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- Progrés Municipal
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Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/3 Ordinària 30/03/2015
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents sense modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT
2.1. ALCALDIA

2

2.1.1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les elecions locals del dia
24 de maig de 2015.
ACORD:

Per Reial Decret 233/2015, de 31 de març, es varen convocar eleccions Locals per al 24
de maig de 2014.
D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, (L.O.R.E.G.), correspon als Ajuntaments la formació de les Meses; els
Presidents i els vocals es designaran per sorteig públic que es realitzarà entre el dia vinti-cinquè i vint-i-novè posterior a la convocatòria.
Per aquest motiu, cal procedir a la realització del sorteig esmentat.
PROCEDIMENT:
Seguidament farem el sorteig de les persones que estan dins del cens electoral que
integraran les meses electorals. S’ha de nomenar un president i dos vocals per a cada una
de les meses i dos suplents per a cadascun d’ells. Els presidents es nomenen entre
persones de 18 a 70 anys i que tinguin la titulació de batxillerat o formació professional de
segon grau, i els vocals són entre el mateix tram d’edat, de 18 a 70 anys i que sàpiguen
llegir i escriure. Així mateix, es designaran també un nombre de tres reserves més per a
cada càrrec per tal de substituir al titular o als seus dos suplents en el cas que formulin
al·legacions que els siguin estimades.
Procedirem a través del programa informàtic, que conté el cens electoral; començarà a
córrer un marcador per a cadascun dels càrrecs, fins que algú digui prou. Una persona
agafarà una bola numerada i el número que contingui serà el salt que s’aplicarà entre el
titular i el seu primer suplent i del primer suplent al segon suplent i als altres tres reserves
que queden a la reserva.
Es farà una delegació per tal que, totes aquelles persones que presentin al·legació contra
el seu nomenament i els sigui acceptada per part de la Junta Electoral o que hi hagi
impossibilitat de poder notificar, que es procedeixi al nomenament de la persona substituta,
que serà el següent d’acord amb el salt que determini la bola, directament a l’Ajuntament
des de secretaria, perquè no hi ha temps material de fer una nova convocatòria del ple per
procedir a fer aquestes substitucions. Aquest supòsit serà només en el cas que s’hagin
esgotat els suplents i els 3 reserves que resultin del sorteig d’avui per a un càrrec.
El Sr. Alcalde disposarà que comenci a rodar el marcador i també que s’aturi.
Per al sorteig disposem d’un programa específic. Cal escollir els presidents, els dos vocals i
els dos suplents de cadascun.
Els presidents han de ser persones de més de 18 anys i menys de 70 –tot i que si en tenen
més de 65 i al·leguen que no se senten en condicions, es tindrà en consideració la seva
al·legació-, amb batxillerat o formació professional de segon grau i els vocals, la resta,
sempre que sàpiguen llegir i escriure i inclosos en el mateix tram d’edat.
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Tal com es preveu a la Llei electoral, els candidats no poden formar part de la mesa
electoral, per la qual cosa han estat exclosos prèviament del sorteig.
Cal que una persona disposi que comenci a voltar el marcador automàtic i el moment en
què s’hagi d’aturar. Els marcadors s’han aturat en els números que s’indiquen a
continuació:
 President: número: 2
 Primer vocal: número: 501
 Segon vocal: número: 444
A continuació, cal extreure una bola numerada, que determinarà el salt entre el titular i el
seu primer suplent i aquest, i el segon suplent, en cada un dels tres càrrecs. La bola que ha
extret una persona del públic, és la del número 11.
Es nomenen també 3 reserves per a cada càrrec, per al cas en què s’acceptin al·legacions
o sigui impossible notificar a la persona designada com a reserva, el ple autoritza
expressament a la secretaria de la Corporació per a procedir a designar la persona que
segueixi a aquella, d’acord amb el salt determinat per la bola extreta, que és el número 11.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
DELEGAR a la Secretària municipal el sorteig davant la impossibilitat d’efectuar
notificacions als titulars, suplents o reserves, per nomenar a membres de les Meses
Electorals en cas d’acceptació d’al·legacions per part de la Junta Electoral de Zona o per
impossibilitat de notificació del nomenament per tal que nomeni el següent a la llista
aplicant el salt que determina la bola.
RELACIÓ DE PERSONES DESIGNADES I CÀRRECS:
Districte – I,

Secció-1

Núm. DNI
77747526M
77094499V
43633326A
37747785R
77115311Z
33954970R
33933963Q
77102179S
77304382W
33945742L
77476505Q
77277729Y
77306585C
47850191W
33955583Q
33939220Y

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal

Mesa U
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77475702H
47794068E

Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-I, Secció 2, Mesa-A
Núm. DNI
33955787J
47853322M
33953170H
33945112X
90002344D
33930814H
47793533Q
12780969F
37741551T
33931720G
77094541J
33943211H
47845723L
47852739C
47850773D
47793036W
47790371M
33949408M

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-I, Secció-2, mesa-B
Núm. DNI
47794822V
33954936J
47793128W
05154236M
33939469W
77094597T
33957827Y
79303653K
33956633P
77304388P
77105572G
14269626N
33951237V
33940254M
47848810R
38089158P
46969631C
33941981F

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-I, Secció-2, Mesa-C
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Núm. DNI
77094487M
47845440N
47845163B
33953012K
33914809K
38400594R
77261139E
33935603T
33955987Y
47847875D
15377106L
33939694C
77086308Z
35120005V
77086225T
77115433K
43627718F
90000930K

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-I, Secció-4, mesa-A
Núm. DNI
33949830J
33951903Q
33955464N
47850486K
45465317K
33950970A
33951272Y
47853607Z
33937129P
33952963H
47957877W
74232026D
43625066T
33946956Z
77475088W
76905763L
90002312T
77282863B

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-I, Secció-4, Mesa-B
Núm. DNI
47851729E
38410160E
77273783Q

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
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33955140X
77476509C
77475175C
33246024F
52390376X
77750609Y
40350401Y
77115391W
33952552K
43630820G
33952397G
46716134Y
33931636N
77475694X
10045297R

PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-I, Secció-4, Mesa-C
Núm. DNI
77277649H
33938940W
77102263F
43626948L
33937211K
77077939V
77261058X
49295661Z
20067303X
48048244W
77475333V
40333685B
33936767Z
47848315N
77475315E
33945926L
43628653E
77261068C

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-II, Secció-1, Mesa-A
Núm. DNI
38127405Y
77295992F
35032207X
33930805D
77476539G
35009040G
49294159F

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
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47853897M
77094729V
37637903J
46323705A
46812753W
47852055A
43631069T
77264920P
48045687K
77306724K
33953889R

2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-II, Secció-1, Mesa-B
Núm. DNI
46346583L
33948159K
33937042J
47846585F
37308084Z
47705639M
77727359D
33937178B
49657448B
77475095D
77105655H
77475224T
44992582M
48194536Z
77105394X
47728035E
38841743X
33959056Q

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-II, Secció-2, Mesa-A
Núm. DNI
02633559J
77094407V
52307322D
33951714B
33956369C
77105556B
77092194N
77306626S
47790579Y
47712452X
77115331B

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
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77264963M
47790266S
47849313K
47791236L
33951635R
77311514G
33935629A

Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-II, Secció-2, Mesa-B
Núm. DNI
46941487M
33950513Y
77261167G
33958908Y
52168229C
43630956W
47792135K
40562277Y
47853718X
77092102N
33938753E
47792958Q
33955455A
33939303C
47854449M
33953740J
77094424B
33949594F

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-III, Secció-1, Mesa-A
Núm. DNI
77115340C
37744401K
77083631M
33936743J
33945064P
77264936R
77089094V
33955579N
33932196C
77105426L
33933433S
33945822F
33936728K
43627080J
04598022T

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
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77115332N
33934413Y
33953684A

Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-III, Secció-1, Mesa-B
Núm. DNI
47791835C
43631158C
43628507Z
33933991K
33948260F
33954928M
77277339F
46062296N
33932453R
47845974V
90001027A
47854148A
49295876E
33946647G
24106900W
33951390D
43627254A
77115372Y

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-III, Secció-2, Mesa-A
Núm. DNI
33941082M
33942269L
51241064P
77304296P
33933909P
77289666Y
47846225S
47853024Y
77070006L
47794124D
21674470Y
47851183M
77728421J
47853655Q
47602607J
33951539C
47793693S
33948590S

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal
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Districte-III, Secció-2, Mesa-B
Núm. DNI
33954060B
47849716X
47957659Z
77475326X
33945461Z
77105703C
33947736N
33952395W
77306597D
90002520R
77302829J
33943638P
33957398Z
77094445D
77071569H
47792833Y
46785995Q
33952250H

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-III, secció-3, mesa-A
Núm. DNI
77475618A
46225813E
47794296C
47794295L
38775464V
38111366K
48046351H
77275582K
47806963Z
43627996D
33944630B
39296876L
77285810Z
33931234R
47790882X
05132458P
24112674A
77302722K

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-III, Secció-3, Mesa-B
Núm. DNI
77306778Y

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
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77277672H
77476074E
33949774A
52805088D
33941223P
52390049M
37675564T
35030367X
34830843B
77094583D
77311282W
77277743C
47846270Z
47790160R
33938670P
77261729Z
47792510M

1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

Districte-III, Secció-3, Mesa-C
Núm. DNI
77475392F
47959535G
77070053C
47847050N
33952113L
33952079P
33952904M
33934504M
44014871R
47852655M
47850224N
33955832N
36569191L
77304310E
33954208K
47850225J
77083747Y
43532681Y

CÀRREC A LA MESA
PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent
Reserva 1 President/a
Reserva 2 President/a
Reserva 3 President/a
Reserva 1 Primer vocal
Reserva 2 Primer vocal
Reserva 3 Primer vocal
Reserva 1 Segon vocal
Reserva 2 Segon vocal
Reserva 3 Segon vocal

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

2.2. CIUTADANIA ACTIVA
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2.2.1. Proposta de data per a la celebració de l'Assemblea de Veïns del barri de
Montserrat
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
La regidoria de Ciutadania Activa ha impulsat, al llarg de la legislatura, l’Assemblea de
Barri, per tal de fomentar la participació ciutadana. L’Assemblea de Barri és un espai de
trobada entre les associacions, entitats, ciutadans i ciutadanes i els responsables
municipals, amb l’objectiu de transmetre de forma directa als veïns la informació de tot
allò que afecta al barri i poder recollir les opinions i els suggeriments sobre aquests
temes.
Per tal de donar forma a aquesta nova forma d’articular la participació ciutadana s’han
celebrat dues assemblees de barri amb els veïns del barri de Montserrat (els dies 16
d'octubre de 2013 i 3 de desembre de 2014), per a les quals s’ha comptat amb la
col·laboració de l’AAVV del barri de Montserrat.
D’altra banda, des de fa un cert temps, l’antic camp de futbol del barri de Montserrat està
en desús. Sovint els veïns han demanat de donar un nou ús a un equipament que, amb el
temps, corre el risc de degradar-se. La regidoria de Ciutadania Activa de l’Ajuntament es
va proposar de tirar endavant un projecte per conèixer l’opinió dels veïns sobre quin ús
futur caldria donar a l’antic camp de futbol.
Coincidint amb la celebració de La Botiga al Carrer al barri de Montserrat (11 d’octubre de
2014), es va engegar una campanya per tal que els veïns poguessin expressar la seva
opinió sobre aquest tema, a través d’unes urnes de cartró que es dipositaren en diferents
comerços del veïnat. Després de tres setmanes de recollida, es van comptabilitzar 950
butlletes amb les aportacions dels veïns.
El resultat d’aquesta enquesta es va exposar al conjunt del veïnat del barri de Montserrat
en una assemblea de barri celebrada el 3 de desembre al Centre Cívic. A través d’un
treball grupal, els veïns assistents van fer una tria i descart de propostes. Els veïns van
decidir destinar els terrenys del camp de futbol a un parc infantil i a una zona verda
enjardinada per a tots els públics i a una àrea per a la pràctica de diferents esports.
Aquesta proposta genèrica es va posar en mans dels serveis tècnics municipals per tal
d’elaborar els respectius avantprojectes. El procés participatiu ha de culminar amb una
consulta ciutadana per escollir entre les dues propostes finalistes.
En aquest punt es considera imprescindible convocar una nova assemblea amb els veïns
del barri de Montserrat per tal que puguin decidir el dia, els criteris i la forma de celebrar
aquesta consulta ciutadana. Des de la regidoria de Ciutadania Activa es considera
adequat fixar la data del dimarts 2 de juny per celebrar l’Assemblea de barri.
FONAMENTS DE DRET:
Reglament de Participació Ciutadana de Torelló, aprovat definitivament en el ple
municipal del 2 de març de 2009 i publicat en el BOP núm. 59 Annex I, de 10 de març de
2009. Aquest Reglament de Participació Ciutadana determina tot allò relatiu a la
informació municipal, els consells municipals, les formes de participació individual i el dret
de participació col·lectiva, la petició i la participació, o la consulta popular, drets dels quals
emana l’assemblea de barri.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Ciutadania Activa, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la data del dimarts 2 de juny per celebrar l’Assemblea de veïns del barri
de Montserrat.
Segon.- Fixar el termini màxim del 31 de juliol per celebrar la consulta a la ciutadania
sobre els dos projectes de nou ús del camp de futbol del barri de Montserrat, elaborats
pels serveis tècnics municipals, en base als criteris que decidirà l’Assemblea de veïns.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat.

INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Després que en el darrer ple hi va haver alguns grups que es van oposar que poguéssim
fer aquest retorn als veïns durant aquest període, perquè estem en període electoral i
semblava que no era adequat –cosa que al nostre entendre, si que s’hagués pogut ferperò en tot cas, la Junta electoral va dictaminar que no era adequat i no hem volgut
recórrer i entrar aquí en una discussió, però si que vam agafar el compromís a l’últim ple
de porat avui una data per tal que la cosa quedés fixada i s’aprovés pel màxim de grups
que hi vulguin donar suport, però perquè això es pugui fer i no s’allargui, no s’encalli en el
temps, perquè creiem que és un deure que tenim envers aquests veïns, fer-los el retorn
del projecte que ells havien treballat en l’assemblea. Una assemblea, que al nostre
entendre és un mecanisme ordinari, perquè es va engegar ja l’any passat i seria la
tercera i, per tant, és un mecanisme de participació com s’han fet altres reunions amb els
veïns, com es va fer al carrer Sant Bartomeu... per tant, entenem que la participació és un
mecanisme ordinari –no es va entendre així- ho ajornem fins el juny i en tot cas, crèiem
que no podia esperar ja a què passin les vacances i, per tant, per això fixem la data –si
aquest ple l’aprova- del 2 de juny per fer l’assemblea de retorn de presentar els esbossos
a partir de les propostes que van sortir dels veïns i poder-los presentar el treball que han
fet els serveis tècnics i fixar-nos abans del 31 de juliol, és a dir, abans d’anar de
vacances, perquè el nou Ajuntament convoqui la consulta veïnal perquè els veïns puguin
decidir la proposta definitiva.
Sra. ROSER MAS:
Jo ja hi estic d’acord en què s’hagi de presentar, perquè va en benefici dels veïns, això
està clar, però es fa tard i en relació al dictamen de la Junta Electoral, jo penso que seria
correcte, perquè en certa manera sembla que haguem agafat els vicis d’en Trias a
Barcelona; penso que és correcte no fer-ho en aquestes dates, si no fer-ho després, tot i
que ens hagués agradat que s’hagués pogut començar el procés participatiu i acabar-lo
en els temps pertinents i no pas ara.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també estem totalment d’acord; ja ens vam queixar en el seu dia precisament
per aquesta mateixa raó: creiem que era més oportú fer-ho després de les eleccions que
abans, malgrat que encara algú pugui pensar que no hi havia mala intenció, però bé,
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podia haver-hi formes de pensar diferents i prendre conclusions diferents. Creiem que
això és la forma correcta de fer-ho i, per tant, hi donarem suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres també hi donarem suport, tot i que ens hagués agradat, com també ha
comentat la companya d’Iniciativa, que això s’hagués enllestit bastant abans per evitar
que passés el que ha acabat passant; per nosaltres és incomprensible que després que
comencés el tema –em sembla- a l’octubre, a data d’avui haguem hagut d’esperar a
última hora; estic segur que no era per motius electorals, però que s’hagi hagut d’esperar
a última hora per fer aquesta assemblea.
I la segona cosa que no entenem és, perquè es presenta al ple; si que en Xevi ho ha
explicat, que va ser un compromís del ple passat, però s’hagués pogut fer com una
informació, perquè si no recordo malament, i si m’equivoco em rectifiqueu, les altres
assemblees, jornades, jornades participatives... no n’ha passat cap pel ple.
De totes maneres, explicat això hi votarem a favor, perquè ens sembla que com més
aviat es faci millor.
Sr. XAVIER LOZANO:
Evidentment que a nosaltres també ens hagués agradat poder mantenir el calendari
previst. Un tècnic va agafar una baixa força llarga i això va fer endarrerir projectes a l’àrea
d’urbanisme i obres i serveis i aquest en va estar un. Evidentment han estat causes
sobrevingudes; els tècnics ja hi han estat treballat i s’hagués pogut fer ara a l’abril; el
compromís era el primer trimestre, per tant, el març; s’endarreria amb la Setmana Santa i
tot plegat un mes i ha estat aquesta baixa sobrevinguda que també va ser de prop d’un
mes, si no recordo malament. Per tant, els motius han estat evidentment sobrevinguts i
no ha estat cap maniobra per intentar colar-ho en període electoral, només faltaria!
I el motiu de passar-ho pel ple: entenem que el fet que el ple ho aprovi, com que l’equip
de govern estarem en funcions en aquelles dates, també ens legitima i entenem que tots
ens doneu suport per fer aquesta assemblea de veïns i els ho puguem explicar.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Em queda clar lo del ple.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.3. HISENDA
2.3.1. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 134/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 16 de març de 2015, el Sr. Jaime Gordo Riera va sol·licitar llicència d'obres
per rehabilitar la façana i reparar la teulada de l'edifici situat al C. Calverons núm. 19 i el
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mateix dia va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra de rehabilitació de façana i reparació de
teulada d'un edifici situat fora de l'àmbit del Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 19 de març de 2015, es va concedir al Sr. Jaime Gordo
Riera, llicència urbanística segons expedient 134/2015--LOMEN, per la rehabilitació de la
façana i reparació de la teulada de l'edifici del C. Calverons núm. 19.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1c de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres
d’arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes en la resta del
municipi no inclòs a l’àrea de Pla Barris.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
Els departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Declarar les obres de rehabilitació de façana i reparació de teulada, incloses en
l'expedient de llicència urbanística núm. 134/2015-LOMMEN, 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.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.3.2. Arovacióde la massa salarial 2015 de l'Ajuntament de Torelló del Consorci de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
Es dóna compte dels informes emesos per la Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament
de Torelló i per la Gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, en el que
s’informa favorablement a la massa salarial del personal de laboral de l’Ajuntament de
Torelló i del Consorci, respectivament, una vegada excloses la seguretat social i les
indemnitzacions per final de contracte, d’acord amb els imports que posteriorment es
detallaran.
ANTECEDENTS
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local va introduir un nou article 103 bis a la Llei reguladora de les bases de règim local, el
qual estableix que les corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que estableixi
amb caràcter bàsic la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.
L’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’ajuntament de Torelló, ha de
comprendre la referent a la mateixa entitat local, organismes, entitats públiques
empresarials i altres ens públics i societats mercantils locals que en depenen, així com
les dels consorcis adscrits a aquesta en virtut del que preveu la legislació bàsica de règim
jurídic de les administracions públiques i de les fundacions en què concorri alguna de les
circumstàncies següents:
a)

Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de
les entitats esmentades en aquest apartat.
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui
format en més d’un 50 per 100 per béns o drets aportats o cedits per les
referides entitats.
En aquest sentit s’incorpora la del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
La massa salarial aprovada s’ha de publicar a la seu electrònica de la corporació i en el
Butlletí Oficial de la Província o, si s’escau, de la comunitat autònoma uniprovincial en el
termini de 20 dies.
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

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Torelló
segons el següent resum:
Total massa salarial personal laboral 2015
Personal laboral d’estructura
Personal AODL.- Plans ocupació

1.343.666,69€
188.753,15€
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1.532.419,84€

SEGON: Aprovar la massa salarial del personal laboral del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura segons el següent resum:
Total massa salarial personal laboral 2015

299.059,03€

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

2.4. SECRETARIA
2.4.1. Inici expedient expropiació C/ Canigó cantonada amb el C/ La Gleva
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.Per decret de l’alcaldia de data 9 d’abril de 2015 es va acordar incoar expedient
per procedir a l’expropiació del terreny propietat de la Sra. Josefa Caldere Garolera,
situats al C/ Canigó, cantonada amb el C/ La Gleva, per tal de poder destinar aquests
terrenys a vialitat.
2.L’arquitecte municipal en data de 13 d’abril ha emès informe urbanístic on
s’especifica que el terreny a expropiar té una qualificació de sistema viari i no es troba
inclòs en cap sector o unitat d’actuació.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.-. L’article 34.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que, els terrenys reservats per a sistemes
urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al
sistema de reparcel.lació es poden adquirir mitjançant expropiació.
Segon.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita, en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
Tercer.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que pareixin com interessades en el procediment.
És per tot això que, a proposta de la regidoria , i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
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l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tota vegada
que el Pla General d’ordenació de Torelló porta implícita la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació al qualificar els terrenys objecte d’expropiació com a sistema viari.
Segon.- Aprovar la relació de béns i drets afectats, amb expressió dels propietaris i
exposar-la al públic pel termini de 15 dies hàbils, a través d’edictes que s’inseriran al
Butlletí Oficial de la província de la província i al tauler electrònic municipal.
Tercer.- En cas de no presentar-se al.legacions es faculta a l’Alcalde per iniciar els
tràmits previstos en l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa per intentar l’adquisició
dels terrenys per mutu acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ.
Propietari

Superfície

Qualificació

Referència
cadastral

Referència
Registral

Josefa Calderé
Garolera

106,91 m²

Vialitat

No disposa

Tom 2131,llibre
248,
foli
143,finca 5205

INTERVENCIONS:
Sr. DAVID FORCADA:
Un dubte de caràcter tècnic; no sé si la secretària ens ho pot resoldre: el dubte és, si hi
ha ocupació efectiva durant un termini i la propietat no reclama la seva propietat, hi ha un
termini de prescripció; en aquest cas, es dóna?
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
No es dóna. No ha arribat, perquè cal acreditar des que es va ocupar i és des que es van
fer les obres, crec que era el 2006 i la prescripció, fins ara que s’ha modificat la llei
catalana, eren 30 anys i és 20 anys a partir que s’ha aprovat la Llei catalana i, per tant,
se’ns n'apliquen 30 en aquest cas.
Sr. DAVID FORCADA:
Però les obres eren una reforma; l’ocupació ja era efectiva!
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Si, però cal acreditar-ho d’alguna manera. Amb les obres es pot acreditar, perquè s’han
fet les obres, però abans no hi havia l’acreditació.
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Sr. DAVID FORCADA:
Però ja hi havia obres prèvies; ja era un parc abans de tot això!
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Si, però hem anat a buscar 30 anys enrere i no hem trobat res i és el que computaria el
termini.
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, 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

2.4.2. Rectificació plecs de clàusules administratives licitació gestió servei públic
llar infants La Cabanya
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de data 30 de març de 2015 es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació de la gestió
del servei públic de la llar d’infants La Cabanya mitjançant concessió administrativa amb
una durada del contracte de tres anys i prorrogables, anualment, per sis anys més. En el
mateix acord es va autoritzar la despesa per una quantia de 47.893,68 euros pels mesos
de setembre a desembre de l’exercici 2015 i es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió
de servei públic. Així mateix, es va aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjanament edictes a publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al perfil del
contractant per tal que durant el termini de vint dies naturals els interessats poguessin
presentar les proposicions que estimessin pertinents.
En data 13 d’abril de 2015 es va publicar en el BOP de Barcelona i en el perfil de
contractant de l’ajuntament de Torelló l’edicte de licitació del contracte de la gestió del
servei públic de la llar d’infants La Cabanya mitjançant concessió administrativa.
Atès que s’ha detectat un error material a l’annex I dels plecs de clàusules administratives
particulars.
Vist l’informe del departament d’educació de l’ajuntament de Torelló de data 17 d’abril de
2015.
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FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú preveu que les Administracions Públiques podran
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors materials existents
en els seus actes.
Segon.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP l’òrgan competent per
aprovar la rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars és el 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, acorda:
Primer.- Rectificar els plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per acord
del Ple municipal en sessió ordinària celebrada en data 30 de març de 2015, que
regeixen la contractació de la gestió del servei públic de la llar d’infants Blancaneus
mitjançant concessió administrativa en relació a l’annex I, pàgina 32, en el sentit següent:
On diu:
R1=1, si 6 unitats en actiu. R1=0,80411881 si 5ut. R1=0,72114465 si 4 ut.
Ha de dir:
R1=1, si 6 unitats en actiu. R1=0,78542976 si 5ut. R1=0,69405964 si 4 ut.

Segon.- Suspendre la convocatòria de la licitació de la gestió del servei públic de la llar
d’infants La Cabanya mitjançant concessió administrativa, atès que cal introduir l’esmena
als plecs aprovada en l’acord primer.
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al Perfil de Contractant de l’ajuntament de Torelló, el contingut d’aquest
acord i atorgar un nou termini de vint dies naturals, a partir de la publicació al BOP, per tal
que els interessats puguin presentar les seves ofertes.
Quart.- Notificar el present acord al departament d’Educació.

INTERVENCIONS:
(Debat conjunt amb el punt següent)
Sra. ROSER MAS:
Només volia dir que les coses s’han de fer ben fetes i que ja està bé. Aquestes són
aquelles concessions o licitacions que s’acabaven per l’octubre?

Sr. JAUME VIVET:
Si.
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Sra. ROSER MAS:
Bé. Doncs així ja arribarem dins de termini, no?
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Les licitacions s’acaben a l’agost, per començar el nou curs escolar, o sigui que arribem a
temps, també, de totes maneres.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.4.3. Rectificació plecs de clàusules administratives particulars licitació gestió
servei públic llar infants Blancaneus
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de data 30 de març de 2015 es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació de la gestió
del servei públic de la llar d’infants Blancaneus mitjançant concessió administrativa amb
una durada del contracte de tres anys i prorrogables, anualment, per sis anys més. En el
mateix acord es va autoritzar la despesa per una quantia de 59.533,36 euros pels mesos
de setembre a desembre de l’exercici 2015 i es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió
de servei públic. Així mateix, es va aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjanament edictes a publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al perfil del
contractant per tal que durant el termini de vint dies naturals els interessats poguessin
presentar les proposicions que estimessin pertinents.
En data 13 d’abril de 2015 es va publicar en el BOP. de Barcelona i en el perfil de
contractant de l’ajuntament de Torelló l’edicte de licitació del contracte de la gestió del
servei públic de la llar d’infants Blancaneus mitjançant concessió administrativa.
Atès que s’ha detectat un error material a l’annex I dels plecs de clàusules administratives
particulars.
Vist l’informe del departament d’educació de l’ajuntament de Torelló de data 20 d’abril de
2015.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú preveu que les Administracions Públiques podran
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors materials existents
en els seus actes.
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Segon.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP l’òrgan competent per
aprovar la rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars és el 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, acorda:
Primer.- Rectificar els plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per acord
del Ple municipal en sessió ordinària celebrada en data 30 de març de 2015, que
regeixen la contractació de la gestió del servei públic de la llar d’infants Blancaneus
mitjançant concessió administrativa en relació a l’annex I, pàgina 32, en el sentit següent:
On diu:
(Nud): > Mitjana de 26 infants
Ha de dir:
(Nud): > Mitjana de 21,20 infants
Segon.- Suspendre la convocatòria de la licitació de la gestió del servei públic de la llar
d’infants Blancaneus mitjançant concessió administrativa, atès que cal introduir l’esmena
als plecs aprovada en l’acord primer.
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al Perfil de Contractant de l’ajuntament de Torelló, el contingut d’aquest
acord i atorgar un nou termini de vint dies naturals, a partir de la publicació al BOP., per
tal que els interessats puguin presentar les seves ofertes.
Quart.- Notificar el present acord al departament d’Educació.

