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

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

Ordinària
30 de març de 2015
Presencial
de les 20:00 a les 21:35
PLE2015/3

Hi assisteixen:















President, VIVET SOLER JAUME, 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, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds

Excusen la seva assistència:




Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL,
Plataforma per
Catalunya
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2.3. RÈGIM INTERN
2.3.1. Subministrament de dues màquines multifuncions, una Ricoh MPC 4503SP amb
mòdul de fax i quatre calaixos per a les dependències de la segona planta de l’Espona, i
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2.4.1. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de gestió del servei públic de llar
d'infants Blancaneus
2.4.2. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de gestió del servei públic de llar
d'infants La Cabanya
2.4.3. Ratificació d'un Decret de l'Alcalde de data 6/03/2015 nomenar nova comissió per
la delimitació terme mpal.
2.4.4. Modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i control d'animals
de companyia
2.4.5. Aprovació inicial Reglament cementiri municipal de Torelló
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, des de l'última sessió
plenària
3.3. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.3.1. Informe sobre la morositat del quart trimestre de 2014
3.3.2.- Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
3.4.- DONAR COMPTE D’ACORDS I ALTRES INFORMACIONS
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3.4.1.1. Informe de l'Alcaldia previst a l'art. 104 Bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abrl,
reguladora de les bases de Règim Local, relatiu al personal eventual d'aquesta
Corporació durant el primer trimestre de 2015
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:
Abans de començar a tractar l’ordre del dia, es procedeix a fer un minut de silenci en
memòria de les víctimes de l’accident d’aviació del dimarts proppassat.
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/2 Ordinària 23/02/2015
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
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2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Modificació del calendari de sessions aprovat per al primer semestre de 2015.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del ple de l’Ajuntament de Torelló de data 22 de juny de 2011, es va aprovar la
periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament, de les comissions
informatives i les de la Junta de Govern Local. Posteriorment, amb l’aprovació del ROM
va quedar establerta la periodicitat de les Juntes de Portaveus.
En base a aquest acord, per acord del ple de l’Ajuntament de Torelló de data 22 de
desembre de 2014, es va aprovar el calendari de sessions per al primer semestre de
2015.
Cal tenir present, no obstant, que enguany se celebraran les eleccions municipals el dia
24 de maig de 2015, per la qual cosa i tenint en compte que el ple ordinari del mes de
maig es va fixar en el dilluns dia 25, dia posterior a la celebració de les eleccions, es creu
aconsellable avançar la data en una setmana, per tal de reunir-se amb anterioritat a la
celebració de les eleccions.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- MODIFICAR l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 22 de desembre de
2014, d’aprovació del calendari de sessions per al primer semestre de 2015, en el sentit
que detallem a continuació:






Avançar l’horari de la Junta de Govern Local del dia 11 de maig de 2015, que
queda fixada en les 5 de la tarda. Es manté la reunió de la Junta de Govern Local
prevista inicialment pel dia 18 de maig, tot i que es modifica l’horari, que no serà a
les 5 de la tarda, si no a les 7 del vespre.
Avançar una setmana la data de reunió de les Comissions informatives, que
queda fixada en el dia 11 de maig de 2015, a l’hora habitual.
Avançar una setmana la data de reunió de la Junta de portaveus, que queda
fixada en el dia 12 de maig de 2015, a l’hora habitual.
Avançar en una setmana la data de reunió del ple ordinari, que queda fixada en el
dia 18 de maig de 2015.

Segon.- DONAR la publicitat escaient al present acord.
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INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Tot això és, perquè aquest ple resulta que es faria l’endemà de les eleccions i ens va
semblar que el més lògic i pertinent era fer-lo abans de les eleccions municipals.
Semblava que quedava lleig, amb uns nous resultats electorals, seguir fent la tasca que
tocaria fer-la a altres.
Sra. ROSER MAS:
Només hi ha tres setmanes de diferència entre un i l’altre i jo pensava que potser es
podria passar tot a l’abril, però ja m’heu clarificat a la comissió de comptes que no es
podia fer per qüestió de terminis de poder aprovar els comptes d’aquesta legislatura.
Sr. JAUME VIVET:
Serà un ple pràcticament de tràmit per aprovar això.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.

2.2. HISENDA
2.2.1. Declarar una part de les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística
295/2014-LOMAJ, d'especial interès
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
En data de 26 de juny de 2014, la Sra. Assumpta Bassas Ferrer, en representació dels
Germans Bassas, C.B., va sol·licitar llicència d'obres per rehabilitar, consolidar i adaptar
el conjunt d'edificacions situats al Passatge de l'Horta de Can Bassas, s/n i el dia 9 de
juliol de 2014 va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra de rehabilitació d'un edifici inclòs en el Pla
Especial Urbanístic del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i
Paisatgístic de Torelló.
Per resolució de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2015, es va concedir a Germans
Bassas, C.B., llicència urbanística segons expedient 295/2014-LOMAJ, per la segona
fase de les obres del projecte "Rehabilitació, consolidació i adaptació del conjunt
d'edificacions de "Can Bassas"".
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
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utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1c de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 90 per cent de la quota de l'impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres d'arranjament d'elements comuns i arranjament de façanes en la
resta del municipi no inclòs a l'àrea de Pla de Barris.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
En data 19 de febrer de 2015, l'arquitecte municipal ha emès el seu informe en el que fa
constar que la bonificació només és d'aplicació a la part d'obra d'arranjament de façanes,
que ascendeix a 28.650,00 €.
El departament d'intervenció de l'ajuntament han emès el seu informe, que consta en
l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- DECLARAR les obres d'arranjament de façanes incloses en l'expedient de
llicència urbanística núm. 295/2014-LOMAJ d'especial interès.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i al departament d'intervenció d’aquest Ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Precisament que és una part, perquè precisament és això: el projecte consta de diverses
parts i aquí concretament només es bonifica una part.

Sr. JAUME VIVET:
És la part de façana, que és l’única que pot rebre bonificació.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.
2.2.2. Aprovar Comptes de Gestió i Recaptació - ORGT
ACORD:
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Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària
durant l'exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions
d'ingrés directe, liquidats per l'Ens Torelló.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
-

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014:
2.101,05 €
153.524,26 €

Rebuts
Liquidacions

-

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014:
1.034.244,74 €
633.442,20 €

Rebuts
Liquidacions

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament i es mostra a la següent taula:
ANY 2014
IBI

CÀRRECS ANY

BAIXES

COBRAMENTS PENDENT

PENDENT NET

% REAL

4.192.315,77

61.799,76

3.850.327,22

280.188,79

4.130.516,01

93,22%

IAE

249.231,09

910,03

241.273,32

7.047,74

248.321,06

97,16%

IVTM

920.279,83

6.995,72

870.943,70

42.340,41

913.284,11

95,36%

IIVTNU

465.897,98

2.842,34

383.555,84

79.499,80

463.055,64

82,83%

ALTRES

1.412.304,08

12.291,78

1.270.494,56

129.517,74

1.400.012,30

90,75%

TOTAL

7.240.028,75

84.839,63

6.616.594,64

538.594,48

7.155.189,12

92,47%

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
PRIMER. – Aprovar el compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l’Organisme de
Gestió tributària de la diputació de Barcelona, durant l’exercici 2014.
SEGON. – Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Com cada any portem a aprovar els comptes de recaptació de l’ORGT i com a resum, dir
que dels padrons que s’han portat a gestionar aquest 2014, s’ha aconseguit una gestió
total del 92,47% -que és una xifra important- que inclou un IAE del 97,16% com a
percentatge superior i un 82,83% de plus vàlua, com a percentatge mínim. La resta són
els que teniu marcats i que fan aquesta mitjana del 92,47%.
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Entenem que són valors molt satisfactoris.
Sra. ROSER MAS:
Entenem que les xifres són semblants a les d’altres anys i si diferència hi ha, potser han
millorat una mica i, per tant, res a dir.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.
2.2.3. Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació - ORGT
ACORD:
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora de Multes de Circulació per sancions imposades
per l’Ajuntament de Torelló, que ha estat realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona i corresponents a l'exercici 2014.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2014, per import de 169.530,64 euros
amb un 61,03% de gestió.
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament i es mostra a la taula següent:

ANY 2014
PENDENT 1/1
192.113,89

VOLUNTÀRIA
CÀRREC
242.938,00

TOTAL
CÀRREC
435.051,89

COB.
BONIFIC
80.687,00

IMP.
BONIFIC
80.687,00

COB.
NOMINAL
4.594,00

COB.EXECUTI
29.458,59

EXECUTIU
BAIXES
4.664,00

FALLITS
40.500,66

ALTR.MOTIUS
24.930,00

PENDENT
COMPTABLE
169.530,64

PROPOSTES
FALLITS
1.594,06

PENDENT
REAL
167.933,58

% GESTIÓ
61,03%

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
PRIMER. – Aprovar el compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l’Organisme de
Gestió tributària de la diputació de Barcelona, durant l’exercici 2014.

7

SEGON. – Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
INTERVENCIONS:

Sra. ROSER MAS:
Només demanar: tots aquests que ens van quedant pendents de cobrament, en altres
exercicis els hem anat condonant, o traient, o no sé quin és exactament el terme i, per
tant, estava força ajustat; però en queden força pendents de cobrament aquest final
d’exercici. Esperareu que es podran finalment cobrar, o no, o a última hora s’hauran de
treure al cap d’uns anys, o com ho preveieu?
Sr. ALBERT PORTÚS:
De fet, això ho tenim delegat a l’Organisme, a l’ORGT. Com més anys passen
evidentment disminueixen les opcions de poder-ho cobrar i són ells els que fan les
gestions pertinents per veure si realment es pot cobrar algun d’aquests tributs o no.
Finalment, quan veiem que han passat molts anys, es fa un estudi i si es veu que és
incobrable, es fan les neteges que anem fent durant l’any.
Sra. ROSER MAS:
Aquest any, 169.000 euros Déu ni do! Aquest pendent si el tinguéssim cobrat, tindríem
més capacitat d’inversió, oi?
Sr. ALBERT PORTÚS:
Evidentment. S’intenta per tots els medis cobrar, però a vegades no és possible, si són
empreses que han fet concurs de creditors, o és gent que ha marxat,... hi ha casos
concrets que és impossible poder-los cobrar.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres estem a favor, però seria bo recordar-los si hi hagués alguna manera de poder
cobrar aquests impagats, amb gent que no pot pagar, amb treballs a la comunitat. Ja ho
vaig comentar una vegada: si no es poden cobrar, potser es podrien cobrar d’una altra
manera.
Sr. JAUME VIVET:
Aquí s’aplica el sistema d’embargament i no és possible fer-ho això, n o està permès
poder-ho fer així.

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

2.2.4. Dictamen sobre Pla de tresoreria 2015 llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre
de control del deute comercial en el sector públic.

8

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
La Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic,
modifica parcialment la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera, concretament es va modificar l’article 13, que fa referència a com
s’instrumenta el principi de sostenibilitat financera en l’administració.
En aquest sentit s’inclou un nou paràgraf el 13.6 que determina que les Administracions
públiques hauran de publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar
d’un Pla de tresoreria que inclourà, al menys, informació relativa a la previsió de
pagament de proveïdors de forma que s'asseguri el compliment del termini màxim fixat
en la normativa sobre morositat.
D’acord amb la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic (LOCDC), “transcorregut un
mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei totes les Administracions Públiques i llurs
entitats i organismes vinculats o dependents publicaran en el seu portal web el seu
període mig de pagament a proveïdors (PMP)”.
Malgrat que aquesta Disposició Addicional va entrar en vigor el 22/1/2014, a data d’avui
no s’ha publicat l’Ordre Ministerial (prevista a l’article 27.6 i a la Disposició Final Segona
número tres de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, modificada per la LOCDC) que ha d’establir la metodologia del
càlcul del PMP i els termes de la seva publicació. D’altra banda, la Nota del Ministerio del
passat 15 de gener, especifica que el “càlcul del PMP és exclusivament als efectes de la
Disposició Transitòria 10 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre”.
En resum, a l’espera de la publicació de la metodologia del termini mig de pagament,
haurem d’aprovar el Pla de Tresoreria, necessari per aconseguir el pagament als
proveïdors; i donat que amb criteris més restrictius que els de Disposició Addicional
Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic, el termini mig de pagament de Torelló se situa a 28 dies, es compleix al
mateix.
Que els criteris que han servit de base de càlcul del pla de tresoreria s’expliquen en
l’informe d'Intervenció,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
“APROVAR el pla de tresoreria per a l’exercici 2015, en el que es posa de manifest el
compliment del termini màxim de pagament que fixa la normativa sobre morositat, Llei
Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic,
d’acord a l’annex”
INTERVENCIONS:

Sr. ALBERT PORTÚS:
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Aquest punt és el que està resumit: que portem a aprovar el pla de tresoreria, en què s’ha
fet una projecció, tant dels ingressos com de les despeses, que es pretén pagar i cobrar
durant aquest 2015.
De la previsió, s’observa que es manté una estabilitat en la tresoreria; hem demanat una
bestreta a l’Organisme com es fa cada any pel que fa a l’IBI i a l’IAE, la qual cosa ens
permet ser més estables durant l’any: ho tenim fraccionat en 12 mesos i ens permet ser
més estables.
I pel que fa al cobrament de les subvencions de la Generalitat, som pessimistes, però es
té en compte el fons econòmic de liquiditat del mes de juny d’enguany, que ens ajudarà
una mica a passar la sotragada de les subvencions de la Generalitat.

Sra. ROSER MAS:
Només fer el comentari que el fraccionament en el cobrament de quatre dels impostos
municipals, era precisament per donar aquesta estabilitat al pressupost. Una de les raons
importants, oi?
Sr. ALBERT PORTÚS:
Si. En L’IBI tenim el fraccionament en quatre terminis i les deixalles en dos i, a part, tenim
el fraccionament de la bestreta que ens paga l’organisme, no és el cobrament que fem
nosaltres sobre el ciutadà. L’Organisme cada mes ens dóna un import fix i a molts
municipis els ho donen tot de cop –que tres anys enrere passava aquí- però vam mirar i
vam veure que fent-ho així lineal, cobrant el mateix import fraccionat en 12 mesos, ens
anava més bé per no tenir tensions de tresoreria.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.
2.2.5. Pla Pressupostari 2016-2018
ACORD:
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 econòmica 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 en el seu article 6 determina com remetre la informació sobre els marcs
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pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcaran l’elaboració dels pressupostos dels
ens locals.
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,
Cada exercici caldrà remetre els plans pressupostaris, pel que serà possible el seu
ajustament a la realitat del moment, i a les directrius polítiques que s’estableixin, dins
l’entorn legal existent.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- APROVAR el Pla Pressupostari a Mig Termini 2016-2018 recollit en 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, segons el detall annex.
Segon.- TRAMETRE de forma telemàtica els esmentats
d’Administracions Públiques fins el dia 20 de març de 2015.

