacions molt directes a l’equip de govern per tapar informació i això és
mentida, i li dic ben clar: mentida! Vostès s’ho pot creure o no s’ho pot creure.
Sr. Joan Manel Castillo:
A mi, això em genera molts dubtes.

Sr. Jaume Vivet:
Jo, la part que ha dit vostè que fa vint anys que participa del carnaval i que s’ho passa bé,
quedi’s amb aquesta part! L’altra part, ja hi és també, ja ho hem reconegut que hi és. I
vostè és inconscient, però inconscient totalment, perquè podem parlar d’esdeveniments
com el carnaval de Torelló, la patum de Berga... no sé si hi ha anat mai a la patum de
Berga!
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Sr. Joan Manel Castillo:
Molts anys.

Sr. Jaume Vivet:
Bé, doncs ja deu saber també com va. No sé si ha anat mai al carnaval de Sitges. Doncs
el mateix dispositiu que hi ha a Torelló, és a Sitges, i el mateix que hi ha a Torelló hi ha a
la patum, o a l’inrevés, i això ens n’hem preocupat. Quan jo vaig entrar d’alcalde, els
primers que em van venir a veure el mes de setembre, va ser precisament l’inspector o
l’intendent de la zona i em va demanar: què vols que fem per carnaval? I li vaig dir el
màxim que puguem i així estem anant. Li he de dir que hi ha hagut baralles que en menys
d’un minut s’hi ha actuat. Ara bé, el que porti un senyor a la butxaca i s’ho foti en un racó,
això és inevitable que passi!

Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
4.8.La meva pregunta també va relacionada amb el Carnaval: no entrar en detalls i accidents,
que cada any acostuma a haver-n’hi i a vegades són inevitables, evidentment, si ens
podeu fer una mica de valoració a grosso modo, tant a nivell quantitatiu i qualitatiu, una
mica com ha anat respecte a l’any passat. També una mica, si teniu dades en general de
la participació de la gent, incidències, resultats de les diferents campanyes que s’han
realitzat a favor del consum responsable; per exemple, de l’aigua, també, que veig que
avui tenim aquí l’ampolla i us felicito i una mica a grans trets.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.9.Fa unes setmanes el regidor i l’alcalde ens van comentar la pèrdua d’una línia de P-3;
també ha sortit a la premsa i ens agradaria que digueu al ple com ha anat, o com està; si
hi ha possibilitats que no s’hagi perdut o senzillament és una causa conjuntural que l’any
vinent se solucionarà: a veure si ens podeu informar de com està tot.

Sr. Lluís Sabatés:
És veritat que la natalitat l’any 2012 no ens ha estat favorable, per dir-ho d’alguna
manera; en aquests moments, els que estan empadronats són 129 nens i nenes que van
néixer el 2012 i, per tant, si comptem que hi ha per línia 25 alumnes, evidentment surt
que amb sis línies n’hi ha prou per atendre les necessitats del municipi. Per tant, si ens ho
mirem així numèricament, evidentment no tenim massa arguments. Però si que l’alcalde i
jo mateix ens hem reunit ja des de fa molts temps, des de fa dos anys quan ja hi va haver
la possibilitat de pèrdua d’una línia de P-3, que al final no va ser així i es va poder
mantenir i hem anat tenint reunions periòdiques amb els Serveis Territorials
d’Ensenyament a la Catalunya Central i amb el Director General de Centres Públics, el
Sr. Llobert, que és regidor d’educació de Manresa i, a més, és el director General del
Departament d’Ensenyament, explicant-li una mica l’evolució que nosaltres vèiem de
l’educació a Torelló i que evidentment el curs següent, és a dir, els nascuts el 2013, torna
a haver-hi un increment, en aquests moments, doncs ja sabem que també estem en uns
moments que la mobilitat pot ser més o menys important, però en aquests moments, de
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nascuts el 2013 hi torna a haver 174 persones empadronades i això representa que a 25
alumnes per aula, es necessiten absolutament les 7 línies.
Una mica, nosaltres, el que li vam voler explicar a tot el departament, era això, que per un
any, trencar projectes educatius que fa molts anys que s’estan duent a terme amb èxit i
amb cohesió, amb tot el bon ambient que hi ha a Torelló en el tema educatiu, amb la
col·laboració que hi ha amb les AMPA, amb la col·laboració que hi ha entre les diferents
direccions per organitzar esdeveniments conjunts que ens semblava que no era oportú
treure aquesta línia per un any; a més, vam fer la proposta que enteníem que si es
mantenien les 7 línies potser amb un rati de 25 no seria problemàtic, però que si es podia
fer una excepció com s’ha fet de reduir el rati a 20, potser ens en podríem sortir, tot i que
encara hi hauria places sobrants, perquè 20x7 són 140 i són 129 alumnes i hi hauria unes
places que no s’ocuparien. Els vam exposar tot això en diferents reunions; l’alcalde, a
més, va estar fent trucades i al final, en principi, com que això és una planificació inicial,
el que van decidir és que de moment oferiran només sis línies de sortida i, després, com
va passar fa dos anys, la preinscripció pot donar una visió més general de quina és
l’opció dels pares a l’hora d’escollir l’escola on volen anar i tornaríem a valorar-ho a veure
si realment al final podem mantenir les 7 línies o no. La decisió que van prendre ells de
moments era la de no posar en la planificació una línia al Marta Mata; no vol dir que es
perdi la línia, si no que no s’ofereix per aquest curs; evidentment per al curs següent,
s’haurien d’oferir totes si no canvia molt les coses, perquè la previsió és que es
necessitaran. I una mica estem en aquesta situació, d’esperar la preinscripció i tornar a
parlar-ne una vegada s’hagi fet la preinscripció.