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

TERRITORI

I

URBANISME,

DE

PROMOCIÓ

2.5. MEDI AMBIENT
2.5.1. Adhesió a la declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables,
fèrtils i resilients
ACORD:

Enguany, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat celebra la seva majoria
d’edat. Ens hem fet grans! En els 18 anys transcorreguts des de la fundació, el 1997 a
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Manresa, hem passat del centenar de socis inicials als gairebé tres-cents membres de
tots els nivells de l’Administració repartits arreu del territori de Catalunya.
Plegats, hem après els uns dels altres i, fruit de la reflexió conjunta, hem impulsat el
desenvolupament sostenible dels nostres pobles i ciutats. L’itinerari ens va fer descobrir
els escenaris innovadors de les agendes 21 locals, i avui ens ha dut fins als nous
paradigmes de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, ens ha fet avançar en la
incorporació de la participació ciutadana en els afers públics i en crear un llenguatge
comú i una cultura compartida basada en la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.
Tot plegat, progressos que ja difícilment admeten passos enrere.

El nous Objectius de Desenvolupament Sostenible
El 2015 és també un any clau, perquè Nacions Unides anunciarà els nous Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)1, continuïtat dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (ODM). La que ja s’anomena “Agenda post 2015” posa un èmfasi especial en les
dimensions, ambiental i econòmica i, reconeixent que les persones són el centre del
desenvolupament sostenible, es compromet a impulsar un sistema social inclusiu que
conjumini el progrés econòmic, el desenvolupament social i la protecció del medi ambient.
Les ciutats i els pobles assumirem els Objectius de Desenvolupament Sostenible igual
com en el seu dia van assumir els objectius de la Cimera de la Terra, que van conduir a
l’aprovació de la Carta d’Aalborg i a la creació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Ciutats i pobles habitables
Les ciutats i pobles, l’hàbitat urbà, són un hàbitat humà. I, per la seva natura i raó de ser,
han de ser ciutats i pobles habitables. Ciutats i pobles habitables són ciutats i pobles
saludables, amb aire i aigua nets i aliments sans. Són confortables, amb benestar acústic
i climàtic, i espais acollidors. Ciutats i pobles habitables són espais diversos, amb verd i
biodiversitat, patrimoni i paisatge. Són viles estimulants, amb habitatge i mitjans de vida i
de coneixement; són ciutats i pobles acollidors i inclusius, amb mecanismes de resolució
de conflictes, cohesionats, equitatius i solidaris.
Ciutats i pobles fèrtils
Més enllà de la producció primària, que cal no obviar, les ciutats i els pobles són viver de
riquesa, de talent, de coneixement i de creativitat. Fertilitat en la producció de béns, en la
generació d’idees i de coneixement, de cultura, de bellesa, de benestar, de salut, de joia
de viure, en la producció de relat i de visió, i en la creació del seu futur, amb horitzons
ambiciosos. Fèrtils en la producció de vincles, en la cooperació en xarxa amb altres
pobles, ciutats i ciutadanies, i en connexió contínua amb el món.
Ciutats i pobles resilients i perdurables
Treballem, perquè les nostres ciutats i pobles siguin resilients i perdurables. Per això
utilitzem els recursos amb eficiència. Actuem per evitar i mitigar els impactes, amb una
actitud de prevenció. I ens movem per rebaixar la dependència i tendir a l’autosuficiència,
per millorar la capacitat de suportar, sobreviure i ressorgir d’un embat, d’una crisi o
impacte.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:
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Acordem,
Assumir els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides en
les nostres agendes per la sostenibilitat.
Recercar l’excel·lència en matèria de qualitat ambiental, en el benentès que malgrat
que hem evolucionat molt en els anys darrers, encara hi ha grans i diversos assumptes
pendents, com ara el repte de garantir un aire net i una ciutat vital no sorollosa.
Passar de la inquietud pel medi ambient a una economia que l’incorpori. Economia
verda, circular o de descarbonatació és assumir que el preu de les coses internalitzi els
seus costos socials i ambientals, en l’horitzó estratègic d’eradicació de la pobresa.
Itinerari de la consciència ambiental al compromís i la corresponsabilitat de la
ciutadania. Cal generar la informació i els recursos adequats, perquè tothom es pugui
implicar efectivament en l’acció i la construcció de les ciutats que volem.
Transformar la resposta puntual en resiliència. Les ciutats i els pobles hem de millorar
la capacitat de reacció de la comunitat i del territori, mitjançant la resposta creativa,
preventiva i proactiva als canvis i a les situacions externes de crisis i transformació.
I ens comprometem a fer difusió d’aquests acords en els mitjans de comunicació,
generals i locals, als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials
És per tot això que, a proposta de la regidoria , i vist el dictamen de la C. I. de territori i
urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda:

Primer.- DONAR SUPORT a la declaració de Barcelona per les ciutats i pobles
habitables, fèrtils i resilients.
Segon.- NOTIFICAR l'acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat i a la Regidoria de Medi Ambient.
INTERVENCIONS:
Sr. XAVIER LOZANO:
Com ja sabeu formem part de la xarxa de pobles per a la sostenibilitat; aquesta xarxa
compleix 18 anys enguany, arriba a la majoria d’edat, i cada any a la seva assemblea els
municipis establim una declaració que llavors subscrivim en els diferents plens. N’hem
subscrit en anys anteriors i aquesta va encarada a donar suport i a comprometre’ns com
a municipi a desenvolupar els objectius que fixarà l’ONU després dels objectius que es
van marcar l’any 2000 com a objectius del mil·lenni, aquest any 2015 l’ONU renovarà
aquests nous objectius, el que ja s’ha anomenat “l’agenda post 2015”. És el compromís
que adoptem sobretot els ajuntaments de cara a complir aquests objectius, a fer-nos-els
nostres i fer un pas més en qüestió de sostenibilitat i de medi ambient. Ésser capaços,
aquest punt de resilient, d’adaptar-nos i superar les dificultats o el mal que li hem fet al
medi i poder superar el malestar del medi i poder millorar i, per tant, anar una mica enllà
d’aquells objectius que ens havíem marcat l’any 2000.
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Sra. ROSER MAS:
Jo volia comentar que tal com ha dit el regidor, fa 18 anys, per molts anys, ens n’alegrem
molt; que va ser una xarxa que vàrem impulsar des d’Iniciativa a la Diputació de
Barcelona, que s’ha anat fent gran, ha incorporat nous membres i ha evolucionat en
continguts com una mica la realitat també evoluciona i, per tant, tot ha de canviar,
sobretot tal com deia això el regidor, per aquests reptes que tenim com a humanitat
davant dels nostres propis impactes negatius, és important.
Aquesta declaració ens compromet a assumir objectius, això està molt bé, però a l’hora
de la veritat en les actuacions en l’àmbit municipal no sempre són suficientment
compromeses, ens sembla. A Torelló ho hem vist, per exemple, amb el pla d’acció per
l’energia sostenible que vam aprovar i n’hem fet molt poques coses.
Com que ara ja estem en el moment que estem, tampoc és qüestió de demanar a l’equip
de govern que adeqüi les polítiques a aquesta declaració, perquè ara ja acabem, però si
que hem de tenir present aquesta aprovació –perquè espero que s’aprovarà- com a guia
de l’acció de govern per a la propera legislatura, ja sigui des del govern com des de
l’oposició.
Una cosa potser si que pot fer l’equip de govern actual, que tal com diu aquest darrer
punt és fer-ne difusió, perquè el terme de la declaració, tot el terme, fa ciutats habitables,
fèrtils i resilients, a voltes és una mica complicat per la gent normal, per la gent de carrer,
per a nosaltres mateixos entendre exactament què vol dir tot això i llavors, penso que fer
una feina de difusió i d’explicar per què ens hem de comprometre a una altra manera de
fer les coses, és interessant i ens sembla que encara queda temps per fer-ho. I per
descomptat, hi votarem a favor.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres també hi votarem a favor. Creiem que és una tasca que hi hem de fer molta
difusió; és una tasca que realment l’hem de començar des de baix, perquè realment, des
de dalt no ens ho solucionen pas i hi donarem el nostre vot a favor.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres votarem a favor d’aquesta adhesió. Si que voldria afegir una crítica i llavors un
prec. La crítica seria que en la redacció d’aquestes declaracions en aquests termes una
mica bonistes –si em permeteu- allunya una mica a la major part de la ciutadania a
adherir-s’hi, convida a allunyar-te. Jo demanaria als redactors que tinguessin en compte
aquestos aspectes, perquè si que és molt bonic, però té un caire una mica estrany.
La segona cosa que voldria afegir –i aquesta si que és en positiu o en prec- és que fa 18
anys es va fer la primera declaració en una reunió a Manresa de la xarxa de municipis per
a la sostenibilitat; d’aquella xarxa en va sortir una Agenda 21, un pla estratègic a la nostra
zona, la Vall del Ges i vam aconseguir estendre'l a Bisaura; de tot allò en va sortir una
agenda 21 de la qual s’han realitzat –jo discrepo de la Roser- durant aquests anys un
munt d’accions que estaven en aquesta Agenda 21 de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura i
potser ara seria el moment, aprofitant aquesta declaració, de revisar-la, actualitzar-la i fer
una nova empenta tenint en compte aquests nous criteris que deia el regidor, aquests
nous objectius de l’ONU. Només volia afegir aquestes dues reflexions.
Sr. XAVIER LOZANO:
Discrepo amb tu Roser en això que dius que no s’han dut a terme, no s’ha prioritzat; crec
que si, que s’han fet moltes actuacions. Si no ho recordo malament, l’any passat o fa dos
anys vam donar compte en aquesta sala de plens de les accions que s’havien dut a terme
pel tema d’estalvi energètic i de les tones de CO2 que s’havia estalviat a l’atmosfera;
s’han continuat fent; en equipaments públics s’han sectoritzat calefaccions per reduir
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consum, s’ha posat sensors de moviment en els espais comuns, s’ha passat a
il·luminació led en espais públics, recentment la ronda de les Pollancredes... és a dir, que
no s’ha fet, jo discrepo i crec que si que s’han fet moltes actuacions en aquest sentit.
Sra. ROSER MAS:
Tampoc he dit que no se’n hagués fet cap; he dit que se’n havia fet potser poques i se’n
podria haver fet més. Si no recordo malament, vam aprovar en el seu moment una moció
pel tema de l’energia verda i hi va haver un compromís per posar un edifici municipal en
aquesta situació, és a dir, connectar-lo a una xarxa directament d’energia verda i no s’ha
fet; penso que potser si que s’han fet coses, si que s’han fet coses, sense el potser, però
potser no tantes com s’haurien pogut fer. I era en aquest sentit.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

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

2013/585
2013/586
2013/587
2013/588

25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013

2013/589 25/03/2013

Reconèixer l'obligació, ordenar el pagament i rectificar les operacions de
despesa, respecte al préstec amb codi 2009-1-BBVA1, del període del
23/10/2012 al 23/01/2013
Denegar al·legacions 10/13
Decret aprovar la relació de factures
1/2013-CP CNR canvi titular recreativa
Autoritzar i disposar la despesa dels interessos de demora de l'expedient
de subvenció del SOC núm. 2010/CO/3/092

Denúncia dels contractes subscrits amb M. Boada, s.a., per al
manteniment i connexió a la CRA, dels equips de seguretat contra
2013/590 25/03/2013 intrussió dels edificis municipals.
2013/591 25/03/2013 Aprovació inicial projecte de rehabilitació de les piscines municipals

2013/592 25/03/2013
2013/593 26/03/2013
2013/594 26/03/2013
2013/595 26/03/2013
2013/596
2013/597
2013/598
2013/599
2013/600
2013/601
2013/602

26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013

Denúncia delscontractessubscrits amb Plana Fàbrega, per al manteniment
i connexió a la CRA, dels equips de seguretat contra intrussió del CEIP M.
Mata
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2013, per ampliació
de crèdits
Decret aprovar la relació de factures F/2013/76 i altres
Decret aprovació Pla seguretat i salut obres edifici can Parrella. Fase II
Autorització per a l'ús de la sala de reunions de la Casa de la Vila, al grup
municipal de PxC.
Decret adjudicació contracte menor serveis
Sol·licitud carpa: Torelló esquí Club
Canvi titularitat nínxol núm. 143 2a. Oest
Canvi titularitat nínxol núm. 358 4a. Est
Decret aplaçament signatura acta comprovació replanteig
Canvi titularitat nínxol núm. 41 1a. Est-Central
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2013/603
2013/604
2013/605
2013/606
2013/607
2013/608
2013/609
2013/610
2013/611
2013/612
2013/613
2013/614
2013/615
2013/616
2013/617
2013/618
2013/619
2013/620
2013/621
2013/622
2013/623
2013/624
2013/625
2013/626
2013/627
2013/628
2013/629

26/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013

2013/630 28/03/2013
2013/631 28/03/2013
2013/632
2013/633
2013/634
2013/635
2013/636
2013/637

28/03/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013

2013/638 02/04/2013
2013/639 02/04/2013
2013/640
2013/641
2013/642
2013/643

02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013

2013/644 02/04/2013
2013/645 02/04/2013
2013/646 02/04/2013
2013/647 02/04/2013

Decret incoació contracte serveis
Renovacio Targeta d'aparcament individual- exp. 2009/95
181/2013-LOMEN-SSTT
Targeta d' aparcament individual - exp. 2006/105
180/2013-LOMEN-SSTT
179/2013-LOMEN-SSTT
175/2013-LOMEN-SSTT
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1996/200
174/2013-LOMEN-SSTT
Baixa Transport adapatat- exp. 2003/17
Baixa Transport adapatat- exp. 2003/17
Nòmina. Imputació subvenció llars d’infants municipals
05/98-A Prop baixa actv ofici
92/1971 Prop baixa actv ofici
27/07-III Prop baixa actv ofici
50/04-III Baixa activitat
132/13 Mod. D.479/2013 VP taules i cadires
Decret aprovar la relació P/2013/26
Decret aprovar la relació P/2013/27
Decret aprovar la relació P/2013/28
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA Sagrats Cors
Decret aprovar un AD a favor de l'escola Rocaprevera
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA de l'IES Cirviànum
Decret aprovar un AD a favor de l'escola Vall del Ges
Decret aprovar un AD a favor de l'AMPA del CEIP Vall del Ges
Decret aprovar l'AD a favor de AMPA del F.Solà
184/2013-LOMEN-SSTT
Autoritzar i disposar una despesa a favor del Consorci per a la
Normalització Lingüística
Autoritzar i disposar una despesa, i reconèixer l'oblifgació, a favor de
l'AMPA de l'Escola Vall del Ges
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'Institut d'Ensenyament Secundari Cirivnaum
2/2013-i prop baixa actv d'ofici
285 prop baixa actv ofici
03/2013-i legitimació innòcua
08/2013-i legitimació innòcua
Decret incoació contracte menor obres carrer Núria
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Torelló
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de la
Comissió del Mercat del Trasto de Torelló
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'AAVV de la Plaça Joanot Martorell i La Cabanya
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Sol·licitud carpa: Assocació coleccionistes plaques de cava
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'AAVV del Barri de Montserrat
Aprovar un AD a favor de Ciments Torelló, SL
Aprovar un AD a favor de SECE
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost per a la incorporació de
romanents de crèdit procedents d'exercicis anteriors
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2013/648
2013/649
2013/650
2013/651
2013/652
2013/653
2013/654
2013/655
2013/656
2013/657
2013/658
2013/659
2013/660
2013/661
2013/662
2013/663
2013/664
2013/665
2013/666
2013/667