Marcs,

al

Ministeri

INTERVENCIONS:

Sr. ALBERT PORTÚS:
Aquest és el segon any que portem a aprovar els marcs pressupostaria d’obligat
compliment i és el primer que inclou el consorci de la Vall del Ges. Els càlculs de
projecció s’han fet en base a una continuïtat i amb un increment aproximat del 2% d’IPC,
tant en ingressos com en despesa.
En quant a inversions, s’ha projectat el Ple d’inversió i finançament del pressupost que
comportava una despesa d’inversió de 2.229.000 euros per al 2016 i d’1.147.000, tant per
al 2017 com per al 2018. Amb aquesta projecció s’aconsegueix una estabilitat i un
compliment de la regla de la despesa i del deute viu.
Aquest any, per primera vegada, estem obligats a calcular els passius contingents, que
són els possibles riscos que té l’Ajuntament en cas de rescissions de contractes a quatre
anys vista, que són el préstec signat amb l’ICF per la subvenció donada per l’Institutm
Català de l’Esport per fer la piscina coberta, el tram d’endeutament del concessionari per
fer la piscina i la màquina adquirida pel concessionari de neteja.
Sra. ROSER MAS:
Un aclariment: tot i que és una qüestió tècnica i pràcticament és allò per imperatiu legal,
ens sembla que en certa manera podria condicionar una mica el pròxim mandat, perquè
si fas una projecció fins el 2018, pot influir això? no? A nosaltres ens dóna la impressió
que si.
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Sr. ALBERT PORTÚS:
És clar! Però la projecció estem obligats a fer-la. Amb els marcs pressupostaris,
t’obliguen a fer una projecció a llarg termini i dependentment de si realment es pot arribar
a complir o no, però a data d’avui hem de fer una projecció que és aquesta; que d’aquí a
quatre anys potser no es podrà portar a terme o serà diferents? Segurament que hi haurà
algun punt que no coincidirà, però amb la foto d’avui hem de fer la projecció.
Sra. ROSER MAS:
Podem entendre que si el 2016 o el 2017 no es poden complir, hi haurà un cert marge de
maniobra? O no ho sabem en aquests moments?

Sr. ALBERT PORTÚS:
Ara mateix no ho sabem. L’únic que sabem és això: que hem de fer la projecció; llavors,
si no es pot tirar endavant, veurem en el seu dia, què es pot fer.
Sr. JAUME VIVET:
Jo penso que hi ha un tema molt clar, que és el tema de la piscina: va anar a concurs de
creditors i es va salvar. Si la piscina tanca, d’aquests crèdits se’n ha de fer càrrec
l’Ajuntament, perquè s’ha de pagar l’obra i els diners s’han de tornar al banc i això és una
cosa que teníem el dubte de si ho érem o no ho érem i en els dictàmens que hem fet i tot
el que hem anat buscant, eren casos que no eren habituals i això no ho havia demanat
mai ningú fins ara, i ara ens ho demanen això! ens demanen quins riscos té assumits
l’Ajuntament amb préstecs que no són nostres, que no els hem demanat nosaltres
directament, però que podem acabat havent de fer-nos-en càrrec. I això hi és i aquestes
contingències hi són i no hi eren ni es tenien en compte, doncs es donava per suposat
que el concessionari aniria pagant i que s’acabaria aquí, la cosa i ara pot canviar, és clar!
Que condiciona? Doncs mentre no passi res, no, però si passa, pot condicionar, és clar!

Sr. MARC FONTSERÈ:
En la documentació que ens heu fet arribar, -si ho he entès bé- hi ha una fila que parla de
decisions polítiques en els impostos i taxes. Per a l’any 2016, si ho he entès bé, i
segurament ho he entès malament, però m’agradaria que s’aclarís, hi ha un increment
previst de 700.000 euros. Això és així?
Sra. ISABEL VILÀ:
Quan et fa fer la divisió, et fa fer entre ”derivados de modificaciones políticas” i no et dóna
gaires marges. Hi ha un increment lineal estàndard de 150.000 euros, però no està definit
si és en impostos, però són 150.000 euros. La resta és la suma, perquè no hi ha cap més
casella per posar-ho, de l’evolució tendencial que tenen tots els impostos, però no hi ha
cap més casella per posar-ho. Llavors “las subidas tributarias”, “supresión de exenciones
y bonificaciones voluntarias”, l’increment lineal, la de política, serien 150.000 euros l’any
de tots els impostos, però no és que sigui una apujada de 700.000 euros, perquè per
dintre queda esmicolat i només la decisió en política serien 150.0000 en qualsevol
impost.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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Però la columna aquesta diu “decisions polítiques”...
Sra. ISABEL VILÀ:
Si, si, però és que no dóna més marge per posar-ho.

Sr. MARC FONTSERÈ:
I posa impostos també, no? No diu res més?
Sra. ISABEL VILÀ:
El problema és que no et dóna cap més marge per posar-ho.

Sr. JAUME VIVET:
Són les quatre mesures aquestes. Seria:
 Mesura 1: “subida tributaria, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias”
 Mesura 2: “potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados”,
 Mesura 3: “correcta financiación de tasas y precios públicos detallado más
adelante”
 Mesura 4: “otras medidas por el lado de ingresos”.

Sra. ISABEL VILÀ:
Potser hauria estat més correcte entrar-ho per “otras medidas”. Si voleu, ho corregim.
Sr. MARC FONTSERÈ:
I aquestes “otras medidas”, quines serien?
Sra. ISABEL VILÀ:
Serien els increments tendencials que tens cada any. Per exemple, una decisió que hi ha,
l’impost d’activitats econòmiques hem considerat que hi hauria una tendència negativa de
25.000 euros l’any; si ho és o no ho és, no en tinc ni idea, però s’ha mirat en els últims
terminis les variacions que hi ha hagut i s’ha decidit que hi hauria una variació tendencial
de -25.000; on la poses? Només la pots posar aquí dins.
En canvi, se’n ha posat una altra de l’increment de la plus vàlua, que suposem que algun
dia hi haurà recuperació i aquesta recuperació puja 25.000 euros l’any, també i llavors,
aquesta també s’ha de posar en algun lloc i l’únic lloc que se’ns ha acudit, l'estat en la
mesura 1, però si voleu, ho rectifiquem i ho posem a altres mesures tendencials, que
seria el 4. Potser seria més correcte.

Sra. ROSER MAS:
Pel que esteu dient ara, és molt poc clarificadora aquesta graella, no?
Sra. ISABEL VILÀ:
És clar! És un moment aquí al ple, que és complicat explicar-ho això.
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Sr. JAUME VIVET:
En tot cas hem intentat explicar-ho. No sé si hi ha algun dubte més...
Sr. MARC FONTSERÈ:
Em sembla que –la Roser ho ha comentat- és un tema molt tècnic, que el regidor també
ha comentat que s’ha de fer amb la informació que tens avui en dia; de totes maneres,
nosaltres no hi votarem en contra, però ens abstindrem, perquè no voldríem ser
còmplices d’un increment de 700.000 euros a les taxes.

Sr. JAUME VIVET:
No, no. Tenim clar que no podem apujar 700.000 euros els impostos; ho tenim claríssim! I
menys, quan ja venim de quatre anys que no s’han apujat; es va apujar l’IBI el primer any,
hem fet la mateixa recaptació tota la legislatura, excepte el primer any. No havia passat
mai això en l’anterior legislatura!
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM, de PxC i d’ICV-EUiA-E
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM

2.3. RÈGIM INTERN
2.3.1. Subministrament de dues màquines multifuncions, una Ricoh MPC 4503SP
amb mòdul de fax i quatre calaixos per a les dependències de la segona planta de
l’Espona, i una Ricoh MP 301SPF per a les dependències del jutjat de pau.
ACORD:
A les dependències municipals de la segona planta de l’edifici Espona i del Jutjat de Pau,
disposen d’una multifuncions per a la impressió i fotocòpies necessàries als serveis
esmentats. Les màquines que actualment donen aquest servei, una Ricoh MP C4000 i una
Ricoh Aficio MP171SPF, compleixen cinc anys des de la seva adquisició per la qual cosa ja
no és possible prorrogar el contracte de manteniment amb la inclusió de peces de recanvi i,
tenint en compte el nombre de còpies i el desgast de les màquines, no és aconsellable
prescindir d’aquest manteniment, per la qual cosa, cal plantejar-se la seva substitució per
dues màquines noves.
Per l’import del subministrament, es pot fer una adjudicació directa; tenint en compte que
en les últimes ocasions en què s’han adquirit equips d’aquestes característiques s’han
demanat un mínim de 3 ofertes diferents, i l’adjudicació s’ha fet en tots els casos a Copier
Osona, que ha presentat l’oferta més avantatjosa, a part del fet que en l’actualitat aquest
concessionari està fent el manteniment de tots els equips de multifuncional en
funcionament a les oficines municipals.

14

És per tot això que, a proposta de la regidoria Règim Intern, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la formalització d’un contracte de lloguer amb l’empresa BNP
PARIBAS LEASE GRUP SA, per al lloguer del següent material:



FOTOCOPIADORA RICOH MPC4503SP amb mòdul de fax i quatre calaixos, amb
destí a les dependències de la segona planta de l’edifici Espona,
FOTOCOPIADORA RICOH Aficio MP 301SPF, amb mòdul de fax, amb destí a les
dependències del jutjat de Pau,

Per un termini de 5 anys i per import de 121,24 € més IVA la primera i 21,43 € més IVA la
segona, cadascuna de les quotes mensuals, en les condicions que s’especifiquen a l’oferta
que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR i AUTORITZAR la despesa a favor de l’empresa BNP PARIBAS
LEASE GRUP SA, corresponent als mesos de maig a desembre de 2015, pels imports
següents i amb càrrec a la partida 208-920-2030000 del vigent pressupost de despeses:
 121,24 € + iva x 8 mesos = 1.173,60 €
 21,43 € + iva x 8 mesos = 207,44 €
 Despeses per pagament amb transferència bancària: 7,00 € x 8 mesos = 56 €
 TOTAL: 1.437,04 €
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi del
present acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a Copier Osona, S.L. i als departaments de Secretaria
i Intervenció de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.
2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de gestió del servei públic
de llar d'infants Blancaneus
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per part de la regidoria d’ensenyament s’ha informat de la necessitat de procedir a la
licitació de la gestió del servei públic de llar d’infants Blancaneus mitjançant la modalitat
de concessió atès que en data 31/08/2015 finalitza la vigència de l’actual concessió
administrativa de la mateixa.
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Per resolució d’alcaldia de data 11 de febrer de 2015 s’ha iniciat l'expedient per a la
contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que donada la característica del servei a licitar es considera com procediment més
adequat el procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb
diferents criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
Vist que en data 17 de març de 2015 s’ha emès informe d'Intervenció respecte l’existència
de consignació pressupostària suficient i en data 18 de març informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que en data 18 de març de 2015 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques.

FONAMENTS DE DRET:
1. L'article 110 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP), disposa que una
vegada s'ha confeccionat l'expedient de contractació, l'òrgan competent ha de procedir a
la seva aprovació i ha de disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
2. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en
les adjudicacions dels contractes.
3. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple municipal atès que la durada del contracte supera els quatre
anys.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d'administració, economia i
hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i tramitació
ordinària, per a la contractació de la gestió del servei públic de la llar d’infants
Blancaneus, mitjançant la modalitat de concessió administrativa, amb un pressupost de
licitació total pels tres anys i la pròrroga, anual, de sis anys de dos milions vuit-cents vint-icinc mil tres-cents cinquanta-dos euros i cinquanta-quatre cèntims (2.825.352,54 €), IVA
exempt.
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de cinquanta-nou mil cinc-cents trentatres euros i trenta-sis cèntims (59.533,36 €), amb càrrec a la partida 108-323-4890007 del
pressupost de despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, pels mesos de setembre a desembre de l’exercici 2015.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de gestió de servei públic.
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació a través