5.- INFORMACIONS
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.1.En referència a la neteja dels vestidors del camp de futbol, ho vaig demanar, perquè a
més, em va estranyar molt, perquè és un punt fort a favor dels treballadors del
departament d’esports, que sempre tenen molta cura amb la neteja i em va estranyar:
resulta que hi ha unes hores que el club de futbol vol jugar partits, sobretot els diumenges
a la tarda i en aquelles hores no ho tenim cobert amb personal de l’Ajuntament; per tant,
ens vam posar d’acord amb ells i consta en el conveni que aquestes hores serà la pròpia
entitat que ha de tenir cura de la neteja dels vestidors; no obstant, se’ls deixa net i ells els
utilitzen i si s’embruten els han de netejar ells i el personal d’esports els torna a netejar
dilluns, però la neteja entre els partits del dissabte a la tarda l’han de fer ells i ho tenen
establert per conveni. S’havia de fer d’aquesta manera, o havien de buscar uns altres
horaris per jugar els partits que no fos diumenge a la tarda i l’entitat hi va estar d’acord;
per tant, no es poden queixar, perquè no hi ha personal en aquelles hores.
Pel que fa a la resta d’hores la veritat és que les instal·lacions esportives, altres coses
potser si que no les fem bé, però en la neteja, justament, hi tenen molta cura.

5.2.Durant aquests anys hem anat demanant diferents subvencions per cistelles i porteries i
hem aprofitat, perquè a la pista del carrer Puigdassalit tot aquest mobiliari s’havia anat
deteriorant molt i en aquests anys, a poc a poc, l’hem anat equipant i, a més, ara està
oberta i és un altre espai on poden anar a fer esport lliurement tant els joves, com la
mainada, com els grans. És un espai per tenir en compte.
5.3.-
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El dimecres dia 4 de febrer, el club bàsquet Torelló va fer la presentació d’actes que faran
pel seu cinquantè aniversari; hi ha una colla d’actes, tant a nivell social com esportiu, com
de formació, que d’aquí fins el setembre aniran fent per commemorar aquests seus
cinquanta anys; és una altra de les entitats amb molt pes i amb molta història en el nostre
municipi.