02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013

2013/668 03/04/2013
2013/669 03/04/2013
2013/670 03/04/2013
2013/671 03/04/2013
2013/672
2013/673
2013/674
2013/675
2013/676
2013/677

03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013

2013/678 03/04/2013
2013/679
2013/680
2013/681
2013/682
2013/683
2013/684
2013/685
2013/686
2013/687
2013/688
2013/689
2013/690
2013/691
2013/692
2013/693
2013/694

03/04/2013
03/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013

Exp.-70/13 renovació parades mercat setmanal 2013
Exp.- 183/13 transmissió parada 28 mercat semanal
Baixa cens d'animals gos amb codi 985170000071756
Decret nomenament coordinador seguretat i salut obra
Baixa cens d'animals gos amb codi 724098100360813
Alta cens d'animals gos amb codi 941000002208341
Alta cens d'animals del gos amb codi 982000161080650
Canvi titularitat nínxol núm. 394 3a. Est
188/2013-LOMEN-SSTT
187/2013-LOMEN-SSTT
Aprovar un AD a favor de Ecobam Europa SL
Aprovar un AD a favor de Dagra Elèctrics SL
189/2013-LOMEN-SSTT
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de Senyals Girod
Aprovar un AD a favor de Músic de Catalunya. Stat. coop. catalana ltda.
Autorització X Trobada de Col·leccionistes de Plaques de Cava
Autorització actes festes del barri de Montserrat 2013
Aprovar un AD a favor d'UNI2
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'AMPA de l'Escola Dr. Fortià Solà
Aprovar un AD a favor de Unión Internacional de limpieza, SA
Decret incoació contracte menor serveis reforç manteniment sistemes
informàtics
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'Escola Dr. Fortià Solà
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'Escola Rocaprevera
9/2013-i legitimació innòcua
10/2012-CP CN canvi titular
19/02-i baixa activitat
51/13 desistiment VP Barri Montserrat
167/13 vp taules i cadires
Autoritzar, disposar i reconèixder l'obligació d'una despesa a favor de
l'AMPA de l'Escola Sagrats Cors
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2013, per
ampliació de crèdit
Decret incoació expedient sancionador CGB
Aprovar un AD a favor de Garatge Icart SL
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de CSITAL
Sol.licitud inscripcio registre sol.licitants d'hpo
Aprovar un AD a favor de Elèctric servei
Requeriment JCM
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar un AD a favor de Joan Fajeda SL
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Decret baixa per NO RN 01,02-2013
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Aprovar una Despesa a favor d'Albert Soler i Alonso
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. M.LL.C.P.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. F.C.R.
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2013/695
2013/696
2013/697
2013/698
2013/699
2013/700
2013/701
2013/702
2013/703
2013/704
2013/705
2013/706
2013/707
2013/708
2013/709
2013/710
2013/711
2013/712
2013/713
2013/714
2013/715
2013/716
2013/717
2013/718
2013/719
2013/720
2013/721
2013/722
2013/723

05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013

2013/724
2013/725
2013/726
2013/727
2013/728
2013/729
2013/730
2013/731
2013/732
2013/733
2013/734
2013/735

09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013

2013/736
2013/737
2013/738
2013/739
2013/740
2013/741
2013/742
2013/743
2013/744
2013/745

10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013

Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. A.F.F.
Decret incoació contracte menor subministrament calefacció
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. T.E.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. C.G.V.
Compensació fiances amb deutes pendents
Decret incoació contracte menor obres rehabilitació piscines municipals
2013/198-SSTT-MMH-MSS Instal·lació grua torre
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Canvi titularitat Panteó núm. 4 del Cementiri municipal
Canvi titularitat nínxol núm. 65 2a. Oest
Autorització actes Sant Jordi 2013
Decret aprovar la relació de factures F/2013/90
Canvi titularitat nínxol núm. 45 3a. Oest
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2003/88
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2006/225
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2009/152
Comissió de Serveis JNT i OCH
Sanció 15/13
Targeta d'aparcament individual- exp. 2010/195
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1996/66
Acord incoació 15.1/13
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1998/122
Incoació 15.2/13
Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 1997/119
Decret Cursa Ciclista Infantil Barri de Montserrat
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Denegar al·legacions 11/13
Decret autorització "Pels camins del Matxos"
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6/2013, per a la
incorporació de romanents de crèdit, procedents d'exercicis anteriors
Cessió habitatge social. Exp. 1997/52
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Sol.licitud inscripcio al registre sol.licitants d'hpo
Decret incoació contracte serveis piscina estiu
Alta cens d'animals gos amb codi 97720000819880
Autorització de dades a Serveis Funeraris Xicoy, SL.
Decret aprovar la relació de factures F/2013/87 i altres
Decret aprovar la certificació núm. 1 obra rehabilitacio passarel.la riu Ges
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret aprovar un AD a favor de SOREA
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. Empresa Segalés,
S.A.
Decret aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. C.P.B.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública. Casa Espina, S.A.
Raid dels Ausetans 2013
Decret aprovar un AD a favor de Serralleria Rubio SAL
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Serveis essencials i prioritaris
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de l'Agencia catalana de l'aigua
Decret aprovar la justificació núm. 1 bestreta 8/2013 ajuntament
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2013/746
2013/747
2013/748
2013/749
2013/750
2013/751
2013/752
2013/753

10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013

2013/754
2013/755
2013/756
2013/757
2013/758
2013/759
2013/760
2013/761
2013/762
2013/763
2013/764
2013/765
2013/766
2013/767
2013/768
2013/769
2013/770
2013/771
2013/772
2013/773
2013/774
2013/775
2013/776
2013/777
2013/778
2013/779
2013/780

11/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013

2013/781
2013/782
2013/783
2013/784
2013/785
2013/786
2013/787
2013/788
2013/789
2013/790
2013/791
2013/792

15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013

2013/793 16/04/2013
2013/794 16/04/2013
2013/795 16/04/2013

Correcció Decret compensació fiances amb ORGT
Decret aprovar la relació P/2013/29
Sol·licitud carpa: Associació Deixebles de Sant feliu
2013/8-SSTT-MSS-Ocupació vorera Ronda del Puig
Decret incoació contracte administratiu especial
Decret incoació contracte de serveis concert i ball Festa Major 2013
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret aprovar la relació de factures F/2013/106 i altres
Concedir l'exempció de la taxa per l'expedició de documents administratius
a la Fundació Privada Festival Cinema de Muntanya
126/13 Desistiment VP Mercat Trasto
07/06-i Baixa actv
55/13 Desistiment VP
24/06-II requerie mesures
Ordre d'execució per males olors d'animals C.Milany,3
10/02-II.2 Desistiment canvi substancial
211/2013-LOMEN-SSTT
210/2013-LOMEN-SSTT
208/2013-LOMEN-SSTT
Decret aprovant despesa a favor d'Albert Soler Alonso
209/2013-LOMEN-SSTT
Ordre d'execució males olors d'animals finca C.Milany,5
Decret incoació contracte menor espectacle teatral
Autorització ús del teatre CIRVIANUM 2013 / Escola ROCAPREVERA
213/2013-LOMEN-SSTT
212/2013-LOMEN-SSTT
Decret adjudicació contracte menor obres rehabilitació piscines
Decret adjudicació contracte menor serveis reforç manteniment informàtic
Ordre d'execució, ordenar treballs de neteja Camí Nou
214/2013-LOMEN-SSTT
215/2013-LOMEN-SSTT
Nòmina. Modificació decret i imputació subvenció llar d’infants Blancaneus
Acord incoació 16.2/13
Denegar al·legacions 12/13
Inscripció Registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Nòmina. Imputació subvenció llar d'infants La Cabanya
Endós a la companyia d'assegurances, del pagament de la indemnització
per danys al mobiliari urbà - T.E.
Ordre d'execució, mal estat teules i barbacana edifici C.Nou, 52
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Inscripció al registre de sol.licitants d'hpo de Catalunya
Targeta d'Aparcament individual- exp. 2012/8
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina abril 2013
Renovacio Targeta d'Aparcament individual - exp. 2010/147
Decret autorització escola Rocaprevera Jornada Sant Jordi al pavelló
Sol.licitud del Servei Local de Teleassistencia- exp. 2007/132
Baixa Servei de Teleassistencia- exp. 2011/195
Baixa del Servei de Transport adapatat- exp. 2013/14
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada JCM
Decret adjudicació contracte menor subministrament caldera edifici
Espona
2013/216-SSTT-LOMAJ-MSS
Alta del gos amb codi 981098102494517
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2013/796 16/04/2013 Decret adjudicació contracte menor obres carrer Núria
2013/797 16/04/2013 Requeriment justificació absència JCM
2013/798 16/04/2013 Decret nomenament coordinadora seguretat i salut
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de la taxa pel
2013/799 16/04/2013 subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.915
2013/800 16/04/2013 Decret aprovar la relació P/2013/31
2013/801 17/04/2013 16/08-i Baixa actv ofici
2013/802 17/04/2013 11/08-III legitimació annex III LIIAA i annex III LPCAA
2013/803 17/04/2013 11/2013-i legitimació comunicació
2013/804 17/04/2013 88/13 - VP taules i cadires
2013/805 17/04/2013 10/2013-i legitimació comunicació
2013/806 17/04/2013 172/13 vp gelateria

2013/807
2013/808
2013/809
2013/810

17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013

2013/811 17/04/2013
2013/812 17/04/2013

Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció concedida pel
SOC per l'actuació "Adequació entorn "La Carrera" i condicionament dels
jardins", amb núm. d'expedient 2010Y7X340414/05
212 prop baixa activitat ofici
164/13 Denegar VP sant Jordi
167/13 vp taules i cadires
Modificació decret d'alcaldia del dia 9 d'abril de 2013 sobre la cessió
d'habitatge social.
Arxivar ordre d'execució C. Puig de Terrades, 6

Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció concedida pel
SOC de l'actuació "Arranjament de l'entorn del local social de la zona
2013/813 17/04/2013 esportiva", amb núm. d'expedient 2010Y7X340414/06
Renunciar i aprovar la devolució de part d ela subvenció concedida pel
SOC per l'actuació "Adequació edifici Espona i realització de treballs previs
2013/814 17/04/2013 edifici Can Parrella", amb núm. d'expedient 2010Y7X340414/04
Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció concedida pel
SOC per l'actuació "Millores d'accessibilitat al Fortià Solà i recuperació i
condicionament de l'ús públic d'un esapi verd a l'entorn de les escoles Vall
2013/815 17/04/2013 del Ges i Fortià Solà"
Renunciar i aprovar la devolució de part de la subvenció concedida pel
SOC per l'actuació "Arranjament i ,illora de la Cooperativa "La Moral"",
2013/816 17/04/2013 amb núm. d'expedient 2010Y7X340414/01

2013/817
2013/818
2013/819
2013/820
2013/821

17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013

2013/822 17/04/2013
2013/823 18/04/2013
2013/824 18/04/2013
2013/825 18/04/2013
2013/826 18/04/2013
2013/827 18/04/2013
2013/828 18/04/2013

Autoritzar i disposar la despesa dels interessos legals de les devolucions
fora de termini de les renúncies parcials de la subven ció del SOC amb
núm. d'expedient PEOL/2010/0198
Decret aprovació despesa a favor de Maria Verdaguer Autonell
Regulació incapacitat temporal càrrecs electes
autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a l'ADET
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a Federació 5 AMPAS
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable, al contracte 8.692.731
2012/507-SSTT-LOMAJ-MSS
Deixar sense efecte l'increment de 3m3 a preu del 1er. tram de consum de
la taxa pel subministrament d'aigua potable del contracte 1070008347
Sol·licitud sala d'actes edifici la Cooperativa - Junta Compensació del PP
la caseta.
12/2011-CP legitimació annex III
Deixar sense efecte l'increment de 6m3 a preu del 1er. tram de consum de
la taxa pel subministrament d'aigua potable del contracte 1070006763
Rebaixar de 3m3 l'increment a preu del 1er. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable al contracte 5.605.353

32

Aprovar la baixa de la taxa per utilització dels horts socials, del període del
2013/829 18/04/2013 30/06/2011 al 29/06/2013
Aprovar la baixa de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i
2013/830 18/04/2013 cadires, de l'any 2010
Decret aprovació pla seguretat i salut obra accessos passarel·la peatonal
2013/831 19/04/2013 riu Ges
2013/832 19/04/2013 Concessió nínxol núm. 2368 4a. Part Nova
2013/833 19/04/2013 Decret incoació expedient sancionador M.Y.S.
2013/834 19/04/2013 Lloguer per a dos anys del nínxol núm. 37 1a. Oest
2013/835 19/04/2013 Annex conveni col.laboració UVic CVM
2013/836 19/04/2013 VP Sant Jordi 2013
2013/837 19/04/2013 Decret aprovar la relació P/2013/35
2013/838 19/04/2013 Decret aprovar la relació de factures F/2013/107 i altres
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA nòmina abril
2013/839 22/04/2013 2013
2013/840 22/04/2013 Nòmina. Productivitat mensual Policia Local abril 2013
2013/841 22/04/2013 Concedir permís fins 30 Oct. per mantenir les graves C. Ter, 132
2013/842 22/04/2013 Expedient disciplinari JCM
2013/843 22/04/2013 Requeriment presentació justificant absència
2013/844 22/04/2013 237/2013-LOMEN-SSTT
2013/845 22/04/2013 231/2013-LOMEN-SSTT
2013/846 22/04/2013 238/2013-LOMEN-SSTT
2013/847 22/04/2013 233/2013-LOMEN-SSTT
2013/848 22/04/2013 VP Barri Montserrat 2013
2013/849 23/04/2013 Renovacio Targeta d'aparcament individual- exp. 2005/2
2013/850 23/04/2013 Renovacio Targeta d'aparcament individual - exp. 2009/321
2013/851 23/04/2013 Baixa Servei de Teleassistencia-exp. 2010/86
2013/852 23/04/2013 31/01-i Prop. baixa actv ofici
2013/853 23/04/2013 Sanció 17/13
2013/854 23/04/2013 Acord incoació 17.1/13
2013/855 23/04/2013 Decret aprovació pla seguretat i salut obra
2013/856 23/04/2013 234/2013-LOMEN-SSTT
2013/857 23/04/2013 235/2013-LOMEN-SSTT
2013/858 23/04/2013 236/2013-LOMEN-SSTT
2013/859 23/04/2013 Decret adjudicació contracte serveis concert i ball Festa Major
2013/860 23/04/2013 191/2013-LOMEN-SSTT
2013/861 23/04/2013 232/2013-LOMEN-SSTT
2013/862 23/04/2013 liquidació cànon fix des de 1/1/2012 a 31/12/2012
2013/863 23/04/2013 Decret adjudicació contracte menor espectacle teatral Festa Major 2013
2013/864 23/04/2013 06/04-III bis baixa activitat
2013/865 24/04/2013 Nòmina. Diferències salarials triennis RLM
2013/866 24/04/2013 207/2013-LOMEN-SSTT
2013/867 24/04/2013 206/2013-LOMEN-SSTT
2013/868 24/04/2013 205/2013-LOMEN-SSTT
2013/869 24/04/2013 204/2013-LOMEN-SSTT
2013/870 24/04/2013 Nòmina. Deducció retribucions JCM
2013/871 24/04/2013 203/2013-LOMEN-SSTT
2013/872 24/04/2013 202/2013-LOMEN-SSTT
2013/873 24/04/2013 201/2013-LOMEN-SSTT
2013/874 24/04/2013 229/2013-LOMEN-SSTT
2013/875 24/04/2013 228/2013-LOMEN-SSTT
2013/876 24/04/2013 230/2013-LOMEN-SSTT
2013/877 24/04/2013 Reclamació prèvia JSM
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2013/878
2013/879
2013/880
2013/881
2013/882
2013/883
2013/884
2013/885
2013/886
2013/887
2013/888
2013/889
2013/890
2013/891
2013/892
2013/893
2013/894
2014/584