16

d’edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de
contractant, per tal que durant el termini de vint dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Cinquè.- Notificar la present resolució al departament d’Intervenció i al departament
d’Educació.
Sisè.- Delegar a la Junta de Govern Local l’acord de classificació d’ofertes i d’adjudicació
del contracte.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Penso que avui com a equip de govern, com a consistori i com a regidor d’educació,
penso que és un dia molt important si s’acaben aprovant aquestes dues concessions,
perquè després de les dificultats que en aquests últims anys que portem de mandat, que
ens han estat posant tant a nivell estatal, amb la llei de la LRSAL, que pràcticament treu
les competències educatives als ajuntaments, i també les dificultats que ens ha pogut
generar la manca de finançament de la Generalitat en les llars, d’infants, després de molt
treballar-ho, després de molt parlar-ne, finalment, gràcies a la bona gestió econòmica que
tenim a l’Ajuntament, que evidentment no només és conseqüència d’aquest mandant, si
no que ja ve de mandats anteriors, definitivament podem presentar al ple els plecs de
clàusules o de condicions per a la licitació d’aquest servei educatiu municipal que
evidentment com a equip de govern hi creiem i per això hi estem apostant.
Bàsicament, explicar quatre coses genèriques: ens hem trobat, una de les voluntats que
tenim, és que en ser un servei educatiu li hem de donar –pensàvem o pensem- li hem de
donar una més llarga continuïtat, tot i –torno a repetir- les dificultats que ens estan posant
a nivell legal; per tant, la concessió total que es presenta és de nou anys, tres de
contracte més sis en pròrroga, tot i que, possiblement la nostra voluntat hauria estat ferho al revés, sis anys de contracte i tres de pròrroga, la realitat és que per la nova llei de
concessions, l’actualització dels costos només es pot fer de la part que no és de personal.
Com sabeu, els serveis educatius, la part principal dels costos és la part de personal de
l’equip docent, que bàsicament, per fer números així genèrics, és un 80% dels costos i un
20% és de despeses generals. Per tant, què ens trobàvem amb això? doncs que si
allargàvem molt la part contractual, podíem córrer amb la dificultat que per l’evolució dels
costos que hi pugui haver al llarg dels anys, la concessió quedés coixa en el sentit que no
poguéssim actualitzar legalment, amb el contracte, aquesta actualització de costos. Per
tant, tot i creient que hem de donar una més llarga concessió a un servei educatiu, el que
hem fet és això: guardar un roc a la faixa i no només per a l’Ajuntament, si no fins i tot per
a la concessió, perquè si en un futur, depèn de com evolucionin els costos, tinguem,
alguna eina per actuar i que no ens veiem lligats de mans i peus, ni els uns, ni els altres.
Però la idea és això: allargar el màxim que puguem aquest servei, perquè essent un
servei educatiu, un projecte pedagògic, pensem que per qui guanyi, és bo tenir una visió
a més llarg termini.
Això suposa, doncs, com ha dit bé la secretària, si ho sumem, els costos de la concessió
pugen més de 5.500.000 euros, és un import important per a l’Ajuntament de Torelló i
representen uns 613.000 euros anuals de cost del servei de les llars d’infants.
També ens hem vist amb l’obligació, que fins ara no hi era, incloure dins de la concessió
el manteniment dels edificis, cosa que fins ara el fèiem des de la regidoria, des de
l’Ajuntament, i hem hagut de calcular quin podria ser el cost de manteniment dels edificis i
incloure’ls dins de la concessió; o sigui que ja s’hi ha incrementat el valor que hem
estudiat i que hem cregut que era l’idoni per fer el manteniment. No és que el
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manteniment ara l’hagin de fer ells amb el mateix import de diners que tenien fins ara, si
no que l’import de la concessió ja s’ha incrementat aquesta part de manteniment, perquè
la llei obliga les concessions a fer el manteniment a l’adjudicatari.
Dins dels criteris de valoració, hem fet també dos apartats, que són una valoració
objectiva que, per entendre’ns és la valoració econòmica i li hem donat 30 punts, i la
valoració pendent d’un judici avaluable, depenent d’un judici de valor, 70 punts; Aquesta
part, diguéssim, és la del projecte pedagògic i del servei pròpiament dita, que, a més, la
valorarà un comitè d’experts format per tres experts: una tècnica d’educació de
l’Ajuntament de Manlleu, una tècnica d’educació de la gerència dels serveis de la
Diputació de Barcelona, i una tècnica d’educació de l’institut municipal de l’Ajuntament
d’Olot. Això també demostra que apostem per uns serveis de qualitat, és a dir, que
valorarem molt més el projecte pedagògic que pròpiament el tema econòmic, la rebaixa
econòmica que puguin fer en les clàusules de valoració.
Dit això, també, dins d’aquestes clàusules de valoració, valorarem amb més puntuació el
projecte que segueixi apostant pel menjador de cuina pròpia –un menjador de qualitat- i
també apostem a valorar un projecte que obri les llars d’infants a tota la població a les
tardes, per poder fer un tema d’integració de les famílies que no porten els nens a les
llars d’infants pel que sigui i que puguin també fer un projecte d’introducció del nen a
l’escolarització i això també és un criteri que hem aportat de nou a aquestes licitacions.
Per tot això, si hi ha alguna pregunta després us la respondrem, ens agradaria molt que
recolzeu aquesta concessió i que també aposteu –com aposta l’equip de govern- pels
serveis municipals d’educació i especialment per les llars d’infants.
Sra. ROSER MAS:
Bàsicament jo penso –com diu en Lluís- que és molt important licitar aquests dos serveis i
intentar unificar el màxim la gestió i els plans pedagògics i els funcionaments i
l’organització dels dos centres; ho trobo interessant, ho trobem interessant i oportú,
perquè no pot ser tenir dos centres en el mateix municipi i els serveis que es prestin que
siguin diferents. I tot i que ja n’hem parlat amb el regidor abans, tot el tema de
mancomunar serveis, perquè nosaltres pensàvem que com més puguem mancomunar
serveis comuns entre els dos centres, més barat sortiria la totalitat, el regidor ens ha
explicat que no és així, en aquest cas, que ho havíeu estat estudiant i valorant, i que per
això no hi havíeu optat. Tot i amb això, nosaltres continuem insistint; pensem que en
properes legislacions, almenys s’hauria de tenir en compte, perquè creiem que si, que
redueix costos. Que ara hagi optat a no fer-ho, entenc que vosaltres ja heu fet els vostres
estudis i que en aquest moment potser ja s’aposta prou per fer tot aquest plantejament
més comú; podríem deixar el mancomunar serveis per més endavant, però esperem que
en una propera licitació o que en una propera pròrroga, si és el cas, es pugui valorar la
possibilitat de fer serveis comuns. De totes maneres, hi estarem d’acord i hi donarem
suport.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
També hi estem d’acord; m’he llegit les clàusules; estan molt ben fetes, molt concises. El
que no he vist en lloc, segons em vau dir, és si l’empresa licitada es farà càrrec del
personal; em vau dir que si, però no ho he vist en lloc.
Sr. JAUME VIVET:
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L’empresa que guanyi la licitació, en aquest cas, subrogarà el personal de qualsevulla de
les dues.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també hi donarem suport. Només m’ha generat un petit dubte la pregunta de la
Roser; hem entès que es fan dos plecs i es fan dos concursos; per tant, no es té per què
adjudicar al mateix.
Sr. JAUME VIVET:
I també es pot presentar un tercer i guanyar-les totes dues.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Exacte! També podria passar, d’acord. Per tant ho he entès bé i per tant, la pregunta em
queda contestada. No sé si ens podríeu exposar, perquè s’ha optat per això, tot i que ens
ho vau explicar en altres llocs, però si ens podeu explicar aquí al ple, perquè s’ha arribat
a aquesta conclusió.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Una mica, suposo que la Roser volia dir que el reglament si que l’hem unificat, perquè
fins ara hi havia uns reglaments diferents per a una llar d’infants i per a l’altra i ara si que
bàsicament –evidentment poden ser projectes educatius una mica diferenciats- però que
es regiran pel mateix reglament de llars d’infants que és el que vam estar treballant en
comissió amb tots els grups polítics municipals i que també es va aprovar uns mesos
enrere aquí al ple.
Si que és veritat que nosaltres en un primer moment havíem valorat la possibilitat de fer
una sola licitació per a les dues llars d’infants, però després de valorar, d’informar-nos bé,
realment per un tema de costos no tenia cap sentit, perquè la pròpia Generalitat obliga a
cada llar d’infants tenir una direcció independent, encara que l’empresa concessionària
sigui la mateixa, hi ha d’haver una direcció per a cada llar d’infants i, per tant, en aquest
sentit d’anar a estalviar costos, una mica el que també expressava la Roser d’intentar
mancomunar serveis o intentar unificar serveis, tampoc ens portava en lloc i, per altra
banda, també hem valorat la feina que han fet les dues concessionàries que tenim
actualment, que estem del tot satisfets; són dos projectes una mica diferenciats, però que
tots els informes que tenim dels usuaris –evidentment sempre hi ha petites coses- la
satisfacció és molt alta per part dels usuaris i també hem pensat que hi havia la
possibilitat que com a mínim, cadascuna pogués fer una continuïtat de les dues
concessions; veurem què faran, són lliures de fer el que vulguin; es poden presentar a
totes dues o es poden presentar a una sola o, com deia molt bé l’alcalde, que vingui una
empresa de fora i es presenti per les dues i que guanyi. Però si que hem volgut valorar
molt –insisteixo- el projecte pedagògic, projecte d’organització i els serveis que puguem
donar, més que anar a fer una reducció dels costos, perquè pensem que els costos estan
molt ben calculats, molt ben controlats i amb les concessions que ara s’acaben, anar a
escanyar més els concessionaris tampoc ens aporta res i pensem que estem pagant el
que és just entre tots: entre les famílies, l’Ajuntament i la part que ens aporta la
Generalitat o ara ja, la Diputació.

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

19

2.4.2. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de gestió del servei públic
de llar d'infants La Cabanya
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per part de la regidoria d’ensenyament s’ha informat de la necessitat de procedir a la
licitació de la gestió del servei públic de llar d’infants La Cabanya mitjançant la modalitat
de concessió atès que en data 05/07/2015 finalitza la vigència de l’actual concessió
administrativa de la mateixa.
Per resolució d’alcaldia de data 11 de febrer de 2015 es va aprovar iniciar l'expedient per
a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Atès que donada la característica del servei a licitar es considera com procediment més
adequat el procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb
diferents criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
Vist que en data 17 de març de 2015 s’ha emès informe d'Intervenció respecte l’existència
de consignació pressupostària suficient i en data 18 de març de 2015 informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que en data 18 de març de 2015 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques.

FONAMENTS DE DRET:
1. L'article 110 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP), disposa que una
vegada s'ha confeccionat l'expedient de contractació, l'òrgan competent ha de procedir a
la seva aprovació i ha de disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
2. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en
les adjudicacions dels contractes.
3. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple municipal atès que la durada del contracte supera els quatre
anys.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i tramitació
ordinària, per a la contractació de la gestió del servei públic de la llar d’infants La
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Cabanya, mitjançant la modalitat de concessió administrativa, amb un pressupost de
licitació total pels tres anys i la pròrroga, anual, de sis anys de dos milions sis-cents
noranta-vuit mil set-cents dos euros amb dos cèntims, (2.698.702,02), IVA exempt.
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de quaranta-set mil vuit-cents norantatres euros amb seixanta-vuit cèntims (47.893,68 €), amb càrrec a la partida 108-3234890007 del pressupost de despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la
contractació referenciada, pels mesos de setembre a desembre de l’exercici 2015.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de gestió de servei públic.
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació a través
d’edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de
contractant, per tal que durant el termini de vint dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Cinquè.- Notificar la present resolució al departament d’Intervenció i al departament
d’Educació.
Sisè.- Delegar a la Junta de Govern Local l’acord de classificació d’ofertes i d’adjudicació
del contracte.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.
2.4.3. Ratificació d'un Decret de l'Alcalde de data 6/03/2015 nomenar nova comissió
per la delimitació terme mpal.
ACORD:

Es proposa la ratificació del decret dictat en data 6 de març de 2015, la transcripció literal
del qual és la següent:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord de ple municipal en sessió celebrada el data 22 de febrer de 2010, es va
acordar nomenar la Comissió que ha de representar a l'Ajuntament de Torelló en les
actuacions de delimitació entre l'ajuntament de Torelló i el de Sant Vicenç de Torelló, i es
va nomenar els representants que s'indiquen tot seguit:
Alcalde: Sr. Miquel Franch Ferrés
Regidor: Sr. Lluís Bassas Portús
Regidor: Sr. David Forcada Rifà
Tècnic municipal: Sr. Melcior Manubens Hom, arquitecte municipal.
Secretària: Sra. Montserrat Freixa Costa
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En aquests moments falta la fitació de la delimitació aprovada i que es va publicar en el
DOGC núm. 6388, de 3 de juny de 2013.
Des de la Direcció General d'Administració Local han comunicat a l'Ajuntament que es
procedirà a efectuar la signatura de la delimitació del terme el poper dia 26 de març de
2015.
Atès que el Sr. Jaume Vivet Soler va prendre possessió com alcalde de l'Ajuntament de
Torelló el dia 11 de juny de 2011 i es va aprovar el cartipàs municipal el dia 22 de juny de
2011, cal procedir a nomenar els nous membres de la Comissió de Delimitació entre
l'Ajuntament de Torelló i el de Sant Vicenç de Torelló.
Atès que no hi ha previst cap sessió plenària fins el dia 30 de març, procedeix a nomenar
la nova Comissió de Delimitació del terme amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
per decret de l'alcalde a ratificar pel plenari municipal.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
Constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya regula que l’acta corresponent a
les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han de sotmetre al
ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. En el cas que tots els
acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el Departament de
Governació i Administració Publiques ha de publicar la delimitació acordada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
D’acord amb l’esmentat,
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- NOMENAR la nova Comissió que ha de representar a l'Ajuntament de Torelló en
les actuacions de delimitació del terme municipal entre l'Ajuntament de Torelló i el de
Sant Vicenç de Torelló en el sentit següent:
Alcalde: Sr. Jaume Vivet Soler
Regidor: Sr. Manel Romans Sánchez
Regidor: Sr. Albert Portús Noguera
Tècnic municipal: Sr. Gil Casals Suñer, arquitecte municipal.
Secretària: Sr. Montserrat Freixa Costa
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i
als nomenats.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer: Ratificar el decret de l'alcalde dictat en data 6 de març de 2015.
Segon: Notificar el present acord a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Si no recordo malament, és el que ens explicàveu que cal fer una última gestió per
delimitar els termes i deixar-ho ja tancat?
Sr. JAUME VIVET:
Bàsicament és per això que dius tu, però sobretot, perquè a la comissió encara hi havia
els antics alcaldes, els antics regidors... aquesta comissió es va nomenar en el seu
moment per fer tot això; no s’havia hagut de tornar a fer servir fins ara, que ara ho hem
tornat a fer, i ens vam adonar que encara hi havia la comissió antiga i, per tant, es va
haver de fer un decret d’alcaldia, perquè l’Ajuntament de Sant Vicenç ho van fer aquesta
setmana passada.
Ho anem tancat. No sé si ens en queda cap, però les tenim totes, perquè ja ho havíem
fet, però ara ho fan per coordenades UTM; és a dir: a part de tenir el que és la fita, que
les fites tenen cames i a vegades es mouen, doncs ara fan coordenades UTM i, per tant,
tenen el punt exacte i encara que es mogui la fita, tenen la coordenada on era la fita. Tot i
que està molt ben documentat amb fotos de les fites i tot, però a vegades, les formigues
treballen.
I ara pensem que amb Sant Vicenç, que precisament hi va haver una modificació del
terme, perquè la línia passava pel mig de la Vitri, i ara s’ha agafat pel carrer i tot el que és
l’edifici de la Vitri passa a ser de Torelló; això s’ha fet de mutu acord amb Sant Vicenç i,
per tant, aquesta comissió s’ha allargat més, també per aquest motiu que va comportar
que s’allargués una mica més, perquè s’ha de notificar a tothom.