5.4.Al gener se’ns va presentar l’esborrany del PAU del pavelló, que vam demanar a la
Diputació i se’ns va presentar al personal i vam poder fer les esmenes que vam creure
oportunes i properament ens el presentaran ja definitiu.
5.5.Aquest diumenge hi ha la catorzena edició del cros escolar que organitza l’AMPA del
Fortià Solà i el consell esportiu. Hi esteu tots convidats; és una jornada esportiva i lúdica
molt familiar i com que la zona on es realitza és molt acollidora i val la pena.
Aquest dijous dia 26, en el cicle de caminades de la gent gran, ens venen a Torelló; faran
la caminada al vora Ter fins a la Coromina; aniran fins a Rocaprevera; els avis que
estiguin més valents pujaran fins al puig de les tres creus i després tornarem a baixar i
dinaran al pavelló.
I per acabar, el 13 de març hi haurà les segones jornades esportives d’aquest curs
escolar.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.6.Jo, tal com he comentat abans, us volia detallar un a un el que són els actes per al proper
dia 8 de març, dia de les dones:
 Hi ha una exposició que ja es va inaugurar el dia 7 de febrer i hi estarà fins el dia 8
de març, a la sala d’exposicions art32 al carrer del Pont núm. 4. És una exposició
que porta per nom “dones” i són unes pintures a càrrec de l’artista Mariona
Comellas que és coneguda com a periodista de TV3 i dir-vos que ja s’hi pot anar
des del dia 7 de febrer i que farem la cloenda el dia 8 de març, que és el diumenge
precisament que coincideix amb el dia de les dones i també tindrem la presència de
la mateixa Mariona a les 12 del migdia i hi haurà un petit refrigeri i esteu tots
convidats.
 A la biblioteca Dos rius, des del dia 2 al 16 de març, hi ha una exposició que és
“imatges de dones molt valentes que van canviar la història de sempre”. És un
recull d’imatges històriques; aquest recull d’imatges ja havia estat exposat al que és
el Torelló jove i ara, aprofitant la celebració del dia de la dona, la passem a la
biblioteca Dos Rius, perquè la pugui veure més gent.
 També a la biblioteca Dos Rius, el dia 7 de març a les 12 del migdia, hi ha la
presentació del llibre “paraules a mitges” de l’autora Blanca Busquets.
 A la mateixa biblioteca Dos Rius, durant tot el mes de març hi haurà un centre
d’interès, que és “dones intrèpides” on hi ha llibres, revistes, contes...
 El mateix diumenge dia 8 de març –el diumenge dia 8 ja el teniu ple; guardeu-vosho a l’agenda-, el matí a les 12, la cloenda de l’exposició i a la tarda, a les 6 de la
tarda, al teatre Cirviànum, hi ha l’obra de teatre “confidència a Al·là”.
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I per últim, és una conferència tertúlia sobre els hipopresius, que és un sistema de
respiració, uns exercicis de respiració que ara estan molt de moda i tenim
l’oportunitat d’assistir en aquesta conferència tertúlia el dia 19 de març, a les 8 del
vespre, a la sala d’actes La Cooperativa, a càrrec de Judit Capa Pradell, que és
llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i fisioterapeuta especialitzada
en aquest tema. Cal dir que a aquesta conferència tertúlia hi ha places limitades i,
per tant, és important que es faci la inscripció al Torelló Jove o bé anant-hi en
persona, o trucant-hi, perquè tal com us he comentat són places limitades, perquè
es vol fer que sigui una cosa, que no sigui només explicat, si no que també sigui
pràctic.

Esteu tots convidats a aquests actes.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.7.Jo us voldria convidar –però pagant- al projecte que estrenarem el 14 de març al teatre,
que s’ha anomenat “set textures vives”, que són set peces per cobla d’en Xevi Capdevila i
aquest projecte ha estat muntat conjuntament amb l’Agrupació Sardanista i amb la Coral
Cervià. També hi haurà dansa, hi haurà llum... és un espectacle, crec, que pot ser molt
potent i la posada en escena és d’en Pep Tines i tindrem la sort de poder escoltar la
barítona, que com tots sabeu n’hi ha només una en tot Catalunya.
Les entrades són a 12 € i si us fes il·lusió d’anar-hi, si ens ho dieu us guardarem lloc. El
14 de març a les 9 del vespre.
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.8.Respondre una pregunta del ple passat, del grup de Plataforma per Catalunya, que
demanàveu quants expedients hi ha oberts de reclamació actualment: tenim 25
expedients de responsabilitat patrimonial, és a dir, que ens reclamen a l’Ajuntament, bé
sigui per danys materials o lesions, i 19 expedients de danys a la via pública, en els quals
és l’Ajuntament que actua reclamant desperfectes a senyals, contenidors, papereres, ...
són 25+19.
Sr. JORDI CASALS:
5.9.Aquest any sembla que consolidarem ja una nova data al calendari anual de Torelló, que
és el “Pesca-birres”, que farem la segona fira de cervesa artesana de Torelló, a més, amb
els organitzadors, hi haurà una oferta cultural amb restauració, que ja explicarem en el
seu moment, però saber que aquest mes hi haurà la segona edició del pesca-birres i que
si funciona com va funcionar l’any passat, amb el tipus de públic familiar al matí, a la
tarda no tant familiar, al vespre menys familiar, però tot plegat va ser un molt bon ambient
i que a més, va posar Torelló en el calendari de les activitats de la cervesa artesana, que
és un moviment en auge al nostre país.