24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
21/03/2014

2014/585 21/03/2014

2014/586
2014/587
2014/588
2014/589
2014/590
2014/591
2014/592
2014/593

21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014

2014/594
2014/595
2014/596
2014/597
2014/598
2014/599

21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
24/03/2014

2014/600 24/03/2014
2014/601 24/03/2014
2014/602 24/03/2014

2014/603 24/03/2014
2014/604 24/03/2014

2014/605
2014/606
2014/607
2014/608
2014/609

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
25/03/2014

Execució subsidiaria Hotel Les Serrasses
Alta del gos amb codi 900032001211222
Exp-226/13 canvi de procte P-25 mercat setmanal
Decret aprovar un ADO a favor d'Allianz
Nòmina. Liquidació JNT
P/1-2 i L/2 estimar al·legació
19/93-E P_baixa actv ofici
66 P_baixa actv ofici
1/2011-JE P_baixa actv ofici
53/1973 P_baixa actv ofici
37 P_baixa actv ofici
24/90-A P_baixa actv ofici
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Aplaçar la data Raid dels Ausetans
Decret aprovar la relació P/2013/30
Decret aprovar la relació P/2013/33
Decret aprovar la relació P/2013/38
Decret autorització marxa Pels Camins dels Matxos
Decret autorització SOMISEREM DEL GES per organitzar el campionat de
Catalunya individual el dia 8 de juny
Compensar l'import a retornar pel concessionari de la llar d'infants La
Cabanya de la liquidació del curs 2012-2013, amb l'aportació del curs
2013-2014.
Decret incoació expedient sancionador ordenança civisme J.C.G.
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local març 2014
Decret incoació expedient sancionador D.P.L
Requeriment per acreditar la representació amb què actua - M.V.F.
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina març 2014
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina març 2014
Decret incoació expedient sancionador N.F.F.
Admissió a tràmit d'una reclamació d'indemnització per responsabilitat
patrimonial - C.M.G.
Decret incoació expedient sancionador J.F.C.
Decret incoació expedient sancionador A.C.G.
02-2012-II atorgar llicència annex II
Decret incoació expedient sancionador ordenança civisme P.V.C.
Devolució Associació Carrossaire els Grillats
Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament d'una
despesa d'una activitat formativa
Nòmina. Embargament retribucions CRR
Raid dels Ausetans 2014
Incloure una nova proposta de modificació de pressupost a l'expedient de
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles núm. 62014, iniciat per la resolució de l'alcaldia 583-2014 de 20 de març de 2014.
Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp. 02-2014
Recepció de les obres d'urbanització de la Modificació del PP La Creu I,
que inclou el projecte d'urbanització de la meitat de la Ronda del Puig, la
meitat del carrer Sant Jordi i la rotonda de la carretera BV-5224 Substitució d'aval.
Decret incoació expedient sancionador J.O.E.
Decret designa advocat junta creditors Sport assistance 2000 SL
Carpa mes de març Deixebles
Devolució d'avals a BBVA
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2014/610
2014/611
2014/612
2014/613
2014/614

25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014

2014/615 25/03/2014
2014/616 25/03/2014
2014/617
2014/618
2014/619
2014/620
2014/621
2014/622
2014/623
2014/624

25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014

2014/625
2014/626
2014/627
2014/628
2014/629
2014/630
2014/631
2014/632

26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014

2014/633
2014/634
2014/635
2014/636
2014/637
2014/638
2014/639
2014/640
2014/641
2014/642
2014/643
2014/644
2014/645
2014/646
2014/647
2014/648
2014/649
2014/650
2014/651

26/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014

2014/652 28/03/2014
2014/653 28/03/2014
2014/654 28/03/2014

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5-2014, per les
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles, dins la
mateixa orgànica, àrea de despesa i capítol.
2014-105-SSTT-LOMAJ
c.especials c rocaprevera quota 7
Sanció 14 - 14
Acord incoació 14.1-14
Aprovar la memòria valorada de les obres de construcció del local de
instal.lacions del reg del camp de futbol
Si podem disposar de la Sala d'Actes, amb capacitat per a 60 persones, el
referit dimarts dia 1 d'abril a les 3 de la tarda.
Sol·licitant autorització i reserva de la sala d'actes de la Cooperativa pel
dia 9 d'abril de 2014.
Decret incoació expedient sancionador E.P.M.
Decret incoació expedient sancionador R.S.B.
Decret incoació expedient sancionador O.M.C.
Decret aprovar la relació de factures F-2014-59
27-09-III Baixa activitat
Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp. 03-2014
Nòmina. Rectificació nòmina amb I.T. SRL
Annex conveni de col·laboració educativa entre la Unicersitat de Vic i
l'Ajuntament de Torelló
Decret concessió nínxol 2292
Decret concessió nínxol 2293 1a
Decret Aprovar la relació P-2014-33
139-14 VP Creperia
Decret incoació expedient modificació contracte obres
Decret aprovar la relació P-2014-34
Decret designa advocats procediment 1060-2013
Modificació de la gestió de presència del personal de la ràdio i el museu
municipals
Decret Aprovar la relació P-2014-35
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir Sans
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Servei teleassitència exp. 2014-40
Servei teleassitència exp. 2007-221
Baixa servei teleassistència exp. 2008-221
Baixa servei transport adaptat exp. 2008-121
Servei de neteja de xoc exp. 2006-52
Servei de neteja de xoc exp. 2003-67
Servei de neteja de xoc exp. 2010-112
Decret aprovar la relació P-2014-36
Decret aprovar la relació F-2014-60
Decret incoació contracte serveis
5-2011-CPR Mesures queixa fums i sorolls recreativa
Nòmina. Modificació decret productivitat P.L. març 2014
Decret aprovar la relació P-2014-37
Decret incoació expedient sancionador O.G.G.
Concedir l'increment de 6m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable, al contracte 5.598.463.
MS Transmissió llicència parada 39 mercat setmanal
153-14 VP Carpa publicitat
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2014/655
2014/656
2014/657
2014/658
2014/659
2014/660

28/03/2014
28/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014

2014/661 31/03/2014
2014/662 31/03/2014
2014/663
2014/664
2014/665
2014/666
2014/667
2014/668

31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014

2014/669
2014/670
2014/671
2014/672
2014/673
2014/674
2014/675
2014/676
2014/677
2014/678
2014/679
2014/680
2014/681
2014/682
2014/683
2014/684
2014/685
2014/686
2014/687
2014/688
2014/689

31/03/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
02/04/2014
02/04/2014

2014/690 02/04/2014
2014/691
2014/692
2014/693
2014/694
2014/695
2014/696
2014/697

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

2014/698
2014/699
2014/700
2014/701

03/04/2014
03/04/2014
04/04/2014
04/04/2014

Decret incoació expedient sancionador M.Z.
Decret Aprovar la relació P-2014-38
154-2014-LOMEN-SSTT
06-05-i baixa activitat
Sanció 15-14
Acord incoació 15.1-14
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7-2014, per
ampliació de crèdits per ingressos de taquillatge
Acces Via obertaSEPE,SOC,ICASS,INSS,Ent jur i padro
Exp. Gral. Núm. 2014-366-SECRE-Incoació recuperació d'ofici terreny
municipal
Decret aprovació acta preus contradictoris obra reforma edifici policia local
Exp.-150-14 alta placa de gual C. Conflent, 1
Expedient núm. 2013-170-SECRE-ordexec
Autorització per fotografiar Can Parrella – C.G.D.
Decret concessió dret funerari
Delegació de l'alcaldia en la regidora Sra. Núria Güell, per a la celebració
d'un casament civil
Decret incoació contracte menor obres
Sol.licitud Targeta Aparcament Individual- exp. 2014-53
Baixa transport adaptat exp. 2004-154
Baixa transport adaptat exp. 2007-82
Baixa transport adaptat exp. 2014-30
Alta servei teleassistència exp. 2008-121
Alta servei teleassistència exp. 1997-66
Servei neteja de xoc a la llar exp 2005-4
Carpa Associaicó Cultural Un Diumenge Qualsevol
Alta cens d'animals gos amb xip 616093400017856
Autorització actes Festes del barri de Montserrat 2014
162-2014-LOMEN-SSTT
Baixa servei teleassistència i rebut 14166 2n tr. 2014. exp. 2007-239
Decret aprovar la justificació num. 1-2014 bestreta ajuntament
Baixa servei teleassistència i rebut 14188 2n.tr.2014 exp. 1999-57
Baixa servei teleassistència i rebut 14072 2n.tr.2014 exp. 2005-60
Decret aprovar la relació P-2014-40
Decret aprovar la relaciò P-2014-41
06-05-i Baixa activitat
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Joan Fajeda, S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de
Limpieza, S.A.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de
Limpieza, S.A.
autorització accés WTP de la ORTG
Decret aprovar la relació O-2014-69 i F-2014-61
Carpa 5è Motor fest
Decret aprovar la relació P-2014-42
Decret Aprovar la relació P-2014-44
Decret Aprovar la relació P-2014-43
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7-2014, per
ampliació de crèdits per majors ingressos
Carpa anul·lar requeriment TILBO
168-2014-LOMEN-SSTT
170-2014-LOMEN-SSTT
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2014/702
2014/703
2014/704
2014/705
2014/706
2014/707
2014/708

04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014

2014/709
2014/710
2014/711
2014/712
2014/713
2014/714
2014/715
2014/716
2014/717
2014/718
2014/719
2014/720

04/04/2014
07/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014

2014/721
2014/722
2014/723
2014/724
2014/725
2014/726
2014/727
2014/728
2014/729
2014/730
2014/731
2014/732
2014/733

08/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014

169-2014-LOMEN-SSTT
Decret renúncia parcel·la 17 horts socials
Decret concessió dret funerari nínxol 2295 fila 3a
39-2013-i-CN legitimació canvi titular
7-2012-CPR CN acceptar al·legació alta activitat
06-2013-i baixa actv ofici
Decret Aprovar la relació F-2014-62 i altres
Aprovar la liquidació del servei de la Deixalleria de la Vall del Ges, de l'any
2013
Nòmina. Embargament retribucions MBA
Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) FMM
Autorització ús del teatre Cirvianum 5-2014 - IES Cirvianum
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Decret autorització acampada concursos carpfishing ARS
Ordre de pagament préstecs març 2014
Decret Aprovar un AD a favor de l'Associacio GEA
Decret Aprovar un AD a favor de Musicop SCCL
Decret Aprovar un AD a favor de Mar Colomer Roma
Decret Aprovar un AD a favor de Comercial Contel SA
Alta servei teleassitència exp. 2003-183
Admissió a tràmit d'una reclamació d'indemnització per responsabilitat
patrimonial – M.V.F.
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2010-203
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2011-108
Baixa cens d'animals gos amb xip 985121013219468
Alta cens d'animals gos amb xip 900108001464893
Alta cens d'animals gos amb xip 982000196980027
Alta cens d'animals gos amb xip 982000196980220
Alta cens d'animals gos amb xip 982000161036657
Decret Educació
Decret aprovar la relació P-2014-46
Decret Aprovar la relació P-2014-47
Decret Aprovar la relació P-2014-48
Decret Aprovar la certificació núm. 1 obra oficines policia local

09/04/2014
09/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
11/04/2014

Compensar la factura núm. 2014-1 emesa per l'ajuntament per les
despeses de la Deixalleria de la Vall del Ges amb la factura núm. 140.232
de l'empresa Recollida i Reciclatge, S.L.
Decret incoació contracte menor serveis
180-2014-LOMEN-SSTT
179-2014-LOMEN-SSTT
181-2014-LOMEN-SSTT
183-2014-LOMEN-SSTT
185-2014-LOMEN-SSTT
186-2014-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació P-2014-49
Decret Aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
ADJUDICACIÓ horts socials del municipi de Torelló
Decret Aprovar un AD a favor de 9 Habitat intel.ligent SL
Decret autorització acés fitxer padró habitants
Sanció 16-14
Acord incoació 16.1-14
Decret Aprovar un AD a favor de Ferreteria Tio SL
Retornar taxa carpa Motor Fest