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

2.4.4. Modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i control
d'animals de companyia
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- El Ple municipal, en la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2010 va aprovar
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
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avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la licitació del contracte de
gestió del servei públic de recollida i control d’animals de companyia abandonats o
perduts amb un pressupost base de licitació per a la primera anualitat de 11.331,77 euros,
IVA exclòs. En la mateixa sessió es va aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
2.- Per resolució d’alcaldia de data 7 de setembre de 2010, ratificada pel Ple de 27 de
setembre de 2010, es va adjudicar el contracte de gestió del servei públic de recollida i
control d’animals de companyia abandonats o perduts al contractista Hospital Veterinari
del Ter, S.L., per un preu, per a la primera anualitat, d'onze mil tres-cents trenta-un euros
amb setanta-set cèntims (11.331,77 €), IVA exclòs.
3.- De conformitat amb la clàusula onzena del plec de clàusules administratives
particulars que regulen aquesta licitació la durada del contracte és de 5 anys, a comptar
des de la data de la seva formalització, podent-se prorrogar de forma expressa per acord
del Ple municipal, per un altre període de cinc anys més, amb un preavís al concessionari
de tres mesos a la data de finalització del contracte inicialment prevista essent obligatòria
la pròrroga pel contractista.
4.- Atès que es va signar el contracte el dia 1 d’octubre de 2010, la vigència del contracte
finalitzarà el proper dia 1 d’octubre de 2015.
5.- Vist l’informe de la coordinadora de Benestar Social i Salut Pública de data 2 de març
de 2015 que proposa prorrogar el contracte per un període de cinc anys, per tal de poder
atendre el servei públic de recollida i control d’animals de companyia abandonats o
perduts en el municipi de Torelló, atesa la correcta prestació del servei per part del
contractista.
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 onzena del plec de clàusules administratives particulars preveu la
possibilitat de prorrogar de manera expressa el contracte per un període de cinc anys
més, fins a totalitzar un màxim de deu 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.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
l’empresa Hospital Veterinari del Ter, S.L. per a la gestió del servei públic de recollida i
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control d’animals de companyia, prorrogant el contracte en 5 anys més, des del dia
01/10/2015 fins al dia 01/10/2020.
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import de cinc mil dos-cents un
euros (5.201,00 €), IVA exempt, a l’empresa Hospital Veterinari del Ter, S.L. amb càrrec
al núm. d’operació 220150003297 de la partida 105-311-2270001 del pressupost de
despeses vigent corresponent al període 1 d’octubre de 2015 a 31 de desembre de 2015.
TERCER.- ASSUMIR el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient
per a la gestió d’aquest servei públic durant els exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020
atès que aquest contracte tindrà vigència en més d’un exercici pressupostari.
QUART.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al contractista, al departament d’Intervenció i al
departament de Benestar Social i Salut Pública pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això bàsicament es fa per prorrogar el contracte que tenim amb l’empresa que ens fa
aquest servei ja que està previst en el contracte la pròrroga per cinc anys.
Sra. ROSER MAS:
Jo voldria fer una prèvia, perquè veig que renovem aquest contracte, però que no caduca
fins l’octubre; el prorroguem ara al març, que són uns mesos abans que s’acabi i, per
exemple, amb les llars d’infants, anem molt més justos.
Sr. JAUME VIVET:
Per una vegada que anem bé, Roser!
Sra. ROSER MAS:
Si, però ens agradaria saber si hi ha algun interès especial.

Sr. JAUME VIVET:
No, no n’hi ha cap d’interès especial.
Sra. ROSER MAS:
Perquè igual cinc anys, d’aquí a tres mesos surt un altre consistori que no li interessa
aquesta empresa i li interessa una altra fórmula o una altra manera i és una mica
agosarat fer-ho directament per cinc anys?
Sr. JAUME VIVET:
No, no n’hi ha cap d’interès especial.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
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És fa a cinc anys, perquè en el contracte es preveia que les pròrrogues serien de cinc
anys. No es fa per res més, però si es prorrogava, s’havia de prorrogar necessàriament
per cinc anys més i com a mínim s’ha de dir en una antel.lació de 3 mesos.
Sra. ROSER MAS:
Si. Però tenim temps fins a l’octubre...
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
No hi ha gaire temps. Si ens esperem a després de les eleccions, tornem anar justos per
fer-ho de nou.
Sr. JAUME VIVET:
Pensa que al juny, pràcticament no hi haurà ple. Al maig ja no ho podem passar això. Al
juliol, pot ser que n’hi hagi o que no n’hi hagi; suposem que n’hi haurà, però ja si saltem al
setembre, ja anem tard. Jo no hi veuria papus: és una cosa que fa cinc anys que va, que
funciona i, per tant, el preu es manté i el servei, la veritat és que és eficaç i eficient, que
funciona; estem molt contents del servei.

Sra. ROSER MAS:
Si. Ja he vist l’informe a l’expedient i realment s’ha incrementat. És molt més car en
relació a l’altre servei que s’havia tingut?
Sr. JAUME VIVET:
Donen molts serveis. Paguem els mateixos diners o potser una mica més, però fan
moltes retirades de gats i gossos i animals; a més, sabem que en donen molts en adopció
i troben molta gent que els adopta, perquè se’n cuiden molt d’aquesta part també. I per
altra banda, teníem molt problemes de tenir gossos dos o tres dies a la gossera, era un
problema i ara de seguida que els truques, el venen a buscar i molts més serveis. Jo
recordo un any que només ens van retirar 10 gossos i teníem un preu fix i s’havia de
pagar el preu. Si mireu l’informe, els gossos que es recullen, gats que s’esterilitzen i tot el
que s’està fent, no es feia pas tan ben fet ni de bon tros el que és el servei.
I com que vam veure això, que podem anar justos de temps i el servi és bo, hem decidit
tirar-ho endavant. Aquí, francament, com que la pròrroga es preveu de cinc anys, s’ha
tirat endavant.
Sra. ROSER MAS:
De totes maneres, sense dubtar de la qualitat del servei, perquè he vist l’informe i he
comprovat que si, que excepte el 2012, s’ha anat incrementant la recollida i suposo que
l’esterilització de les colònies de gats i la recollida de fures –que també m’ha sobtat-. Però
de totes maneres nosaltres pensem que potser si que segurament s’aniria just, però ens
abstindrem, perquè pensem que això potser ho hauria de fer un altre consistori.
Però entenem que segons l’informe el servei és correcte.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
El nostre vot és favorable i només un petit aclariment, perquè no ho entenc: veig que per
anualitat paguem 11.300 escaig i per tres mesos, paguem 5.000 i escaig. Això no ho
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acabo d’entendre jo. Perquè si miréssim l’últim trimestre seria la part proporcional, uns
4.000 euros. I per això pregunto si s’ha apujat.
Sr. JAUME VIVET:
No, no s’Apuja. El preu és el mateix. Això és, perquè a final d’any ajustes el cost del
servei.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grups municipal d’ICV-EUiA-E
2.4.5. Aprovació inicial Reglament cementiri municipal de Torelló
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.L’Ajuntament de Torelló actualment presta el Servei de cementiri municipal sense
disposar de cap normativa pròpia que fixi els criteris pels que s’ha de regir la seva gestió.
Per aquest motiu es vol aprovar un Reglament regulador del servei públic de cementiri
municipal.
2.Per decret de l’alcaldia de data 28 de gener de 2.015 es va acordar iniciar
l’expedient per la redacció del Reglament regulador del cementiri municipal de
l’ajuntament de Torelló i es va constituir i nomenar la Comissió d’estudi per la redacció del
projecte de Reglament.
3.En data de 9 de febrer de 2.015 es va constituir la Comissió d’Estudi per la
redacció del Reglament i es va tornar a reunir el dia 9 de març presentant la proposta de
Reglament per la seva aprovació per part del plenari municipal.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La normativa reguladora de la competència i procediment per l’aprovació dels
Reglaments municipals es troba regulada bàsicament en la següent normativa:
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Segon.- Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del cementiri municipal de
l’ajuntament de Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació
inicial, el Reglament quedarà definitivament aprovat i es farà constar els efectes de
l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el Reglament es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Es va constituir una comissió en què tots els grups polítics hi vam prendre part; si no
recordo malament, van ser dues o tres sessions; per tant, el reglament és el que va sortir
de totes les aportacions que hi vam fer entre tots.
Sra. ROSER MAS:
En relació al reglament res a dir, perquè és un tema que és molt tècnic també, que no
estava reglamentat i que ara hem aconseguit fer-ho i hem participat en la redacció i, per
tant, ho hem consensuat en el seu moment i ara aquí poc a dir, però jo volia fer un
comentari més que res estètic, en relació a la placa dels horaris que es va col·locar a la
porta del cementiri, perquè és de metacrilat, és transparent, és molt maca, però està
col·locada en mig de la pedra i la paret i passa una ratlla absolutament vertical pel mig del
text i, no es podria posar més cap a una banda o cap a l’altra, de manera que el fons fos
tot del mateix color? És un comentari estètic.

Sr. JAUME VIVET:
Amb el que ha costat posar-la, i ara no t’agrada el color!
Sra. ROSER MAS:
No és que no m’agradi, és que és tan fàcil com que si la col·loques, pot estar súper bé, o
bé. Està bé, però podria estar súper bé.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels catorze membres assistents.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Es dóna compte al Ple dels decrets dictats des de l’última sessió plenària:
2015/359
2015/360
2015/361
2015/362
2015/363
2015/364
2015/365
2015/366

18/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015

2015/367
2015/368
2015/369
2015/370
2015/371
2015/372
2015/373
2015/374
2015/375

19/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015

2015/376
2015/377
2015/378
2015/379
2015/380
2015/381
2015/382
2015/383

20/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015

2015/384
2015/385
2015/386
2015/387
2015/388
2015/389
2015/390
2015/391
2015/392
2015/393
2015/394
2015/395
2015/396

23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015

AJUNTAMENT-2015 - CONTA-24
Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'Escola Dr. Fortià Solà
Autoritzar i diposar una despesa a favor de l'IES Cirvianum
Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'Escola Vall del Ges
Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'Escola Sagrats Cors
Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'Escola Marta Mata
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT PFG
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT JVA gener 2015
Contractació tècnica diversitat i ciutadania per substitució de
llicència de maternitat
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-23
Baixa servei Teleassistència exp. 2003-57
94-2015-SSTT-LOMEN
Acord incoació 7.1-15
Denegar al·legacions 2-15
Denegar al·legacions 3-15
Decret aprovació licitació parades
93-2015-SSTT-LOMEN
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
accident de trànsit – D.C.D.
Canvi titularitat nínxol núm. 529 4a. Oest
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2009-78
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2002-91
Baixa teleassistència exp. 2007-203
2015-85-SSTT-LOMEN
Exposició commemorativa de l'aiguat de 1940
2015-86-SSTT-LOMEN
Aprovació persones signants i delegacions programa informàtic
Firmadoc-Aytos
Decret incoació licitació parades
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2010-62
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2015-158
Complñiment ordre d'execució immoble C. Puigdecanet, 26
23-2013-i baixa actv.
DEVOLUCIÖ Taxa Vp Carnaval 2015
duplicat títol nínxol núm. 2341 1a. Part Nova
Decret baixa d'ofici exp. 6-15
Decret baixa d'ofici exp. 7.2015
Decret Relació de factures
8 de març Dia Internacional de les Dones
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT OSP gener 2015
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2015/397

24/02/2015

2015/398
2015/399

24/02/2015
24/02/2015

2015/400
2015/401
2015/402
2015/403
2015/404

24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015

2015/405
2015/406
2015/407
2015/408
2015/408-1
2015/409
2015/410

24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015

2015/411
2015/412
2015/413

25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015

2015/414
2015/415

25/02/2015
25/02/2015

2015/416
2015/417
2015/418
2015/419
2015/420
2015/421
2015/422
2015/423
2015/424
2015/425
2015/426
2015/427

25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015

2015/428

26/02/2015

2015/429
2015/430
2015/431
2015/432
2015/433
2015/434
2015/435
2015/436
2015/437
2015/438
2015/439
2015/440
2015/441

26/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015

Nòmina. Descompte quota sindical DGP
Contestar instància a JGF en relació a la presentació de l’escrit de
10 de juny de 2013 amb reg.entr.núm. 2710-2013.
Decret incoació contracte de serveis
Aprovació persones signants i delegacions programa informàtic
Firmadoc-Aytos
Decret adjudicació contracte menor obres
Carpa Associació Carrossaire els Grillats
Acord incoació 8.1-15
Nòmina. Rectificació complement productivitat per absentisme OSP
Nòmina. Rectificació error complement productivitat absentisme
MAVE
Decret exposició pública plecs de condicions
Acceptació renúncia hort social Mas Cervià
Decret nomenament tècnics directors obra
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-27
Decret Aprovar un AD a favor de Ailigrama SL
Decret Aprovar un AD a favor d'ABS informàtica SL
Decret Aprovar un AD a favor d'Aplicaciones electrónicas Quasar
SA
Baixa teleassistència exp. 2006-25
2015-95-SSTT-LOMEN
Aprovació inicial projecte bàsic i executiu Reforma d’un immoble per
a la Fundació Estivill Camps
Decret Justificació bestreta B.Social 4-2015. 1a. reposició
Decret adjudicació contracte menor serveis neteja edifici La
Cooperativa
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a l'ANC
Decret adjudicació contracte de serveis
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-31
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-30
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-29
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-28
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2014-138
Decret Aprovar un AD a favor de Señales Girod SL
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir
Decret Aprovar un AD a favor d'Aytos soluciones informaticas SLU
Decret Aprovar un AD a favor de TIC GES
Iniciar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 5-2015, per
ampliació de crèdits per ingressos
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6-2015, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Decret Aprovar un AD a favor de TIC GES
23-2012-SSTT-PRÒRROGA LOMAJ
87-2015-SSTT-LOMEN
99-2015-SSTT-LOMEN
100-2015-SSTT-LOMEN
Convocatòria per l'adjudicació horts socials
Aprovació factors de l’específic nòmina febrer 2015
MS acceptació al·legacions parades 9 mercat setmanal
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, PIOC
Decret aprovació licitació i plecs
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-33
68-2012-SSTT-PRÔRROGA LOMAJ
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2015/442
2015/443

27/02/2015
27/02/2015

2015/444

27/02/2015

2015/445

27/02/2015

2015/446

27/02/2015

2015/447
2015/448

27/02/2015
27/02/2015

2015/449

27/02/2015

2015/450

27/02/2015

2015/451
2015/452
2015/453
2015/454
2015/455
2015/456
2015/457
2015/458
2015/459
2015/460

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

2015/461
2015/462
2015/463
2015/464

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

2015/465
2015/466
2015/467
2015/468
2015/469
2015/470

03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015

2015/471
2015/472
2015/473
2015/474
2015/475
2015/476
2015/477
2015/478
2015/479
2015/480