5.10.Informar que fruit d’entrar dins la tarifa integrada, podrem donar resposta a una demanda
que ens havien fet en reunions amb l’Associació de veïns del barri de Montserrat, lligat
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amb el transport intraurbà, no de municipi a municipi, si no dins del municipi; això ja
s’havia intentat fer en el seu moment, fa anys, poder establir un servei municipal de
transport urbà, però per costos no era assumible. Vam parlar amb l’empresa Sagalés,
l’alcalde i jo, per veure si podíem fer alguna tarifa especial només per Torelló, però ara,
amb la integració tarifària, l’empresa Sagalés, les seves tarifes de Torelló a Manlleu, ja
que formen part d’una mateixa zona s’han reduït, i comprant un abonament de 10 viatges,
es podrà fer el tram des de dalt el barri o des de la Cabanya al centre, o des del centre a
La Cabanya i del centre al barri de Montserrat, per menys d’un euro.
Un dels avantatges que podem tenir amb la integració tarifària, que pensàvem en el tren,
doncs també amb el bus és així i properament farem una campanya informativa, perquè
la gent en tingui coneixement i que sàpiga quins són els punts de venda d’aquestos
abonaments de l’autobús.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.11.Demà, conjuntament amb la regidoria de benestar social, comencen uns tallers que en
diem de parentalitat positiva; aquests tallers van adreçats especialment a famílies que
iniciaran l’escolarització per primera vegada dels seus fills, en el proper curs i que a nivell
social presenten alguna situació de risc. Ena quests moments ja tenim 11 famílies
inscrites. Hi haurà 4 sessions, de 10 del matí a dos quarts de dotze i es faran els dimarts i
els dijous d’aquesta setmana i de la setmana vinent i entre d’altres coses es parlarà del
sistema educatiu català, de les etapes i el paper de la família en aquest sistema educatiu
i també es faran uns tallers de l’evolució dels infants, primer de 0 a 3 anys i després de 3
a 6 anys, utilitzant una de les eines que va elaborar en el seu moment la xarxa del debat
educatiu, com era l’educòmetre i pot servir de base per poder parlar d’hàbits i costums i
límits en l’educació dels fills.
Evidentment, després fomentar i potenciar el vincle amb aquestes famílies, perquè el seu
pas a l’escolarització dels seus fills sigui més fàcil.
5.12.Recordar que esteu tots convidats, aquest dissabte, dia 28 de febrer, de 10 a dos quarts
de dues del matí, a participar en el fòrum obert de l’elaboració del projecte educatiu de
Torelló.
Demanem que els que vulguin venir, per un tema logístic, s’inscriguin –que és una
inscripció molt fàcil que es fa a través de la pàgina web de la xarxa del debat educatiu, o
a través del web de l’Ajuntament on també hi ha un enllaç- més que res per un tema
logístic, perquè també hi haurà una mica de refrigeri, per trencar una mica la jornada i
també, perquè oferim el servei de ludoteca i també ens aniria bé saber quines famílies
necessiten aquest servei per poder-ho dimensionar correctament.

5.13.I el dia 7 de març, el dissabte següent, hi haurà la jornada de portes obertes, que com
cada any s’ha consensuat amb tots els centres educatius del poble i que en principi el dia
consensuat és el 7 al matí i cada escola o cada centre pot escollir ampliar-ho per davant
o per darrera, o si vol fer-ho a més algun altre dia, però en principi, el dia comú serà
aquest dissabte, no, el proper 7 de març.
Sr. XAVIER LOZANO:
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5.14.Només informar que des de la regidoria de ciutadania activa estem organitzant
conjuntament amb cultura, benestar social i esports, una jornada formativa per a les
entitats, per informar-les de tots els canvis que suposa la nova normativa fiscal i d’impost
de societats que afecta totes les entitats amb un NIF.
Estem organitzant la jornada taller; ens falta acabar de tancar la data, si no hi ha notícies
d’última hora, però ens estàvem movent pel 4-5 de març i intentar fer-ho la primera
setmana de març. Ja informarem i farem la difusió i evidentment arribarà a totes les
entitats.

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

Torelló, 24 de febrer de 2015
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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