2014/734
2014/735
2014/736
2014/737
2014/738
2014/739
2014/740
2014/741
2014/742
2014/743
2014/744
2014/745
2014/746
2014/747
2014/748
2014/749
2014/750
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2014/751 11/04/2014 Decret Aprovar la relació F-2014-64
2014/752 11/04/2014 Decret Aprovar la relació F-2014-65
2014/753 11/04/2014 Sol·licitud d'accés per vehicles M.E.M.K.
Trasllat documentació Agrupació de Fotògrafs Professionals Comarques
2014/754 11/04/2014 de Catalunya
2014/755 11/04/2014 156-2014-LOMEN-SSTT
2014/756 11/04/2014 155-2014-LOMEN-SSTT
2014/757 11/04/2014 144-2014-LOMEN-SSTT
2014/758 11/04/2014 101-2014-LOMEN-SSTT
2014/759 11/04/2014 188-2014-LOMEN-SSTT
2014/760 11/04/2014 187-2014-LOMEN-SSTT
2014/761 11/04/2014 182-2014-LOMEN-SSTT
2014/762 11/04/2014 Decret baixa per no RN 01-2014
2014/763 11/04/2014 Decret Aprovar la relació P-2014-50
2014/764 14/04/2014 27-07-i Baixa activitat
2014/765 14/04/2014 57-14 Renuncia ovp B. Montserrat
2014/766 14/04/2014 Sol.licitud Targeta d'Aparcament individual- exp. 2007-242
2014/767 14/04/2014 Sol.licitud Renovacio Targeta Aparcament Individual-exp. 2011-54
2014/768 14/04/2014 Convocar prova mèdica aspirants borsa agents Policia Local
2014/769 14/04/2014 Acord incoació 17.1-14
2014/770 14/04/2014 Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador de l'accés
2014/771 14/04/2014 restringit al nucli antic de Torelló.
Aprovació definitiva de la la modificació del reglament del servei municipal
2014/772 14/04/2014 d’horts socials a mas Cervià
Reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de l'Agència Catalana de
2014/773 15/04/2014 l'Aigua.
2014/774 15/04/2014 Decret aprovar la relació P-2014-51
2014/775 15/04/2014 Decret aprovar la relació P-2014-52
2014/776 15/04/2014 Decret Aprovar la certificació núm. 1 obra rehabilitació piscines II fase
2014/777 15/04/2014 Alta cens d'animals del gos amb xip 977200008216262
2014/778 15/04/2014 gos perillós amb xip 982000189389553
2014/779 15/04/2014 Decret Aprovar la certificació núm. 5 urbanitzacio Rocaprevera
2014/780 15/04/2014 Gos perillós amb xip 982000196974039
Modificació de les dades de l'AMPA de l'Escola Sagrats Cors inscrites al
2014/781 15/04/2014 Registre Municipal d'Entitats
Decret Candidatura de l'Ajuntament de Torelló a la Comissió Directiva del
2014/782 15/04/2014 Consell Esportiu d'Osona
2014/783 15/04/2014 Decret devolució garantia definitiva
2014/784 15/04/2014 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-52
2014/785 15/04/2014 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-314
2014/786 15/04/2014 Servei neteja de xoc a la llar exp. 1997-86
2014/787 15/04/2014 Servei transport adaptat exp. 2011-95
2014/788 16/04/2014 Carpa Club Futbol Torelló
2014/789 16/04/2014 Decret Aprovar la relació F-2014-66
2014/790 16/04/2014 36-06-II.2 Canvi d'annex II.2 LIIAA i innòcua LPCAA
2014/791 16/04/2014 Decret Aprovar un AD a favor de Montse Solà
2014/792 16/04/2014 Decret adjudicació contracte menor obres plaques teulada
2014/793 16/04/2014 15-04-II.1 canvi d'annex II.1 LIIAA a II LPCAA
2014/794 17/04/2014 Ordre d'execució urbanística carrer Manlleu, 211
2014/795 17/04/2014 Ordre d'execució urbanística carrer Camprodon, 14
2014/796 17/04/2014 Decret Aprovar la relació F-2014-67
2014/797 22/04/2014 198-2014-LOMEN-SSTT
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2014/798
2014/799
2014/800
2014/801
2014/802
2014/803
2014/804
2014/805
2014/806
2014/807
2014/808
2014/809
2014/810
2014/811
2014/812
2014/813
2014/814
2014/815
2014/816
2014/817
2014/818

22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

2014/819
2014/820
2014/821
2014/822
2014/823
2014/824
2014/825
2014/826
2014/827
2014/828
2014/829
2014/830
2014/831
2014/832
2014/833
2014/834
2014/835
2014/836
2014/837
2014/838
2014/839
2014/840
2014/841
2014/842
2014/843
2014/844
2014/845
2014/846
2014/847

23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014

2014/848 25/04/2014

199-2014-LOMEN-SSTT
Decret Educació
Sol·licitud d'accés per vehicles E.V.M.
Sol·licitud d'accés per vehicles L.R.G.
Sol·licitud d'accés per vehicles L.F.P.
Sol·licitud d'accés per vehicles S.R.F
Sol·licitud d'accés per vehicles A.P.D.
Sol·licitud d'accés per vehicles R.M.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.D.C.
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 2014-14
Sol.licitud Targeta Aparcament Provisional- exp. 205-188
Sol·licitud d'accés per vehicles L.T.B.
Sol·licitud d'accés per vehicles L.S.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.C.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles R.A.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.C.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.G.D.
Sol·licitud d'accés per vehicles P.M.C.
Decret Aprovar la relació P-2014-53
Permís carpa Associació Carrossaire els Grillats
VP Sant Jordi 2014
Requeriment recollida de la documentació que l'Associació Fotògrafs de
les Comarques de Catalunya té a l'edifici de la Cooperativa.
VP Barri Montserrat 2014
Decret Aprovar la relació P-2014-54
205-2014-LOMEN-SSTT
203-2014-LOMEN-SSTT
202-2014-LOMEN-SSTT
204-2014-LOMEN-SSTT
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Sol·licitud d'accés per vehicles F.C.C.
Sol·licitud d'accés per vehicles A.F.F.
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina abril 2014
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-207
Servei transport adaptat exp. 2007-207
Servei transport adaptat exp. 2007-207
Baixa servei transport adaptat exp. 2003-306
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina abril 2014
Baixa servei teleassistència exp. 2009-94
Baixa servei teleassistència exp. 2004-48
44-14 Desestiment ovp B. Montserrat
Rectificació resolució revisió mèdica aspirants agents P.L.
Exp.- 184-14 alta placa de gual C. Ter, 132
Decret Aprovar la relació P-2014-55
6-2014-i legitimació innòcua
2-2014-CPR-CN
Nòmina. Rectificació nòmines febrer i març 2014 amb I.T. MGG
7-2013-CPR-CN
1-2014-CPR-CN
Nòmina. Rectificació nòmines gener, febrer i març 2014 amb I.T. LDS
Delegació al Tinent d'Alcalde Sr. Jordi Casals, per a la celebració d'un
casament civil
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2014/849
2014/850
2014/851
2014/852
2014/853

25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014

2014/854 25/04/2014
2014/855
2014/856
2014/857
2014/858
2014/859
2014/860
2014/861
2014/862
2014/863
2014/864
2014/865
2014/866
2014/867
2014/868
2014/869
2014/870
2014/871
2014/872
2014/873
2014/874
2014/875
2014/876
2014/877
2014/878
2014/879
2014/880
2014/881
2014/882
2014/883

25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

2014/884
2014/885
2014/886
2014/887
2014/888
2014/889
2014/890

29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

2014/891 29/04/2014
2014/892 29/04/2014
2014/893 30/04/2014
2014/894 30/04/2014
2015/584 17/03/2015

Sol·licitud d'accés per vehicles J.T.B.
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local abril 2014
DEVOLUCIO AVAL EXP. 2012-176
7-2014-i legitimació innòcua
114-14 vp gelateria
Aprovar la liquidació de la taxa per la reserva d'aparcament de la parada
de taxi de la llicència municipal núm. 1
Aprovar la liquidació de la taxa per la reserva d'aparcament de la parada
de taxi de la llicència municipal núm. 2
Decret Aprovar la relació F-2014-68
Decret adjudicació contracte menor serveis
212-2014-LOMEN-SSTT
211-2014-LOMEN-SSTT
Decret aprovar un AD a favor d'Osona Turisme
Decret Aprovar un AD a favor de l'AMI
Sanció 18-14
Acord incoació 18.1-14
Decret Aprovar un AD a favor del FMC
Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
Estimar al·legacions 7-14
Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
Decret Aprovar un AD a favor d'UNI2
126-2014-LOMEN-SSTT
205-2014-LOMEN-SSTT
Decret Aprovar un AD a favor de Decibel ingenieros
214-2014-LOMEN-SSTT
215-2014-LOMEN-SSTT
Decret Aprovar un AD a favor de Silvia Anton i Jesús Calvo
Decret Aprovar un AD a favor Carme Sanglas Bartrina
Ordre d'execució - Imposició multa coercitiva edifici C.St. Roc, 43
Servei transport adaptat exp. 2008-164
Servei transport adaptat exp. 2003-36
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-59
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-72
Sol·licitar subvenció a la DJG de la Generalitat de Catalunya
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA nòmina abril
2014
9-2013-CPR-CN
Decret Aprovar la relació P-2014-57
Decret Aprovar la relació P-2014-58
Decret aprovar la relació P-2014-59
Decret incoació expedient contractació piscines estiu
Decret concessió dret funerari nínxol 2296 fila 4a
Designa d'advocat per comparèixer davant el Tribunal contenciós
administratiu número 16, en el recurs 64-2014
Constitució d'una comissió d'estudi per a la redacció del Reglament d'ús
de les biblioteques públiques de Torelló.
34-07-III Requerir certificat annex III LIIAA i LPCAA
30-07-III Requerir certificat annex III LIIAA i LPCAA
Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló municipal del
2n. trimestre de 2015
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2015/585 18/03/2015 Regularització seguretat social febrer 2015
2015/586 18/03/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Ciments Torelló SL
2015/587 18/03/2015 89-2015-SSTT-LPARCEL
Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del mercat setmanal
2015/588 18/03/2015 municipal del 2n. trimestre de 2015
2015/589 18/03/2015 Autorització per accedir correu elect.
2015/590 18/03/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-46
2015/591 18/03/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-45
2015/592 19/03/2015 04-07-i baixa actv
Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària del
2015/593 19/03/2015 2n. trimestre de 2015
2015/594 19/03/2015 135-2015-SSTT-LOMEN
2015/595 19/03/2015 131-2015-SSTT-LOMEN
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, veïns del c.
2015/596 19/03/2015 Sant Bartomeu.
2015/597 19/03/2015 132-2015-SSTT-LOMEN
2015/598 19/03/2015 Sanció 11-15
2015/599 19/03/2015 134-2015-SSTT-LOMEN
2015/600 19/03/2015 Acord incoació 11.1-15
2015/601 19/03/2015 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria D.H.R
2015/602 19/03/2015 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria N.G.S.
2015/603 19/03/2015 375 canvi annex establiment RAMNIP ara innòcua LPCAA
2015/604 19/03/2015 Decret rectificació errors resolució núm. 303-2015
2015/605 19/03/2015 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria D.P.T.
2015/606 19/03/2015 Servei en benefici de la comunitat R.F.S.
2015/607 19/03/2015 Decret rectificació errors resolució alcaldia 302-2015
2015/608 19/03/2015 Estimar al·legacions J.R.S.
2015/609 19/03/2015 Estimar al·legacions T.G.V., SL
2015/610 19/03/2015 Baixa d'ofici - incoació - exp. 08-2015
2015/611 19/03/2015 Baixa d'ofici - incoació - exp. 04-2015
2015/612 19/03/2015 Baixa d'ofici - incoació - exp. 05-2015
2015/613 19/03/2015 Duplicat títol nínxol núm. 593 3a. Est
Designació de les persones que han de realitzar la selecció dels plans
2015/614 19/03/2015 d'ocupació de la Diputació de Barcelona
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 10-2015,
2015/615 19/03/2015 mitjançant transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11-2015, per
2015/616 19/03/2015 ampliació de crèdits per ingressos
2015/617 20/03/2015 Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 1996-53
2015/618 20/03/2015 Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2006-105
2015/619 20/03/2015 Targeta d'aparcament indiv. exp. 2013-121
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, Grup
2015/620 20/03/2015 municipal de CIU.
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, Grup
2015/621 20/03/2015 municipal de PSC - PM.
2015/622 20/03/2015 Decret Aprovar la certificació 1 desplegament xarxa fibra òptica
2015/623 20/03/2015 Decret Aprovar la certificació 1 implantació contenidors deixalles Ges Avall
2015/624 20/03/2015 Decret Aprovar la certificació 1 substitució col·lector clavegueram c.Gleva
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 11-2015, per
2015/625 20/03/2015 amplicació de crèdits per ingressos no tributaris
Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar de
2015/626 20/03/2015 la llar dels Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona
2015/627 20/03/2015 Decret Aprovar un AD a favor de SOREA
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2015/628 20/03/2015 Decret Aprovar un AD a favor de SOREA
2015/629 20/03/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Cadirafina SL

2015/630
2015/631
2015/632
2015/633

20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015

Aprovar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per les ofertes
d'auxiliar administratiu-iva dels Plans d'Ocupació finançats per la Diputació
de Barcelona
Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació cultural i artística GEA
Decret nomenament direcció obres
Decret Aprovar un AD a favor de Musicop SCCL

Aprovar la convocatòria per a la fase d'entrevista del procés selectiu de
l'oferta de tècnic-a mig de comerç, dels Plans d'Ocupació finançats per la
2015/634 20/03/2015 Diputació de Barcelona.
Aprovació de la llista d'admesos i exclosos i de la convocatòria de la fase
d'entrevista del procés selectiu de tècnic-a mig d'informàtica dels Plans
2015/635 20/03/2015 d'Ocupació de la Diputació de Barcelona

2015/636 20/03/2015
2015/637
2015/638
2015/639
2015/640
2015/641
2015/642
2015/643
2015/644
2015/645

23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015

Aprovar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per les ofertes
d'insertor-a laboral dels Plans d'Ocupació finançats per la Diputació de
Barcelona.
Decret Aprovar la certificació 2 implantació contenidors superfície Ges
Avall
Baixa per NO RN exp. 11 i 12-2014
Acord incoació 12.1-15
Denegar al·legacions 4-15
R-Treure fems exp. 50-2015-CCU
Sol·licitud d'accés per vehicles L.M.R.C.
98-2015-SSTT-LOMAJ
Renovació targeta d'aparcament ind. exp. 2004-23
targeta d'aparcament ind. exp. 2008-7

Aprovar la convocatòria per a la fase d'entrevista del procés selectiu de
l'oferta de tècnic-a mig de Benestar Social, dels Plans d'Ocupació
2015/646 23/03/2015 finançats per la Diputació de Barcelona.
Aprovar la convocatòria per a la fase d'entrevista del procés selectiu de
l'oferta insertor-a laboral, dels Plans d'Ocupació finançats per la Diputació
2015/647 23/03/2015 de Barcelona.
Aprovar la convocatòria per a la fase d'entrevista del procés selectiu de
l'oferta d’auxiliar administratiu-va, dels Plans d'Ocupació finançats per la
2015/648 23/03/2015 Diputació de Barcelona.