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

2015/481

04/03/2015

2015/482

04/03/2015

Nòmina. Rectificació nòmina amb maternitat LDS juny 2014
Correcció errors decret rectificació nòmina amb IT OSP gener 2015
Assignació complement productivitat absentisme personal
funcionari meritat 2n. semestre 2014
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6-2015, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Assignació complement productivitat absentisme personal laboral
meritat 2n. semestre 2014
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina febrer
2015
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local febrer 2015
Aprovar l'expedient de modificació de pressupsot núm. 5-2015, per
ampliació de crèdits per ingressos
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a OCH
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA
nòmina febrer 2015
101-2015-SSTT-LOMEN
Decret incoació contracte menor obres
419-14-CCU informar estat explotació al DAM
Carpa Elisabet Festa Aniversari
Targeta d'aparcament MR exp. 2006-154
2-2015-i legitimació innòcua CP
418-14-CCU informar estat explotació al DAM
102-14 VP Acte Públic pl. Rectoria
103-15 Denegar VP Sant Jordi
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Desperfectes al
vehicle en una pilona – M.S.P.
Neteja de xoc exp. 2008-158
Neteja de xoc exp. 2014-284
Neteja de xoc exp. 2011-147
Deixar sense efecte la Resolució de l'alcaldia núm. 255-2015, d'inici
de l'expedient de modificació de pressupost núm. 4-2015
Raid Ausetans 2015
15-2014-i Legitimació innòcua CP
04-2015-i legitimació innòcua CP
Sanció 9-15
Acord incoació 9.1-15
Rectificar la resolució de l'alcaldia núm. 192-2015 de data 29 de
gener de 2015, de l'aprovació dels padrons i la liquidació del servei
pel subministrament d’aigua del 4t. trimestre 2014
108-15 VP CALÇOTADA
Decret sol·licitud assistència jurídica Diputació de Barcelona
Contestar instància sobre protocol usos lingüístics i altres a JGF
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-34
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-32
Decret Aprovar un AD a favor de Señales Girod SL
Decret Aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
Convocar a revisió mèdica aspirant borsa agents interins P.L.
Decret Aprovar un AD a favor de Iunik Store BCN SL
Decret Aprovar un AD a favor de Serveis de l'espectacle FOCUS
SA
Decret Aprovar un AD a favor de Coloms i coloms tècniques
verticals SL
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2015/483
2015/484
2015/485
2015/486

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

2015/487

04/03/2015

2015/488

04/03/2015

2015/489

04/03/2015

2015/490

04/03/2015

2015/491
2015/492
2015/492-1
2015/492-2

04/03/2015
04/03/2015
09/03/2015
09/03/2015

2015/493

05/03/2015

2015/494
2015/495
2015/496
2015/497
2015/498

05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015

2015/499

05/03/2015

2015/500

05/03/2015

2015/501

06/03/2015

2015/502

06/03/2015

2015/503
2015/504
2015/505

06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015

2015/506
2015/507
2015/508
2015/509
2015/510
2015/511
2015/512
2015/513
2015/513-1
2015/513-2
2015/514
2015/515

06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015

Arxiu de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial,
per desistiment en la petició - Veïns C. Pau
Atorgament ajut social per naixement fill MJPD
Seguretat Social. Canvi grup de cotització SGE
Seguretat Social. Canvi grup de cotització JML
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7-2015, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris
Aprovar el padró de la taxa pel servei de manteniment del cementiri
municipal de l'any 2015
Nòmina. Imputació subvenció nòmines personal neteja Jutjat de
Pau
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a GHA
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a JNT
AD indemnització membre tribunal borsa tècnic_a esports
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-35
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-36
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa ,
Motor Club Vall del Ges.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 8-2015, per
ampliació de crèdits per ingressos
Decret imposició sanció O.G.G.
4-2015-CP legitimació CP
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Ordre d'execució C. Espona, 23
Ampliació declaració serveis essencials i prioritaris per a la
contractació de personal interí o temporal 2015
Aprovació de l'oferta i les bases per a la selecció dels plans
d'ocupació de l'ajuntament de Torelló de 2015 finançats per la
Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015
JORNADA. Atorgament reducció de jornada d'un terç per atendre
menors de 6 anys IFN
Autorització ús teatre Cirvianum 9-2015 CLUB BÀSQUET
TORELLÓ
Acceptar la petició d'alta de tres usuaris del gimnàs del pavelló
municipal d'esports i aprovar la liquidació de la taxa del 2 al 31 de
març de 2015
4-2015-CP Deixar sense efectes el Decret 2015-496
4-2015-CP legitimació CP
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 8.726.423
Jornada. Compactació permís de lactància MPD
Decret Aprovar un AD a favor de Comercial Contel SA
Decret adjudicació contracte serveis
Nòmina. Embargament retribucions MBA
02-2015-i legitimació innòcua
Decret adjudicació contracte de serveis
Comissió per la delimitació terme mpal. St.Vivenç de Torelló
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-37
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-38
Targeta d'aparcament provisional persones MR exp. 2011-140
110-2015-SSTT-LOMEN
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2015/516
2015/517
2015/518
2015/519
2015/520
2015/521
2015/522
2015/523

09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015

2015/524
2015/525
2015/526
2015/527
2015/528
2015/529
2015/530
2015/531
2015/532
2015/533
2015/534
2015/535
2015/536

09/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015

2015/537

11/03/2015

2015/538
2015/539
2015/540
2015/541
2015/542
2015/543
2015/544
2015/545

11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015

2015/546

12/03/2015

2015/547
2015/548
2015/549
2015/550
2015/551
2015/552
2015/553
2015/554
2015/555
2015/556
2015/557
2015/558
2015/559
2015/560
2015/561
2015/562

12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015

OVP C. Manlleu, 45 amb contenidor d'obra
111-2015-SSTT-LOMEN
Concessió nínxol núm. 92 2a. Est
VP Mercaderies 2015
112-2015-SSTT-LOMEN
113-2015-SSTT-LOMEN
Servei neteja de xoc exp. 2005-119
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 9-2015, per
generació de crèdits per ingressos
Alta transport adaptat exp. 2002-7
Acord incoació 10.1-15
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, CUP
106-2015-SSTT-LOMEN
Exp.- 114-15 Placa de gual C. Milany, 6
Decret incoació contracte de serveis
Ampliació termini per la sol.licitud horts socials
26-02-II R-PDR del canvi no substancial
Neteja de xoc exp. 2007-87
Neteja de xoc exp. 2010-46
Neteja de xoc exp. 2001-125
Sol·licitud d'accés per vehicles F.F. BOFILL, SA
Suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat per part de
senyor Santiago Torres Muniesa, contra l'acta de l'Assemblea
General de la Junta de Compensació La Caseta de 2-05-2013
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a JALN
116-2015-SSTT-LOMEN
Decret nomenament direcció obra
AJUNTAMENT/2015 - CONTA/40
AJUNTAMENT/2015 - CONTA/41
Canvi titularitat nínxol núm. 558 1a. Est
Targeta d'aparcament exp. 2004-28
2014-125-SECRE-Incoació ordrexec
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 8-2015,
per amplicació de crèdits per ingressos no tributaris
Incoació d'expedient de requeriment d'indemnització per danys a la
via pública - F.G.
concessió nínxol de recuperació núm. 2059 3a. Part Nova
Incoació ordre execució 2014-126-SECRE - ordexec
Exp. 2014-27-SECRE-Ordenació ordre d'execució
Decret desestimació devolució garantia definitiva
Incoació expedient disciplinari funcionari de carrera RCP
08-2015-i legitimació innòcua
Alta servei de teleassistència exp. 2015-206
Alta servei de teleassistència exp. 2015-217
Alta servei de teleassistència exp. 2012-157
Neteja de xoc exp. 2010-126
adquisicio vehicle amb bola
Alta servei transport adaptat exp. 2015-231
Multa coercitiva Exp. 2013-68-SECRE-ordexec
Decret adjudicació contracte menor obres
Decret aprovació Pla seguretat i salut obra
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2015/562-1
2015/563
2015/564
2015/565
2015/566
2015/567
2015/568

16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015

2015/569
2015/570
2015/571
2015/572

16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
17/03/2015

2015/573
2015/574

17/03/2015
17/03/2015

2015/575
2015/576
2015/577
2015/578
2015/579
2015/580
2015/581
2015/582
2015/583

17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015

2015/584

17/03/2015

ORDRE DE PAGAMENT P/2015/37
123-12 VP acte de partit
Decret incoació expedient de contractació
06-2015-i legitimació innòcua DR
14-94-E inncoar exp. baixa actv
07-2015-i legitimació innòcua DR
Decret delegació representació ajuntament de Torelló
Designa d'advocat per comparèixer davant el Tribunal contenciós
administratiu número 2, en el recurs 548-2014 A
18-10-III baixa actv
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-39
04-2014-i legitimació innòcua CP
Estimar la sol•licitud de la Fundació Privada Tac Osona i establir la
retribució del servei de transport adaptat que gestiona, pel període
d'octubre 2014 a setembre de 2015
121-2015-SSTT-LOMEN
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10-2015, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
122-2015-SSTT-LOMEN
05-2015-i legitimació innòcua-CP
Servei de col·laboració de protecció civil
Concessió Columbari núm. 30
Decret adjudicació contracte menor serveis
Carpa Associació Cultura un Diumenge Qualsevol
Carpa Regidoria de Comerç
Decret incoació contracte menor serveis
Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló municipal
del 2n. trimestre de 2015

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. 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 16 de febrer de 2015.
Sessió ordinària del dia 2 de març de 2015.
Sessió ordinària del dia 9 de març de 2015.
Sessió ordinària del dia 16 de març de 2015.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
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3.3.1. Informe sobre la morositat del quart trimestre de 2014
Informe de tresoreria sobre la morositat del Quart Trimestre de 2014
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el termini mig de pagament de factures durant el Quart Trimestre de 2014
ha estat de 26,35 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu
pagament.
L’execució dels pagaments del quart trimestre de 2014 ha estat el següent:
A data 31-12-2014
Pagaments realitzats dins el termini legal

Número

Resta de pagaments del trimestre fora termini
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1551

Interessos de demora pagats en el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el 1
termini a data 31-12-2014
Factures o documents justificatius que hagin
transcorregut més de 3 mesos i pendents de tramitar el
reconeixement d’obligació

Import Euros
1.613.767,39
9.760,55

0

0
54,13

0

0

La factura pendent de pagament a data 31/12/2014 és la següent:
Endesa Fra. Núm. P4A401N0751830 del 14/10/14 per l’import de 54,13 euros.
Aquesta factura en el moment d’elaborar la relació de transferències el dia 1-12-2014 pel
programa de comptabilitat Sicalwin no va quedar marcada per pagar i per tant no va ser
enviada al Banc.
Ha quedat pagada en data 26-1-2015.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
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RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
INFORME
L’article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que “se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra” així doncs queda clar que el còmput del període dels 30 dies per
efectuar el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que
ha de produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
malgrat que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi
ha un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per
pagar-la.
En aquest sentit, tenint en compte que l’Ajuntament paga en global a 26,35 dies data
registre factura, i d’acord amb el que disposa l’article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig
de Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1
d’octubre al 31 de desembre de 2014 , se situa en
– 5,57 Dies. Aquest nombre ha estat calculat atenent la fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions
Pagades

=

número de dies de pagament* import de la factura pagada
Import total dels pagaments realitzats

També s’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import
de les obligacions pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i
que provinguin de l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament
de subvencions, es regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades
sense la justificació prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per
part de l’Ajuntament.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del quart trimestre de 2014, les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.4.- DONAR COMPTE D’ACORDS I ALTRES INFORMACIONS
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3.4.1.- RECURSOS HUMANS
3.4.1.1.- Infrome de l'Alcaldia previst a l'art. 104 Bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d'abrl, reguladora de les bases de Règim Local, relatiu al personal eventual
d'aquesta Corporació durant el primer trimestre de 2015

RELACIÓ DE FETS:
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, i s’adopta l’acord que figura en la seva part
dispositiva:
L’alcalde, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
sotmet al Ple per al seu coneixement, l’informe relatiu a la plantilla del personal eventual,
emès per la responsable de gestió de recursos humans de data 16 de febrer de 2015, el
qual posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei
7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, que literalment diu:
“INFORME DE LA RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN
RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A
LA DATA D’AQUEST INFORME
Antecedents de fet
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local va introduir un nou article 104 bis a la Llei Reguladora de les bases de règim local,
el qual estableix que les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals correspongui
a personal eventual en els ajuntaments s’han d’ajustar als límits i normes que estableix
aquest article.
Pel que fa als ajuntaments de municipis amb una població superior a 10.000 i no superior
a 20.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal
eventual per un nombre que no pot excedir de dos. L’any 2014 la població de Torelló era
de 13.949 habitants.
El Ple de l’ajuntament de Torelló de 22 de desembre de 2014 va aprovar la Relació de
Llocs de Treball per al 2015, el qual conté un lloc de treball de personal eventual.
El personal eventual s’ha d’assignar sempre als serveis generals de les entitats locals en
la plantilla dels quals aparegui consignat. Només es poden assignar excepcionalment,
amb caràcter funcional, a altres serveis o departaments de l’estructura pròpia de l’entitat
local si ho reflecteix expressament el seu reglament orgànic.
Les Corporacions locals han de publicar semestralment en la seva seu electrònica i en el
Butlletí Oficial de la Província, el nombre de llocs reservats a personal eventual.
El president de l’entitat local ha d’informar el Ple amb caràcter trimestral del compliment
del que preveu aquest article.
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Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l'establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb caràcter
trimestral de l'acompliment d’allò previst en aquest article, S’INFORMA
1. La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual és la següent:
Adscripció
funcional
Assessor d’organització i Serveis
projectes
Generals
Denominació

Núm.
de Places
Places
places
vacants ocupades
1

0

1

2. Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel ple en sessió de
22 de desembre de 2014.
3. A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, a l’estar integrada la plantilla d’aquest personal
per un total d’1 plaça, la qual no excedeix del nombre màxim legal, que és de dos.”
FONAMENTS DE DRET:
 Article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3.3. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals


Informe de la Intervenció i de la tresoreria municipal de data 10 de març 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.-
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No és exactament una pregunta; és més aviat un prec i potser tampoc hi té competència
el ple, però penso no en som responsables, però tenint en compte que s’acosten les
eleccions, a nosaltres, des d’iniciativa ens agradaria que tots els partits que ens
presentem a les eleccions féssim un esforç per mantenir el poble net i polit i no enganxem
coses de qualsevulla manera a qualsevol lloc, perquè a més, la informació arribi a tots els
torellonencs i torellonenques, a tothom i això passa, perquè siguem capaços de podernos asseure i distribuir i veure com fem tot el muntatge de cartells i banderoles i estris
semblants, perquè sigui fàcil i sigui una cosa que ens quedi el poble net i polit.
Nosaltres ens hi comprometem ja, perquè ja sabeu que això de dialogants i tolerants i
participatius ho som. Esperem que la resta també s’hi pugui apuntar.