2015/649 23/03/2015
2015/650 24/03/2015
2015/651
2015/652
2015/653
2015/654
2015/655
2015/656
2015/657

24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015

Aprovar la convocatòria per a la fase d'entrevista del procés selectiu de
l'oferta d'enginyer tècnic industrial, dels Plans d'Ocupació finançats per la
Diputació de Barcelona.
Decret Aprovar un AD a favor de Serveis Vials del Vallès SLU
Adscripció provisional al lloc de tresorera municipal en substitució de les
vacances 2015 de la titular RPC
Decret Aprovar la certificació 2 desplegament xarxa fibra òptica
Carpa Club Futbol Torelló
142-15 VP Palmes i palmons
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local març 2015
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina març 2015
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina març 2015

Puntuacions de la fase de valoració de mèrits i fase d'entrevista del lloc de
treball d'insector-a laboral dels plans d'ocupació de la Diputació de
2015/658 24/03/2015 Barcelona 2015
2015/659 24/03/2015 77-2015 desistiment sol. CCU
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Puntuacions de la fase de concurs i entrevista del lloc de treball de tècnica mig de benestar social dels Plans d'Ocupació de la Diputació de
2015/660 24/03/2015 Barcelona 2015
2015/661 24/03/2015 429-2014-SSTT-Canvi substancial llicència
Puntuacions de la fase de concurs i entrevista del procés selectiu d'auxiliar
2015/662 24/03/2015 administratiu-iva dels Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona.
Puntuacions de la fase de concurs i entrevista del procés selectiu del lloc
de treball d'enginyer informàtic dels Plans d'Ocupació de la Diputació de
2015/663 24/03/2015 Barcelona 2015.

2015/664
2015/665
2015/666
2015/667
2015/668
2015/669
2015/670

24/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015

2015/671
2015/672
2015/673
2015/674
2015/675
2015/676
2015/677
2015/678

25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015

Puntuacions de la fase de concurs i de la fase d'entrevista del procés
selectiu del lloc d'enginyer tècnic industrial dels Plans d'ocupació de la
Diputació de Barcelona 2015
Carpa Mhairi Fiona Bain
Fraccionament pagament Sport Assistance 2000 SL
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2004-103
Alta servei de transport adaptat exp. 2014-102
Decret Aprovar un AD a favor de SECE SA
Decret Aprovar un AD a favor de Boira comercial tècnica SL
Aprovar la convocatòria per a la fase d'entrevista del procés selectiu de
l'auxiliar de la llar dels Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona
2015
EXP.- 138-15 alta placa de gual C. Ramon Vinyeta, 3
EXP.-139-15 - alta placa de gual Av. del Castell, 69
Denegar al·legacions M.R.J.
Denegar al·legacions N.S.M.
Denegar al·legacions E.L.S.B.
Decret Aprovar la 1a. justificació de la bestreta 3-2015 del teatre
Canvi titularitat nínxol núm. 500 5a. Oest

Aprovar la llista d'admesos i exclosos i la convocatoria per a la fase
d'entrevista del lloc de treball d'oficial de 1a brigada dels Plans Plans
2015/679 25/03/2015 d'Ocupació de la Diputació de Barcelona 2015

2015/680
2015/681
2015/682
2015/683
2015/684
2015/685
2015/686
2015/687
2015/688
2015/689
2015/690
2015/691
2015/692

25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015

2015/693
2015/694
2015/695
2015/696
2015/697
2015/698
2015/699

26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015

Aprovar la llista d'admesos i exclosos i la convocatoria per a la fase
d'entrevista del lloc de treball d'oficial de 2a brigada dels Plans Plans
d'Ocupació de la Diputació de Barcelona 2015
Decret aprovació Pla de seguretat i salut obra camí de la Campaneria
Autorització ús teatre Cirvianum 10-2015 Torelló Solidari
Autorització ús tatre Cirvianum 11-2015 pagament Escola Rocaprevera
Decret Aprovar la 1a. justificació de la bestreta 10-2015 de l'Ajuntament
Decret aprovar un AD a favor d'Albert Soler Alonso
Estimar al·legacions M.T.A.S.
Estimar al·legacions X.G.R.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-53
Estimar al·legacions M.D.B.
Denegar al·legacions J.S.M.
Denegar al·legacions R.M.F.V.
Denegar al·legacions D.M.G.
Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un-a tècnic-a
d'administració general, en règim de funcionari-ària interí-ina.
Nomenament agent de policia interí ECB
Multa coercitiva ordre d'execució parcel.la Camí Nou de Can Parrella
Alta servei teleassistència exp. 2015-248
Baixa servei teleassistència exp. 2010-84
Servei de neteja de xoc exp.. 2008-204
Servei de neteja de xoc exp.. 2005-219
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2015/700
2015/701
2015/702
2015/703
2015/704
2015/705
2015/706
2015/707

27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015

2015/708
2015/709
2015/710
2015/711
2015/712
2015/713
2015/714
2015/715
2015/716
2015/717
2015/718
2015/719
2015/720
2015/721
2015/722

27/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015

2015/723
2015/724
2015/725
2015/726
2015/727
2015/728
2015/729
2015/730
2015/731
2015/732
2015/733
2015/734
2015/735
2015/736
2015/737
2015/738
2015/739
2015/740
2015/741
2015/742
2015/743
2015/744
2015/745

30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015

2015/746 31/03/2015
2015/747 31/03/2015

Autorització actes Festes del barri de Montserrat 2015
Modificació de les dades d'Osona contra el Càncer-Junta Local de Torelló
Decret imposició sanció ordenança civisme T.C.M.
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Justificació bestreta B. Social 4-2015 2a. reposició
Decret imposició sanció ordenança civisme M.Y.S.
Canvi titularitat nínxol núm. 608 3a. Oest
Decret imposició sanció ordenança civisme A.M.C.
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a SRL
254-1989-A Incoar exp. baixa actv. ofici
21-1992-A R-canvi titular
Aprovar un AD a favor de Serveis vials del Vallès SLU
Baixa teleassistència i padro exp. 2010-84
Baixa teleassistència i padro exp. 2003-68
Alta teleassistència exp. 2013-179
Alta servei transport adaptat exp. 2004-102
21-97-A incoar exp. baixa
08-2011-i incoar exp. baixa ofici
26-04-I incoar exp. baixa actv. ofici
325 incoar exp. baixa actv.
616 incoar exp. baixa actv
Arxivar ordre d'execució finca C.Espona, 23
Seguretat Social. Cotització assegurança d’accidents dels treballadors
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a JMMS
Neteja de xoc a la llar exp. 1999-79
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-59
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-58
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-57
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-56
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-55
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-54
Exp.- 148-15 - OVP contenidor d'obra C. Estudis, 5
Alta teleassitencia exp. 2015-259
Autorització del Torneig de futbol de la Vall del Ges
Autorització festa aniversari en el camp de futbol del barri de Montserrat
arxivar ordre d'execució C. St.quirze de Besora
Autorització de la cursa La Nocturna
Carpa Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu
Decret Aprovar un AD a favor de Fred i calor Girona SL
Autoritzar el Concurs anual de primavera d'ocells cantaires
Ordre d'execució finca C. Capçir, 1-9 - multa coercitiva
Autorització pels Camins dels Matxos
Sanció 13-15
Acord incoació 13.1-15
1-2010-i Baixa actv ofici
Decret aprovació certificació final i de liquidació obra
Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'AMPA de l'Escola Dr. Fortià
Solà
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
l'AMPA de l'Escola Vall del Ges
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Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
2015/748 31/03/2015 l'AMPA de l'Escola Marta Mata
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
2015/749 31/03/2015 l'AMPA de l'Escola Rocaprevera
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
2015/750 31/03/2015 l'AMPA de l'Escola Sagrats Cors
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de
2015/751 31/03/2015 l'AMPA de l'Institut Cirvianum de Torelló
2015/752 01/04/2015 Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, ERC Torelló.
2015/753 01/04/2015 151-15 R-alta-canvi titularitat actv
2015/754 01/04/2015 Baixa servei transport adaptat exp. 2010-203
2015/755 01/04/2015 Baixa servei teleassitència exp. 2010-203
Concedir l'increment de 9m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
2015/756 01/04/2015 subministrament d'aigua potable, al contracte 5.603.779
2015/757 01/04/2015 Queixes sobre actuacions Caporal de la Policia Local
Concedir l'increment de 9m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
2015/758 01/04/2015 subministrament d'aigua potable, al contracte 8.658.397
Concedir l'increment de 6m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
2015/759 01/04/2015 subministrament d'aigua potable, al contracte 5.602.261
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
2015/760 01/04/2015 subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.241
2015/761 01/04/2015 Decret aprovació Pla de seguretat i salut obra
2015/762 01/04/2015 Decret INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR
2015/763 02/04/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-60
2015/764 02/04/2015 146-2015-SSTT-LOMEN
2015/765 02/04/2015 133-2015-SSTT-LOMEN
2015/766 02/04/2015 Concessió Columbari núm. 31
2015/767 02/04/2015 Concessió Columbari núm. 32
2015/768 07/04/2015 R-Alta-canvi titular act Grup equip hotel, scp
2015/769 07/04/2015 Autoritz. ´la cessió gratuïta per horts C.Calverons, St.Roc ...
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, ERC - Junts
2015/770 07/04/2015 per Torelló.
2015/771 08/04/2015 Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2006-225
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, grup
2015/772 08/04/2015 municipal ICV-EUIA de Torelló
2015/773 08/04/2015 Decret incoació contracte serveis piscines estiu
2015/774 08/04/2015 163-15 vp cat-stop
2015/775 09/04/2015 Decret Aprovar la baixa d'un AD a nom de Focus SA
2015/776 09/04/2015 Decret Aprovar la baixa d'un AD a nom de Josep M. Altimir Sans
Decret Aprovar la baixa d'un AD a nom d'Aytos soluciones informaticas
2015/777 09/04/2015 SLU
Acceptar la petició d'alta d'un usuari del gimnàs del pavelló municipal
d'esports i aprovar la liquidació de la taxa del 12 de febrer al 30 de juny de
2015/778 09/04/2015 2015
2015/779 09/04/2015 Expropiació terreny Sra. Calderé
2015/780 09/04/2015 Sanció 14-15
2015/781 09/04/2015 Acord incoació 14.1-15
Delegació de l'alcaldia en el Tinent d’Alcaldes Sr. Jordi Casals, per a la
2015/782 09/04/2015 celebració d'un casament civil.
Concedir l'increment de 6m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
2015/783 09/04/2015 subministrament d'aigua potable, al contracte 5.607.689.
2015/784 09/04/2015 Calendari escolar Llars infants municipals curs 2015-2016
Concedir l'increment de 9m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
2015/785 09/04/2015 subministrament d'aigua potable, al contracte 5.603.745
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2015/786
2015/787
2015/788
2015/789
2015/790

10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015

2015/791
2015/792
2015/793
2015/794
2015/795
2015/796
2015/797
2015/798
2015/799

10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015

2015/800 10/04/2015
2015/801 10/04/2015
2015/802 10/04/2015
2015/803
2015/804
2015/805
2015/806

10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015

2015/807 10/04/2015
2015/808 10/04/2015
2015/809 10/04/2015
2015/810 10/04/2015
2015/811 10/04/2015
2015/812 10/04/2015
2015/813 10/04/2015
2015/814
2015/815
2015/816
2015/817
2015/818

10/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
13/04/2015

Decret Aprovar la certificació núm. 2 del carrer Damians
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Decret Aprovar la certificació núm. 3 desplegament xarxa fibra óptica
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir Sans
Decret Aprovar un AD a favor de Comercial Contel SA
Liquidar cost de l'execució subsidiària zona ocupada d'horts i gallines de
propietat municipal
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Deseuras Gallifa
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Deseuras Gallifa
171-2015-SSTT-LOMEN
182-2015-SSTT-LOMEN
Carpa Agrupació sardanista Torelló
AJUNTAMENT/2015 - CONTA/65
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Aprovar data del sorteig per adjudicació parcel.les Horts Socials
Contractació auxiliars administratives Plans Ocupació Diputació de
Barcelona 2015 MTSC i SCM
162-2015-SSTT-LOMEN
Autorització pernoctació concursos de pesca Societat Sant Hipòlit de
Voltregà
Contractació tècnic informàtic Plans Ocupació Diputació de Barcelona
2015 PPM
164-2015-SSTT-LOMEN
Decret adjudicació contracte menor serveis
Trametre petició de renúncia de comissió de serveis FMM
Contractació enginyer tècnic industrial Plans d'Ocupació Diputació de
Barcelona 2015
Contractació insertora laboral Plans Ocupació Diputació de Barcelona
2015 FHA
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, grup
municipal PSC.
Contractació tècnic-a mig de Benestar Social
Contractació auxiliar de la llar Plans Ocupació Diputació de Barcelona
2015 MAMG
Contractació oficial 1ª brigada Plans Ocupació Diputació de Barcelona
2015 DVG
Contractació oficial 2ª brigada Plans Ocupació Diputació de Barcelona
2015 JMG
Contractació tècnic-a mig de comerç en el marc dels Plans d'Ocupació
finançats per la Diputació de Barcelona 2015
Decret aprovar un AD a favor de Bito produccions SL
P-30-38-39 incoar expedient sancionador
Renovació targeta aparcament provisional exp. 2007-48
Decret incoació contracte menor serveis

Resolució final de revocació i retorn interessos del programa 5 –
programes d’experienciació laboral- de l’expedient de Treball als Barris
2015/819 13/04/2015 2012 BLB-054.12-05-01 Projecte Per un Nucli Antic Sostenible

2015/820
2015/821
2015/822
2015/823

13/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
13/04/2015

Resolució final de revocació i retorn interessos del programa 5 –
programes d’experienciació laboral- de l’expedient de Treball als Barris
2012 BLB-054.12-05-02 Projecte Viu i conviu al Nucli Antic
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-66
Modificació preu cessió habitatge social. Expedient 2013-103
Baixa teleassitència exp. 2010-101
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2015/824 13/04/2015 Baixa teleassistència exp. 1996-159

2015/825
2015/826
2015/827
2015/828
2015/829

2015/830
2015/831
2015/832
2015/833
2015/834
2015/835
2015/836
2015/837
2015/838
2015/839
2015/840