Sr. Jaume Vivet:
Jo penso que fa quatre anys ens vam trobar tots els grups que en presentàvem a les
eleccions i ens vam repartir de forma cordial els carrers, perquè cadascú, almenys en
temes de banderoles i demés, tingués el que necessitava. Jo penso que aquest any hem
de ser capaços de fer el mateix; amb els grups que estem aquí –i amb els grups que no hi
són, ja ens hi posaríem en contacte- i jo penso que en el moment que vulguem, a partir
d’avui o demà, que es convoquen les eleccions, hem d’estar en contacte i un o dos
membres de cada grup, trobar-nos un dia i jo penso que el que hem de fer és portar uns
mapes, d’aquests que tenim comercials a l’Ajuntament i cada grup, per sorteig o per vots,
anar triant; penso que és una manera de repartir-ho. I si que és veritat que hi haurà altres
àmbits del poble en què és menys concorregut i cadascú hi pot anar a posar una mica el
que vol, però jo aconsellaria això, una mica respectant i no enganxar-ho en mobiliari urbà,
sobretot, i quan hagi passat la campanya, com més aviat millor anar-ho a treure.
Penso que ens posarem d’acord; els que som aquí crec que ja hi vam participar en aquell
moment i tots estarem d’acord.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
4.2.Em vaig assabentar l’altre dia que hi havia hagut un altre accident amb la pilona i
pregunto si penseu fer alguna cosa, perquè ja us ho vaig comentar un dia que, a part que
ens costa diners de manteniment, és problemàtica. A veure si teniu pensada una altra
solució.

Sr. Jaume Vivet:
És veritat: hi va haver un altre accident. Malauradament n’hi ha. El que passa és que
quan s’espatllen, les pilones estan abaixades; quan funcionen és quan pugen i baixen i a
vegades només hi ha un moment que és quan la pilona puja molt de pressa després de
passar un cotxe i si en passa un altre al darrere, l’enganxa segur, i aquesta última, a més,
va ser bastant forta: hi va haver d’anar la policia, l’ambulància i va picar bastant fort.
Que ens costa diners? Quan sabem qui ho ha xafat, no que ens costa manteniment,
perquè ho paga l’assegurança; les pilones se’ns espatllen, però quan s’espatllen queden
a baix; quan estan en funcionament és, perquè van bé i quan hi ha el mínim dubte, les
deixem a baixa; dubte, perquè queden enganxades i llavors es deixen a baix.
Jo vaig fer un comentari precisament amb Diputació, perquè n’han muntat diverses en
llocs i em diuen que fa uns anys no s’enganxaven tan i ara s’enganxen més i no sé si és
un tema de la pilona en si, però els vídeos que tenim de gent que s’ha dedicat a filmar-ho,
ens demostren que funcionen bé. Si la pilona és a dalt i vols passar, piques a la pilona. Si
no tenim pilona, hem d’anar amb càmeres i fer com a Vic; ara hi ha un avantatge. Que hi
ha cotxes que estan autoritzats, però quan estan obertes passa tothom; si es fa amb
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càmeres, els que passin sense autorització seran sancionats; és més complicat. Jo penso
que si es va a la velocitat que s’ha d’anar i s’entra al carrer com s’ha d’entrar i veus la
pilona a dalt i el semàfor en vermell... a més, es van donar instruccions entre els veïns,
explicant el funcionament i quedava clar que si el semàfor estava en vermell i la pilona a
baixa, no s’ha de passar de cap manera.
Hores d’ara, no hem previst res més i seguirem anant amb les pilones.

4.3.Sobre l’antiga fàbrica de Can Blanch, que ara l’agafarà una empresa. He parlat amb uns
quants veïns i estan una mica inquiets pel tema de l’aparcament, perquè no se’ls ha
parlat de res, no se’ls ha consultat res. A veure si hi haurà pàrquing o no per als
treballadors, perquè es troben que en aquella zona quedarà inundada de cotxes.

Sr. Jaume Vivet:
Hi ha la fàbrica que hi ha; per fer aparcament, hi ha l’espai que hi ha. Sé que a davant, si
no ho recordo malament, en el projecte es preveien algunes places d’aparcament. En tot
cas, hi haurà el que hi haurà; no hi ha espai per fer una plaça allà i fer-hi gaire
aparcament; hi haurà el que hi haurà.
Sr. Josep M. Soldevila:
Estaria bé comentar-ho als veïns, perquè es veu que no hi ha hagut cap tipus de
comentari amb ells i m’ho han comentat per això: es veuen a venir que hi haurà una
fàbrica o no serà fàbrica, perquè al centre estaria prohibit, però ...

Sr. Jaume Vivet:
No, no. Allò és zona industrial; és zona industrial! El que passa, és que hi va un tipus
d’empresa que no és sorollosa; és molt de muntatge, ens van dir.

Sr. Josep M. Soldevila:
En aquest cas estaria bé haver fet una mica de consulta amb els veïns, no?

Sr. Jaume Vivet:
Consulta amb els veïns, no! És que allò és zona industrial! Està consolidada fa molts
anys. Aquí no s’ha canviat res. La consulta es fa quan hi ha un canvi; quan no hi ha canvi
no cal consultar.

Sr. Josep M. Soldevila:
O sigui que allò continua essent...

Sr. Jaume Vivet:
Continua essent el que era. Al contrari: que s’havia demanat que fos residencial i es van
fer enrere i es va mantenir com a industrial. O sigui que no s’ha tocat res, allà; continua
essent el que era i jo diria que feia molta més fressa la fàbrica tèxtil com estava allà, que
el que hi faran ara, segur!
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Sr. Josep M. Soldevila:
També hi vivia menys gent, abans.

Sr. Jaume Vivet:
No. Aquell carrer estava igual. És més: hi havia un veí que era al mig de la fàbrica, que li
van comprar la casa perquè hi havia problemes, és clar! Estava envoltat per la fàbrica.
Sr. Josep M. Soldevila:
Jo el que demanaria és que es consultés una mica els veïns, perquè estan una mica
inquiets perquè s’esperen que hi aniran 20 o 30 treballadors i allò estarà ple de cotxes i
allà, d’aparcament no n’hi ha i es veuen a venir que trobaran problemes d’aparcament
ells.

Sr. Jaume Vivet:
Potser llavors haurem de fer zona blava o haurem de fer alguna cosa; ja veurem què es
fa.

4.4.Una pregunta que li vaig fer al senyor Casals l’altre dia a la Junta de portaveus: si pensa
fer la consulta al barri de Montserrat,, perquè demà s’acaba el termini per poder presentar
coses i ho trobo una mica fora de lloc; vaja! Que ho trobo molt propagandístic per les
eleccions fer això i m’agradaria saber si ho tirarà endavant o no ho tirarà endavant.
Perquè jo crec que aquest tipus de campanya no es pot fer amb els impostos dels
torellonencs.

Sr. Jordi Casals:
Com que en Xevi Lozano no hi és i està a l’àrea de ciutadania i seguretat, ja respondré jo,
encara que no m’hagis fet la pregunta a mi directament.
Tal com es va parlar a la Junta de portaveus, hi ha un tema d’interpretació de la llei
electoral, sobre què es pot fer i què no es pot fer. A la Junta de Portaveus hi va haver
alguns grups que van demanar que es fes una consulta i crec que ja s’ha fet, a la Junta
electoral central.
Per contextualitzar una mica tot plegat, la voluntat i el compromís –i sap greu no poder
complir aquest compromís- era haver fet ja la informació als veïns, no del projecte de
l’Ajuntament, si no del projecte que els veïns van fer en una assemblea de barri, la
segona assemblea de barri que es va dedicar a això, com es traduïa en un plànol, perquè
poguessin saber el que havien proposat amb quina forma quedava; que després,
aquestes serien les propostes que s’haurien posat a votació –que també s’hauria d’haver
fet, però, és clar! Sense fer l’exposició no es podien fer les votacions- serien les
propostes que es portarien a votació.
Això no ha pogut ser així, perquè a nivell tècnic, per temes de baixes laborals i temes de
salut i perquè hi ha hagut alguns temes urbanístics que s’hi ha hagut de posar més hores
i això va quedar pendent i hem anat tard.
Entenc –i suposo que s’entén perfectament quin és el punt de vista que teniu vosaltres,
perquè ja ho ha dit explícitament el portaveu de Plataforma per Catalunya- és si fer una
assemblea de barri que en aquest cas seria la tercera assemblea de barri, perquè ja se’n
ha fet dues, que seria la culminació d’un procés que va començar ja fa mesos, i que, a
més, no seria res que l’Ajuntament aporti, és a dir, que no és un projecte de l’Ajuntament,
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si no que només és l’explicació eminentment tècnica, de com queden les propostes que
van fer els veïns i com s’han traslladat en un plànol. La consulta? La consulta es podria
entrar en dubtes; segurament en la llei de consultes és molt explícit i segurament la
qüestió és si ho fèiem a través de la llei de consultes o no.
Però el que sap greu, que es plantegi una assemblea de barri que seria la tercera, que
les altres ja s’han fet en mesos anteriors, que s’agafi com una cosa propagandística i
suposo que aquesta és la manera que el grup de Plataforma per Catalunya, té de veure
el que és la participació ciutadana. Aquest equip de govern, jo diria que és el que ha tirat
endavant una manera de fer política a través de la participació ciutadana d’una manera
més important, a través, per exemple, de la passarel·la del carrer de Sant Josep, que s’hi
va treballar amb els veïns; la manera com s’ha treballat quan s’han fet actuacions
urbanístiques que s’ha parlat amb els veïns, s’ha debatut; s’ha fet l’assemblea per uns
canvis de carrers, una cosa que algú deia que seria un suïcidi fer-ho a nivell participatiu i
es va fer d’una manera participativa a través de la primera assemblea del barri de
Montserrat; és a dir: hem treballat d’una forma molt participativa. Si això, que és un
mètode de treball ordinari, per aquest equip de govern, es pot plantejar que és
electoralista, doncs potser hem fet electoralisme durant aquests anys de mandat i jo crec
que no és així. Nosaltres creiem que des de la participació es pot fer política i que és bo
fer la política comptant amb la gent, cosa que el grup de Plataforma sempre parla que
s’ha de fer política amb la gent, i que ells ara parlaven de fer unes consultes als veïns per
veure si allà hi va una fàbrica o no hi va una fàbrica, que l’alcalde ja ha dit que això no
cal, perquè no canvia res a nivell de normativa. Però després resulta que quan es treballa
de forma participada, són els primers d’alçar la bandera dient que no es pot fer, perquè és
electoralisme i és propagandístic. Doncs jo crec que la gent, que pugui veure i que se’ls
pugui explicar i se’ls puguin aclarir els dubtes per unes propostes que han fet i que puguin
veure com queden en un plànol, doncs... a mi em sap greu; em sap greu, realment,
perquè potser el que és electoralista és això que el grup de Plataforma està fent: titllant
d’electoralista el que és la participació ciutadana.
Es farà la consulta? No ho sé. Es farà l’assemblea? No ho sé. A mi m’agradaria poder
tirar endavant, com a mínim, la part expositiva i després agafar el compromís dels
diferents grups d’aquí per tirar endavant una consulta a la qual ens vam comprometre
amb els veïns després de les eleccions; però que com a mínim es pugui exposar als
veïns, amb una eina ordinària que tenim, que és l’espai de l’assemblea de barri, quines
són les seves propostes i com queden en el plànol i que després serà el que
posteriorment es votarà.

Sr. Jaume Vivet:
Jo també vull afegir-hi que davant de la controvèrsia del fet i de la consulta, he demanat
un informe a la Junta electoral Central i ens n’han fet arribar un avançament, perquè vaig
dir que tenim ple avui i puc llegir una mica el que diu, perquè ho puguem entendre. Jo
estic amb en Jordi. A mi també em sap greu; potser hem arribat un pèl tard, entre –com
ell ha explicat- els serveis tècnics els hem tingut col·lapsats amb altres temes. Si hem de
tenir problemes i l’Ajuntament ha de tenir un problema, volent-ho fer, no ho he de fer; em
sabrà molt greu i per tant, estic d’acord amb en Jordi en aquest sentit, però potser hem
arribat un pèl just i un pèl tard.
Això és una instrucció d’obligat compliment; el titular seria: “actes institucionals prohibits i
permesos durant el període de la convocatòria d’eleccions”: l’article 50 de la LOREG
regula quins actes de campanya institucional es poden fer des de la convocatòria
d’eleccions el 31 de març de 2015, fins el dia de les eleccions del 24 de maig. Aquest
article, preveu que “des de la convocatòria de les eleccions, fins a la seva celebració,
queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat directament o indirectament pels
poders públics, que contingui al·lusions a les realitzacions o als assoliments obtinguts, o
utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies

42

campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions. Així mateix,
durant el mateix període queda prohibit organitzar actes d’inauguració d’obres o serveis
públics, o de projectes d’aquests, qualsevulla que sigui la denominació utilitzada, sense
perjudici que les esmentades obres o serveis puguin entrar en funcionament en
l’esmentat període”.
Això és el que diu pròpiament la llei. La interpretació que en fa la Junta Electoral, és que
d’acord amb la instrucció 2/2.011 , s’entén que queda prohibit, entre altres activitats,
l’edició i repartiment, durant el període electoral, amb finançament directe o indirecte dels
poders públics, de llibres, revistes, fulletons, quaderns, catàlegs, tríptics, suports
electrònics, la distribució de continguts per ràdio freqüència o la inserció d’anuncis pels
mitjans de comunicació, que continguin al·lusions als assoliments obtinguts per qualsevol
poder públic. La Junta Electoral, preveu així mateix, que es considerin permeses les
inauguracions institucionals per autoritats d’esdeveniments de caràcter industrial,
comercial, professional, econòmic, cultural, esportiu o lúdic, tals com congressos, fires,
festivals, festes populars... que se celebrin de forma regular i periòdic en dates
coincidents amb el període electoral, sempre que ni l’organització, ni l’assoliment, ni en
les intervencions es continguin al·lusions a les realitzacions o assoliments de les
autoritats intervinents i tampoc s’indueixi directament o indirectament, mediàticament o
immediàticament, en el sentit del vot dels electors.
Aquesta és la interpretació que en fan. Llavors, nosaltres, davant d’això, demanem si
l’acta de participació ciutadana que es pretén fer al barri de Montserrat es pot fer o no i
estem esperant l’informe a veure què ens diu, però a mi personalment em sembla que
pinta malament. Per tant, jo esperaria aquest informe i a partir d’aquí, veurem què fem en
aquest sentit.
Sr. Josep M. Soldevila:
Per al·lusions: Plataforma per Catalunya, sempre la participació ciutadana l’hem tingut
com una cosa clara que s’hauria de fer i gràcies a nosaltres ser aquí i que us hem empès,
perquè vostè ho hagi fet durant quatre anys. No canviï tant el tema. Ja li he dit que això
ho hauria pogut presentar vostè ja fa mesos o tres, va tenir un problema, doncs ho pot
presentar dos mesos més tard. I menys, agafar una festa major, que és totalment
propagandística, no digui que no.

Sr. Jordi Casals:
Jo no entenc, perquè una festa major és propagandística! Jo si que recordo, per això,
algun comentari que va fer un regidor del vostre grup criticant la festa major de la Joanot
Martorell, perquè l’Ajuntament ho havia fet molt malament, quan aquestes festes majors
les organitzen les associacions de veïns pertinents. Jo crec que estan barrejant coses.
Estan barrejant coses i continuo pensant que és trist que per a vostès, la participació
ciutadana sigui una qüestió propagandística, no una manera de fer política municipal.

Sr. DAVID OLIVARES:
4.5.Pel tema de la vitri, que ja ho hem demanat en diverses ocasions: ja saben que hi va
haver un petit incendi, res de l’altre món; saber si al final prendran mesures o han decidit
què faran amb la vitri.

Sr. Jaume Vivet:
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En aquests moments ja hem incoat expedient per declarar-ho en ruïna; ja s’ha fet
l’informe tècnic per part de l’arquitecte municipal i seguirem els passos que toqui per tal
que es netegi la finca; no serà demà, però s’hi ha començat a treballat, perquè això
realment està en un estat deplorable ja fa temps, però també cal esperar què fan els
propietaris i quan es veu que no fan res, hores d’ara ja hem tirat endavant i segur que es
pot declarar en ruïnes, perquè està com està i, per tant, això ja està en moviment.
Mentre, suposo que si algú encara hi va anant, no podem fer res. Ho he dit sempre: és un
tema d’un privat, això! tenint-ho ben tancat i cada vegada que els hem requerit han tancat
i si el que va darrere talla la tanca i torna a entrar, hi ha altres llocs que estan pitjor i no hi
entren.
Per tant, s’ha incoat l’expedient i s’hi està treballant, ja.
4.6.Tema de les contribucions especials del carrer Sant Bartomeu: si al final aquest projecte
es tirarà endavant; sembla ser que els veïns estan tots en contra i no volen fer-ho...
demanar com està la cosa.

Sr. Jaume Vivet:
Aquí també vostès ja s’han cuidat de fer una mica la seva campanya; van passar uns
díptics i unes coses que jo, francament, això és enganyar la gent, així de clar! Enganyar
la gent, perquè vostès no van assistir a la reunió que vam tenir amb els veïns i, per tant,
no sé qui els ha informat i de quina manera.
Primer criteri: Diputació, no pagarà –i ho dic així de clar i català, perquè no pagarà- mai
més un carrer, no només a Torelló, si no en lloc. Això és un criteri que ha canviat, ens va
dir molt clarament el tècnic que havia canviat; no entenen com aquell es va pagar i jo
suposo que des de l’Ajuntament es va fer una bona gestió, perquè es pagués tot el carrer,
suposo que es va fer una bona gestió, i en aquell moment Diputació va accedir a pagar,
però ens ho va dir molt clar: que només pagaven el que era la cap d’asfalt, que és el que
ells, com a servei han de garantir, la capa d’asfalt. Per tant, dir que no pagaran és molt
fàcil, a no pagar ens hi apuntem tots, a no pagar; jo el primer!
A partir d’aquí, contribucions especials n’hi haurà com n’hi ha hagut, i així es va dir als
veïns, les mateixes que als demés carrers del nucli antic que s’han fet, que em sembla
que si no recordo malament és un 29,75%; en aquell carrer, a més, jo penso que es
tracta d’una manera el que és l’entrada del carrer, que hi ha una plataforma que s’eleva
per reduir la velocitat i queda en el mateix per entrar al carrer Capsavila, que ja no es
tronarà a trobar la vorera aquella on tothom s’enganxa; quedarà tot pla, perquè en el
carrer Sant Miquel ja s’aixeca i l’entrada dels carrers queden totes al mateix nivell;
d’aquella part se’n fa càrrec directament l’Ajuntament; el que és el carrer estret, fins
aproximadament el número 31, que és on hi ha la fruiteria, més o menys, allà el projecte
ja no preveia arribar allà, només preveia el carrer estret, i allà hi havia un pressupost –
que és veritat que es va posar un pressupost en el seu moment- de 160.000 euros per fer
tot el carrer i en aquells moments es va haver de fer com es va fer, que no hi havia
projecte i hi havia uns números que havien d’anar ballant i es van posar uns números que
no corresponien al cost de l’obra. Quan vam veure que amb el projecte a la mà, que l’ha
fet la Diputació, aquest carrer se’n anava als 400.000 euros, què vam fer? Vam anar a
Diputació a dir-los: ostres! Això estava a 160.000, està a 400.000 i us venim a donar un
cop de mà. Han arribat a 156.000 euros, que és més del que val l’asfalt. Per tant: 156.000
euros que tenim de la Diputació, pla de barris hi fa l’aportació i els veïns, el 29%. És el
que hi ha.
Llavors, que si es va allargar una més, que és la part que arriba fins el número 31, per un
tema de recollida d’aigües, perquè entenem que si allà es fa el que és el baixant, allà s’hi
posen unes reixes i recollirem molta aigua que marxarà a més, per una canonada gran
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que hi ha, que és la torrentera. Tot això s’ha estudiat. Els tècnics, aquí, jo penso que han
fet una feina que... que n’hem de fer una altra més amunt, a Can jaumira, que allà tenim
un tros de 10 metres que aquest matí encara n’hem parlat que sembla que allà hi ha una
mica d’escanyall i allà s’ha de posar el tub que toca en aquell tros, que és el que ve del
carrer Cònsol fins a Can Jaumira, estem parlant de 10 metres, un tub que és on hem
d’actuar, també. Però allà no ens hi deixaran posar una reixa de banda a banda;
Diputació no deixa posar reixes de banda; podrem posar uns embornals, o sigui que
l’aigua que vingui pel mig, quan baixa ple, continuarà passant igualment. Per tant, les
reixes que han de recollir també han de ser a baix i l’aigua, evidentment, no pot arribar a
la placeta d’en Pujol.
Per tant, no fer aquell carrer, jo veig que deixem passar una oportunitat d’or. Instar els
veïns a què no vulguin pagar, és un error com una casa de pagès.
Què més hi ha? Hi ha el tema velocitat. Aquí també es va proposar un tema, que hi estem
treballant, perquè no el tenim ben definit de càmeres, que seria com un radar per tram:
una càmera a l’entrada i una a la sortida, el temps que hi ha per fer-ho, si estan menys,
fotografia i multa. Per tant, hi podria passar tothom i allà el que hem d’intentar és reduir el
trànsit que passi per allà, és una de les coses que, si s’hi ha de passar molt a poc a poc i
s’habiliten carrers que per les rondes es passa més bé, pel carrer Camprodon també es
passa més bé i anem traient el trànsit del mig del poble, i per allà també es va dir que res
de vehicles grans, només els cotxes.
Una altra cosa que fa por als veïns, sobretot, és l’aigua; jo diria que més que el cost, és
l’aigua. Si poguéssim signar en un paper que quan ploguin 100 litres allà no tindran cap
problema,... quan plouen 100 litres n’hi ha a molts llocs de problemes; amb això tampoc
hem de fer demagògia; quan hi ha una pluja excepcional, d’acord que allà hi ha veïns que
ho pateixen cada any. Si no fem res, ho continuaran patint cada any, així de clar! Ara hi
ha unes subvencions. Pla de barris no sabem com s’acabarà, perquè al setembre s’ha de
demanar la pròrroga per 4 anys més, però de moment no paguen, qui ha de tenir
musculatura econòmica aquí és l’Ajuntament, per anar-ho aguantant.
Diputació, evidentment, si no es fa, destinarà els diners a una altra cosa. I dir, i barrejarho que fem una sala polivalent, que és el que diuen vostès, barrejar la sala polivalent amb
un carrer, perdonin: no en tenen ni punyetera idea del que és el pla de barris, vostès!
Perquè són dos camps totalment diferents i uns diners que van per la sala polivalent, no
poden anar per fer carrers i això els ho he explicat moltes vegades i sembla que, o no
m’escolten, o no em volen entendre, així de clar!
Per tant, francament, fer demagògia d’aquesta manera, ja em perdonaran, ja em
perdonaran!
Sr. David Olivares:
La meva pregunta era si al final havien convençut els veïns, o no, però no m’ha contestat;
si estaven d’acord els veïns al final, si els van convèncer, perquè jo, de la reunió que van
fer, estic al corrent i ells no estaven pas d’acord. Tenen por que encara que es facin
obres encara tindrien més inundacions, no ho veien clar; inclús els van demanar a la
reunió, tinc entès i ells veuen que amb les obres encara patiran més inundacions.

Sr. Jaume Vivet:
Jo parteixo d’uns tècnics, que em fan un projecte i em diuen que això se solucionarà. Ja
dic: si cauen 100 litres més amunt, potser no, perquè... miri: l’altre dia va ploure una mica
i ja va veure com baixava el Ges; va ploure a Vidrà!
Si cau una tromba d’aigua, jo no puc afirmar que no tornarà a passar, no puc fer-ho. Ni jo
ni ningú, ni vostè, però si que li diré una cosa, que ara hi ha unes voreres; el que els fa
por a ells són les voreres i les que hi ha, són baixes, estretes; les cadires de rodes no hi
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passen; vostè hi ha pensat en tot això? hi heu pensat que no passen les cadires de
rodes? Tant que penseu en tothom, en això no hi heu pensat!
Sr. David Olivares:
Hem presentat propostes de barreres arquitectòniques i ens les han tirat enrere. No digui
que no pensem en això.

Sr. Jaume Vivet:
Propostes de barreres arquitectòniques?
Sr. David Olivares:
Hem fet campanyes de fotografies de com està el poble, fet un desastre.

Sr. Jaume Vivet:
Doncs aquí en té una de barrera arquitectònica. Tiri fotografies! I conveni els veïns
perquè facin l’obra.

Sr. David Olivares:
Carrers en què la gent es fa mal diàriament. Tenen moltes queixes i denúncies de gent
que s’ha fet mal als carrers per mal estat. No em digui que no pensem en això, perquè
n’hem portat no 1.000, potser 2.000 fotos de l’estat que està el poble. Si vol, li puc tornar
a enviar. No li enviem, perquè no ho fan, per això.

Sr. Jaume Vivet:
No, no, no fem res.
Sr. David Olivares:
No digui això, perquè sap perfectament que és mentida això!

Sr. Jaume Vivet:
Estem parlant del carrer Sant Bartomeu.
Sr. David Olivares:
Vostè diu de les barreres arquitectòniques i jo li dic això.

Sr. Jaume Vivet:
No. Vostè aquí no hi ha pensat, aquí no hi ha pensat!
Sr. David Olivares:
Si que hi he pensat! Precisament hem parlat amb veïns d’allà.

Sr. Jaume Vivet:
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Si, ja ho veig: per convèncer-los que no paguin contribucions especials.
Sr. David Olivares:
No, perdoni. Ens han trucat, ens han trucat i hem estat parlant.

Sr. Jaume Vivet:
Ja em sembla bé que parlin amb els veïns, però d’aquí a voler-los convèncer que no
paguin, hi va un tros!

Sr. David Olivares:
Ningú els ha convençut que no paguin. Ells ja no volen pagar; des del primer moment no
volen pagar.

Sr. Jaume Vivet:
Si vol li llegeixo el que diu el paper que han repartit.
Sr. David Olivares:
No cal. Ho sabem perfectament el que posa.

Sr. Jaume Vivet:
Ja se’n han cuidat. El tinc aquí el paper i barrejar això amb la sala polivalent, li hauria de
caure la cara de vergonya, així mateix!

Sr. David Olivares:
No, a mi no em cau de vergonya.

Sr. Jaume Vivet:
No, perquè la té de fusta, ja li diré ben clar! La té de fusta.
Bé, en fi, a mi m’ha sabut molt greu que vostès hagin fet aquesta actuació. Em sap molt
greu, perquè penso que no l’haurien d’haver fet, al contrari, que anem a arreglar un
carrer. Parlin amb els veïns del carrer Rocaprevera a veure som estan amb el carrer
Rocaprevera; només per la facilitat d’entrar els cotxes a casa, que ja els treus la vorera, ja
hi han guanyat.
Sr. David Olivares:
Aquests no estan d’acord.
També s’ha de mirar l’economia de cada persona. Poder aquests veïns no ho poden
assumir.

Sr. Jaume Vivet:
Ja en parlarem.
Sr. David Olivares:
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I abans de fer un carrer, potser han de menjar. Ho ha mirat això, vostè? Perquè jo, si
m’han d’arreglar el carrer i l’he de pagar jo i he de menjar, potser prefereixo menjar.

Sr. Jaume Vivet:
Bé. Doncs vingui a l’Ajuntament i en parlarem.
Sr. David Olivares:
No és dir: has de pagar per pebrots!

Sr. Jaume Vivet:
Vingui a l’Ajuntament i en parlarem. Això és el que hem fet al carrer Rocaprevera.

Sr. David Olivares:
Si he de triar en menjar o arreglar un carrer que he de pagar jo, perquè no l’arregla
l’Ajuntament al 100%, doncs jo triaré menjar.

Sr. Jaume Vivet:
No porti les coses a aquest extrem, perquè no estem parlant d’això.
Sr. David Olivares:
Ha preguntat als veïns per la seva situació econòmica?

Sr. Jaume Vivet:
No estem parlant d’això.
Sr. David Olivares:
Doncs jo potser si, i m’han dit que no podrien pagar i que no se’n podien fer càrrec.

Sr. Jaume Vivet:
Això és la seva opinió.
Sr. David Olivares:
No. La meva opinió, no. És la realitat.

Sr. Jaume Vivet:
Jo per descomptat, que si els veïns em diuen que no volen fer el carrer, no es farà el
carrer.
Sr. David Olivares:
Doncs ells ho tenen molt clar que no el faran, perquè molts no ho poden assumir.
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Sr. Jaume Vivet:
Bé. Deixi fer!

Sr. Lluís Sabatés:
Amb quanta gent has parlat?
Sr. David Olivares:
Què n’han de fer vostè de la gent que jo he parlat? Que li demano, jo, amb la gent que
vostè parla? Que ho sap si hi he parlat jo, o hi ha parlat en Josep Maria o hi ha parlat en
Manel?

Sr. Jaume Vivet:
Per la teva tranquil·litat, demà ens hi reunim i com que estem en aquest procés que no es
pot tirar endavant res, demà ens reunim amb ells i es dirà això: que demà queda suspès
tot el tràmit fins que hagi passat tot el tema i llavors ja en parlarem.
Sr. David Olivares:
Estaran contents.

Sr. Jaume Vivet:
Hi ha dues maneres de fer les coses, perquè si l’Ajuntament creu que allò s’ha de fer es
fa; així també s’ha fet altres vegades. Perquè si com Ajuntament creiem que allà hi ha un
perill, que hi ha un tema que s’ha de fer, perquè més avall hi ha uns altres veïns que
també pateixen l’aigua que baixa per allà, també hem de pensar en els que viuen més
avall, també!

Sr. David Olivares:
Però no ho fèiem per les barreres arquitectòniques, que no passaven cadires de rodes?
O pels aiguats?

Sr. Jaume Vivet:
Per tot es fa! Però que no ho entén, vostè, que es fa per tot?
Sr. David Olivares:
Una reixa dubto que aturi els aiguats.

Sr. Jaume Vivet:
Em vol escoltar, sisplau? Es fa per dues coses: una, per recollir l’aigua i treure-la i que no
arribi més avall, perquè si no, ens arriba a la placeta Pujol i allà s’hi posa mig metre, i
l’aigua sempre hem dit que l’hem de treure abans d’arribar allà!

Sr. David Olivares:
I primer no haurien de tirar més amunt i arreglar abans d’arribar aquí?
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Sr. Jaume Vivet:
Però si li estic dient!
Sr. David Olivares:
El problema no ve d’aquí.

Sr. Jaume Vivet:
De Can Jaumira!!!
Sr. David Olivares:
Doncs primer arreglem allò, abans d’arreglar això! arreglem la plaça Joanot Martorell, que
també baixa cap al carrer Manlleu a dalt de tot... i ha molt per arreglar abans!

Sr. Jaume Vivet:
Escolti’m: l’aigua superficial, si cauen 100 litres, en baixarà igualment per sobre!

Sr. David Olivares:
Bé. A mi ja m’ha respost.

Sr. Jaume Vivet:
I tant que l’he respost. Hem tingut una discussió més que una resposta, però és igual.
Sr. David Olivares:
Bé, com sempre, no?

Sr. Jaume Vivet:
Deixem-ho estar. Veig que amb vostè és impossible.
4.7.Pel tema d’aquestes cartes que van escriure des de la policia local a diferents mitjans de
comunicació; aquest malestar que hi ha a la policia local, si ens podrien explicar una mica
si s’està gestionant, s’està parlant amb ells o què s’està fent.

Sr. Jaume Vivet:
Carta de la policia local. Aquí, només dir que –si em permet en Jordi respondré jo, perquè
també afecta a recursos humans-. Bàsicament va ser un tema que vam enfocar de cara a
recursos humans. Li diré que si el problema és econòmic –perquè allà es basava en
temes econòmics- li diré que hi ha un conveni signat i vigent. No li he de respondre res
més.
Sr. David Olivares:
Però hi ha altres problemes i no només l’econòmic.
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Sr. Jaume Vivet:
Problema econòmic i punt. Faig referència a la carta. No diré res més.
Sr. David Olivares:
Espero que, per la llibertat d’expressió no sancionem ningú. Ho dic hipotèticament això.

Sr. Jaume Vivet:
Què diu ara vostè?
Sr. David Olivares:
Jo dic que per la llibertat d’expressió de la policia local, no ho dic, és una pregunta, no se
sancionarà ningú, oi?

Sr. Jaume Vivet:
I qui ha dit que hem sancionat algú?
Sr. David Olivares:
No ho dic. És una pregunta.

Sr. Jaume Vivet:
No. Això és una altra pregunta. M’ha demanat pel fet de la carta de la policia local com
està. Li dic que el conveni és vigent i, per tant, aquest senyor cobra el que cobra.

Sr. MARC FONTSERÈ:
4.8.La primera anava per en Xevi Lozano; no sé si la podrà respondre el regidor d’obres o
l’alcalde: ja fa uns anys es va aprovar el pacte d’alcaldes per a la sostenibilitat per l’any
2020. Crec recordar que a principis de legislatura es van emprendre algunes accions,
com algun canvi d’il·luminació; al Marta Mata no sé si es va fer algun estudi sobre com
reduir despesa energètica o consums; ara no sabria dir si se’n ha fet cap més. Demanaria
si se’ns pot informar sobre què s’ha fet per aconseguir aquesta reducció del 20% de les
emissions l’any 2020.

Sr. Lluís Sabatés:
Ho respondria millor en Xevi, però en tot cas, després ja li traslladarem la pregunta i que
l’acabi de complimentar, però si que és cert que durant aquest mandat s’han fet un seguit
d’actuacions que crec que són importants en aquest sentit; una de les més importants va
ser racionalitzar tot el que és el tema d’enllumenat públic, mirant exactament en quins
llocs hi havia un excés de lluminositat i fent una encesa molt més racional de tots els
carrers; això ha suposat –si ho mires al pressupost- cada any, la rebaixa en el consum
d’electricitat d’una manera important, ara no et sabria valorar els quilowatts de menys que
representa i l’import que hem pagat, tot i que hi ha hagut un increment de costos
energètics, la partida d’enllumenat públic, cada any ha anat disminuint per aquestes
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actuacions que s’han anat fent. A més, cada any s’han programat actuacions de canvi de
lluminàries: s’ha canviat el carrer Sant Josep, el carrer Sant Miquel; ara està a punt de
fer-se la ronda de les Pollancredes i el carrer de Sant Antoni, ja està adjudicat, s’ha de
posar en marxa. I en temes també energètics, s’ha fet un pla al Fortià Solà del tema
“desendolla’t” que ja és el tercer any que el portem a terme per un càlcul de costos i de
cultura d’ús dels serveis en general energètics, tant a nivell d’energia com de calefacció i
també s’ha fet aplicant un projecte al Marta Mata.
No sé exactament si em deixo alguna altra cosa, però de totes maneres ho traslladarem a
en Xevi i en tot cas t’ho faríem arribar.
4.9.Saber què s’ha fet –en aquest cas més recent-: ja farà un any –perquè el temps passa
molt de pressa- dels aiguats, inundacions i problemes de clavegueram. Si que el regidor i
l’alcalde van anunciar unes petites o grans, és a dir, petites obres però amb grans
despeses per tallar alguns punts en concret, però si que és cert que també es parlava
que el problema era de calat i que s’havia d’estudiar bé com solucionar-ho.
Demano si ja teniu clar com s’ha de fer, quins costos tenim i que ens n'anem molt cap
enllà, que ja fa un any, d’això!

Sr. Lluís Sabatés:
En el tema clavegueram, hem sol·licitat a la Diputació un ajut per fer una revisió del pla
de clavegueram que en aquests moments no està aprovat i el volem actualitzar, però
independentment d’això, que és una cosa que anirà una mica a més llarg termini, ja s’ha
fet una planificació d’actuacions urgents per veure exactament en els punts conflictius
quins problemes hi havia, un acaba de comentar-lo l’alcalde, que és fer una inspecció
física del tram de Can Jaumira, que hi tenim un problema i el sabíem i, per tant, em
sembla que avui també hi estaven treballant. Estem acabant d’esperar l’informe, no
sabem exactament què hi ha, però la primera informació que ens ha arribat és que amb
un tram de 10 metres podríem solucionar-ho; allà fa com un colze i aquell colze ens reté
l’aigua i fa pujar l’aigua amunt...

Sr. Jaume Vivet:
Perdona, Lluís; jo ho tinc bastant fresc d’avui mateix: allà hi baixen tres col·lectors: un que
baixa del carrer Nou, un altre que baixa del carrer Manlleu i un altre que ve del carrer del
Cònsol. El del carrer Cònsol, a més, ve perpendicular al tub, o sigui que no dóna l’aigua
entregada i quan baixa molta aigua, genera turbulències i encara entra més amb càrrega i
aquí sembla ser que hi ha un tros de tub, des d’on conflueixen aquests tres, des del
carrer de la Diputació, que allà es veu que hi baixa un tub gran de metre i mig; la primera
cosa que hem de fer, és mirar que aquest tub estigui net de sediments, això el primer, i
llavors, aquests 10 o 15 metres que hi ha des de Can Jaumira fins aquí, que ens pensem
que és més petit de metre i mig, fer-lo de metre i mig o de dos metres, perquè engolleixi
bé. Aquesta és la primera actuació per evitar aigües allà baix.
També s’han fet les tres obres que hem anat dient sempre, sobre tot una que era la de
l’estació; les altres dues més aviat han estat reparacions, però aquesta ja era una obra
gran. També n’hi ha una que la tenim sobre la taula, que és l’avinguda del Castell;
aquesta és una obra cara; estem parlant d’uns dos-cents mil i escaig euros; és una obra
que tota l’aigua pluvial d’allà aniria directament al riu. Per tant, ha de baixar cap a
Caberdisses i anar-la a tirar de dret al riu, que és el que se’ns aconsella fer directament
en aquest cas.
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Sr. Lluís Sabatés:
També està projectat fer en el mateix sentit el carrer de la Diputació, que no podrem fer
una recol·lecta perpendicular al carrer i l’haurem de fer lateral en la zona del mercat
municipal, que també hi tenim el col·lector directe que va cap al riu; es tracta de fer la
inspecció i neteja del col·lector i fer-hi dues captacions laterals, perquè quan baixi l’aigua
per allà pugui anar directament cap al riu i també es fa una connexió per tota l’aigua que
baixa pel carrer Sant Miquel i passa pel carrer del Pont i la placeta Pujol, hi ha una
connexió d’una canalització directa també cap a una sortida que hi ha ben bé sota el pont
de Can Pujades, que allà s’ha de fer la connexió que no estava feta, perquè aquesta
connexió se’n anava cap a la ronda de les Pollancredes i després teníem els problemes
d’inundacions a la ronda de les Pollancredes. A la ronda de les Pollancredes també s’hi
va fer una actuació d’un pou per poder fer la neteja –que em sembla que ja us ho havia
comentat- i se’n ha de fer una altra, que també ja està en vies d’adjudicació, per acabar
de netejar el segon tram, perquè no s’hi pot accedir d’altra manera.
Hi ha unes actuacions fetes, ara no te les podria valorar de memòria i tot això és aquest
pla que està dins del pressupost que en aquells moments teníem en el pressupost, de la
taxa que s’ha fet per a obres de clavegueram, a més a més del manteniment que es fa
habitualment, que ja ens hem reunit amb SOREA, que és la concessionària i també s’ha
fet un pla de manteniment i un d’aquests plans de manteniment són les neteges i
inspeccions d’aquests espais conflictius.

Sr. Jaume Vivet:
Jo també hi vull afegir una altra cosa: que deu fer cosa de la setmana passada o
l’anterior, vam tenir un tècnic de la Diputació i vam anar a visitar les obres que s’havien
fet que demanem ajuda a la Diputació per finançar-les o per pagar-les i dir que s’ha fet
una petició de l’Ajuntament a la Diputació, per valor d’uns 200.000 euros. Estem esperant
resposta en breu; jo he intentat que ens ho diguessin avui, però no ha pogut ser. Hi ha
una part d’obres que ja estan realitzades, que si ho recordeu ja vam fer una modificació
de pressupost del que era la xarxa d’aigua i ho vam passar aquí i, per tant, una part
l’haurem de tornar allà, però això també ens permetria fer un parell d’obres més, sobretot
que fan referència a l’aigua que baixa a la zona esportiva, que és fer una escullera a dalt
al Portal de la Carrera i una altra que són unes reixes que s’han de fer més avallTot això ho estem treballant; de seguida que tinguem aquests diners –ja dic que s’ha fet
una petició d’uns 200.000 euros, però a dia d’avui no us puc dir que els tinguem ni
concedits ni si ens en concedeixen la meitat, ni quina part ens concedeixen-.
Sr. Marc Fontserè:
Us agraeixo les explicacions. Moltes ja les coneixíem; aquesta no. La pregunta, però,
venia arran d’això, de veure que en una Junta de Govern, es va sol·licitar a la Diputació
un estudi sobre l’actuació o una modificació...

Sr. Jaume Vivet:
En diem revisió, perquè pensem que és un catàleg que està ben fet, ben redactat, hi ha
molta documentació...
Sr. Marc Fontserè:
I potser la pregunta venia per aquí, ostres! No és fer actuacions que segurament estaran
ben fetes, però no és començar la casa per la teulada, sense tenir aquesta revisió?
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Sr. Jaume Vivet:
No, perquè de les que es fan, algunes ja hi estan recollides; per exemple aquesta que
dèiem i n’hi ha moltes que les recull! I el pla de clavegueram, de fet, l’estem consultant;
no el tenim aprovat, però entenem que el que era molt elevat era el cost i potser tantes
accions potser no calien, perquè allà n’hi havia per divuit milions d’euros; és el
clavegueram de tot el pobla.
Estem fent actuacions una mica assessorats tècnicament, no només pels tècnics de
l’Ajuntament, si no inclús SOREA i algun de Diputació que ens assessora.
5.- INFORMACIONS:
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.1.Recordar que el dia 12 d’abril –ja us farem arribar les invitacions- hi ha la jornada
Segimon Serrallonga.
L’any passat era l’any Joan Vinyoli, però ens va semblar que era prioritària la celebració
del tricentenari i el vam aparcar, però pensem que és prou interessant com per fer-ho
aquest any i s’impartirà la conferència des del biògraf Pep Solà, sobre l’aventura lírica i
humana de Joan Vinyoli i llavors hi haurà l’Elena Tolosa que farà l’acompanyament
artístic i el grup doctor Freud farà la intervenció musical.
Ja us farem arribar la invitació, però com que és just després de Setmana Santa, que ho
tingueu present.
I bona Setmana Santa a tothom.
Sr. JORDI CASALS:
5.2.Informar que el dia 11 d’abril hi haurà la botiga al carrer de primavera, que es fa al centre,
que enguany, malgrat no poder comptar amb tècnic de comerç, estem intentant fer algun
tipus de canvi en el format, per anar-lo evolucionant i ja veurem al final com queda i us
convido a participar a un dels grans actes de dinamització comercial de Torelló.

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

Torelló, 21 d'abril de 2015
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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