13/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015

14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
14/04/2015

2015/841 14/04/2015
2015/842 14/04/2015
2015/843 14/04/2015
2015/844
2015/845
2015/846
2015/847
2015/848
2015/849
2015/850
2015/851
2015/852
2015/853
2015/854
2015/855
2015/856
2015/857
2015/858

14/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015

2015/859
2015/860
2015/861
2015/862
2015/863
2015/864
2015/865
2015/866
2015/867
2015/868
2015/869

15/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015

Desestimar la sol•licitud de devolució de les contribucions especials per
l'execució de les obres del Projecte d'urbanització del Sector Residencial
La Caçada, presentada per l'empresa Tefasa Grup Immobiliari, S.L.
Autorització actes 50è aniversari Club Bàsquet Torelló
2015-119-SSTT-LOMAJ
Exp.- 178-15 OVP C. Camí Nou de Can Parrella, 3
Protocol comunicacions
Desestimar la sol•licitud de devolució de les contribucions especials per
l'execució de les obres del Projecte d'urbanització del Sector Residencial
La Caçada, presentada per l'empresa Protorelló, S.L.
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, CUP Torelló.
196-15 denegar VP Sant Jordi
188-15 denegar VP Sant Jordi
168-15 VP Sant Jordi
Incoació ordre execució 2015-58-SECRE - ordexec
Sanció 15-15
Acord incoació 15.1-15
Incoació 15.2-15
Decret sol·licitud subvenció Diputació de Barcelona
2014-498-SSTT-LOMEN-Recurs reposició
Autorització al Festival Internacional de Música de Cantonigròes, per a la
instal•lació de banderoles
Decret imposició sanció N.S.
Decret imposició sanció ordenança civisme J.M.B.
Revocar sanció imposada i donar per completa ordre d'execució finca C.
Collsacabra, 4
Decret incoació contracte menor subministrament
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-124
Vp Festes Barri Montserrat, 2015
Denegar VP Barri Montserrat 2015
Decret incoació contracte menor subministrament
161-2015-SST-LOMEN
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
165-2015-SSTT-LOMEN
Sol·licitud d'accés per vehicles G.R.C.
Baixa d'ofici -resolució- exp. 21-14
167-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -resolució- exp. 22-14
Baixa d'ofici -resolució- exp. 23-14
204-15 Activitat de caràcter extraordinari
Contestar sol.licitud per presentar una moció al Ple per instar al Govern de
la Generalitat que adopti l'acord de modificació del grup dels agents i
caporals
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-70
AJUNTAMENT-015 - CONTA-67
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-68
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-69
2015-166-SSTT-LOMEN
169-2015-SSTT-LOMEN
170-2015-SSTT-LOMEN
173-2015-SSTT-LOMEN
Renúncia comissió de serveis FMM
175-2015-SSTT-LOMEN
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2015/870
2015/871
2015/872
2015/873
2015/874
2015/875
2015/876
2015/877
2015/878
2015/879
2015/880
2015/881
2015/882
2015/883
2015/884
2015/885
2015/886
2015/887

16/04/2015
16/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015

2015/888 17/04/2015
2015/889 20/04/2015
2015/890 20/04/2015
2015/891 20/04/2015
2015/892 20/04/2015
2015/893 20/04/2015
2015/894 20/04/2015

174-2015-SSTT-LOMEN
199-2015-SSTT-LOMEN
Adjudicació de les parcel.les vacants dels Horts Socials
176-2015-SSTT-LOMEN
183.2015-SSTT-LOMEN
200-2015-SSTT-LOMEN
Sol·licitud comissió de serveis RCP
Decret declaració deserta licitació
VP Barri Montserrat 2015-1
Rectificació del Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació
22-2014-i baixa actv. ofici
Exp.- 201-15 alta placa de gual C. de la Riba, 28-30
Exp.- 203-15 alta placa de gual C. de la Riba, 24
13-2015-i Legitimació innòcua-DR
Requeriment Club Futbol Torelló
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de Dataxip SL
Autorització actes Sant Jordi 2015
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA nòmina març
2015
147-2015-SSTT-LOMEN
207-15 VP SANT JORDI
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 12-2015, per
ampliació de crèdits per ingressos
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 13-2015, per
transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Acord incoació 16.1-15
187-2015-SSTT-LOMEN

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

3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte d'una resolució de l'Alcaldia de delegació per a la celebració
d'un matrimoni civil, de data 9 d'abril de 2015.
En data 9 d’abril de 2015, s’ha dictat el decret de l’Alcaldia que es transcriu a continuació
per al general coneixement:
“En data 18 de març de 2015, el Secretari Judicial del Registre Civil de Torelló, emet
comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. FERRAN
CAMPS PLANA i la Sra. MHAIRI FIONA BAIN, els quals han manifestat la seva voluntat
que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la Llei
257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització de
matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI CASALS i PRAT, tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, està en disposició
de celebrar l’acte.
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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,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. JORDI CASALS i PRAT, tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. FERRAN
CAMPS PLANA i la Sra. MHAIRI FIONA BAIN, el dia 11 d’abril de 2015.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, 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 23 de març de 2015.
Sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2015.
Sessió ordinària del dia 13 d’abril de 2015.

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

3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals


Informe de la Intervenció i de la Tresoreria municipal de data 8 d’abril de 2015, en
relació a 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.

3.4.2. Informe de tresoreria sobre la morositat del primer trimestre de 2015
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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 Primer Trimestre que
ha estat de 28,46 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu
pagament.
L’execució dels pagaments del Primer trimestre de 2015 ha estat el següent:
A data 31-03-2015
Pagaments realitzats dins el termini legal

Número
1496

Import Euros

1

1.236.529,26
54,13

Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 31/3/15

341

432.854,48

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini a data 31-03-2015
Interessos de demora pagat en el trimestre

0

0

0

0

Resta de pagaments del trimestre fora termini

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.
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
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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 28,46 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 de
gener al 31 de març de 2015, se situa en – 1,60 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.
Així mateix s’han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d’ingressos prèvia presentació de liquidació.
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 primer trimestre de 2015 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.

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

PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs el PMP de l’Ajuntament se situa a 28,46 dies (30-1,60 dies),
això significa que els pagaments es realitzen a una mitja de 28 dies des de la data de
registre de la factura..
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l’entitat Ajuntament de Torelló que es resumeixen en:

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats
-1,60

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents

1.210.854,37

-16,90

PMP

351.126,93

-5,04

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

Entitat
Ràtio
obligacions
Pagades
Ajuntament
Torelló

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

PMP

de

Consorci de la
Vall del Ges
PMP global

-1,60

1.210.854,37

-16,90

351.126,93

-5,04

-6,11

54.598,37

-25,21

41.629,29

-14,37

392.756,22

-5,58

1.265.452,74

COMUNICAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
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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.Està relacionada amb el tema del judici que hi haurà la primera setmana de juliol, pel
tema de la contaminació dels aqüífers de la vitri. Ens agradaria saber quina és la posició
de l’equip de govern en relació a aquest judici i com s’hi està treballant. El cost d’aquest
delicte és molt alt per als ciutadans de la nostra vila i, per tant, creiem que cal que qui ens
representa, que és l’Ajuntament, faci el màxim per aclarir els fets i pagui qui correspongui.
Tenir els aqüífers contaminats és un problema per a tots nosaltres.

Sr. Jaume Vivet:
Això fa referència al judici de l’any 2000, va començar el cas l’any 2000. Nosaltres, com
Ajuntament, el que reclamem i reclamarem –evidentment- són els costos de
descontaminació que ha suportat l’Ajuntament. Això és el que es reclama. I fins aquí és el
que et puc dir que defensem i defensarem, perquè n’he suportat bastants de costos!
Sra. Roser Mas:
Però només els que s’han suportat? No es demana res...

Sr. Jaume Vivet:
És la part que ens toca a nosaltres que podem reclamar.
Sra. Roser Mas:
Si, però com a reparament en futur, els pous estan contaminats, no es poden utilitzar. Hi
ha cap previsió de fer alguna cosa en aquest aspecte?

Sr. Jaume Vivet:
Previsió de fer alguna cosa: ja ho vam intentar en el seu moment amb aquell pou que
volíem fer de les piscines; allà se’ns va dir que no es podia fer i, per tant, nosaltres hem
fet el que realment hem pogut. Per tant, el que fem ara és reclamar els costos que ha
tingut l’Ajuntament, que és el que podem reclamar! El delicte en si, jo entenc que, a veure
què hi diuen els juristes, però no ens toca a nosaltres demanar la pena; ens toca
demanar el que, coma afectats ens ha costat.

Sra. Roser Mas:
No demano pas que pugueu demanar una pena, però si que els pous estan contaminats,
el poble no els pot utilitzar...

Sr. Jaume Vivet:
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El que es va demanar en el seu moment també era això: la reposició de tot això, dels
aqüífers.
Sra. Roser Mas:
Una mica era per això, no tant per les despeses que s’havien fet per intentar que l’aigua
estigués en condicions i per fer totes les mesures que es varen fer, que això és veritat, si
no, perquè aquests aqüífers ara no es poden utilitzar com a aigua de boca i pel que tinc
entès no es podran utilitzar durant molts i molts anys i llavors el municipi, per dir-ho
d’alguna manera, queda sense aigua de boca, s’ha d’utilitzar una altra font!

Sr. Jaume Vivet:
No, no diguem que el municipi queda sense aigua de boca, eh?

Sra. Roser Mas:
No. S’ha d’utilitzar una altra font, dic.

Sr. Jaume Vivet:
Ho has dit tu, eh?

Sra. Roser Mas:
Si. Però he dit “coma” utilitzar una altra font.

Sr. Jaume Vivet:
Roser: no confonguem, no confonguem.

Sra. Roser Mas:
No es pot utilitzar l’aigua dels pous i s’ha d’utilitzar una altra font.

Sr. Jaume Vivet:
Això si.
Sra. Roser Mas:
Doncs és això.

Sr. Jaume Vivet:
No creem alarma social.
Sra. Roser Mas:
És que jo he posat una coma aquí, que potser no estava ben col·locada, però no era la
intenció, no s’ha vist, oi? No he fet el gest. No era la intenció. La intenció era dir que aquí
teníem precisament molta aigua en aquest municipi, la teníem de qualitat, i arran d’aquest
incident no tenim aquesta aigua i n’hem d’anar a buscar una altra que potser no és de la
mateixa qualitat o potser ens genera unes despeses. Era això: si aquí hi ha cap
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possibilitat o hi ha cap previsió que es pugui en un moment determinat, no sé si recuperar
els pous o no...

Sr. Jaume Vivet:
Per a nosaltres és un tema que ens ha sobrevingut. Era de l’any 2000; ve de fa molt
temps i, per tant, el que puc dir en aquests moments, és que el que reclamem són els
danys, el que han costat a l’Ajuntament i en tot cas, ja en el seu moment, es va demanar
a l’ACA que descontaminés i això és un altre procés a banda. Però nosaltres, el que
reclamem, és això: els danys que ha costat a l’Ajuntament.

Sra. Roser Mas:
No es podria demanar que aquesta empresa descontaminés? Dins del mateix pac de
sol·licituds?

Sr. Jaume Vivet:
Entenc que no. És el que es demana, això, però no ho farà l’empresa, ho tenim clar que
no ho farà l’empresa!

Sra. Roser Mas:
Doncs ho hauria de fer, apa!

Sr. Jaume Vivet:
Ja no hi és!

Sra. Roser Mas:
És igual, però hi ha unes asseguradores i han fet un dany irreversible a aquests pous,
entenc jo. I aquests danys, altres danys en el medi ambient en altres llocs...

Sr. Jaume Vivet:
Fa molt temps que està engegat. Jo no sé com va el sumari en aquests temes, suposo
que deu estar tancat i en procés d’entrar a judici i, per tant, hi ha el que hi ha. Ara en
aquests moments, suposo que ja no podem fer res; suposo que ja deu estar...
Sra. Roser Mas:
Doncs és una llàstima, perquè jo hi veig els dos nivells: per una banda, el reparament de
tota la inversió que ha fet l’Ajuntament, i per l’altra banda, el reparament del dany que han
fet realment als pous i que pogués...

Sr. Jaume Vivet:
Això ja es demana!

Sra. Roser Mas:
Si? però el cost econòmic; no que es descontamini, perquè es pugui tornar a utilitzar, oi?
Entenc?
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Sr. Jaume Vivet:
L’ajuntament ja els ha pagat aquests diners. És la recuperació d’uns diners per part de
l’Ajuntament el que es demana. El que ha costat, que ha costat mols diners, eh? Va
costar molts diners!
Sra. Roser Mas:
El que passa que d’ara endavant, per anar bé no es pot utilitzar aquesta aigua i s’ha
d’utilitzar l’altra.

Sr. Jaume Vivet:
Bé. Doncs això té una valoració que és difícil de fer, també entenc jo.

Sra. Roser Mas:
Millor ho deixem, que si no també aniríem fent.
4.2.I una altra cosa que voldria comentar, sobre la consulta de la festa local, el que no vam
entendre massa, del que van exposar-nos a la junta de portaveus, és com imposar una
consulta, si un tema tan complex, perquè parlem molt de participació, però després veiem
que a la pràctica no es pot aplicar. Ens costa d’entendre que faltin firmes, entenent que
se’n ha parlat en moltes ocasions i que com és que ens adonem a l’últim moment –per
dir-ho d’alguna manera- que encara falten signatures. Ens agradaria saber-ho. No es va
parlar amb l’entitat, abans de començar el procés, per informar-los de quantes en calien i
el per què i... això ens grinyolava ara a nosaltres.

Sr. Jaume Vivet:
Demà precisament tinc una reunió amb ells. Tenim una reunió amb ells per parlar
d’aquest tema. Jo penso, com vam dir a la comissió informativa, que hi ha un reglament,
que pot ser més complicat o menys, però és el reglament que hi ha aprovat; si no està bé,
el que s’ha de fer és canviar-lo i, per tant, penso que aquí si que hem d’intentar, ja que
vam parlar amb ells d’anar amb la llei de consultes del 2014 i no es va poder fer, perquè
estava suspesa; la llei de consultes de 2014 està suspesa; hem d’anar amb la del 2010 –
si dic algun disbarat, secretària, corregeix-me!-; la del 2010 no permet que votin els
menors de 18 anys; llavors vam dir: acollim-nos al reglament. Amb l’entitat o amb les
entitats o amb qui ho presenta, ens hi hem reunit. Demà tinc una reunió amb ells per
parlar d’aquest tema, de si falten firmes, si no en falten, a veure les que falten i en tot cas,
la voluntat és que si volen presentar el mes de maig, que hi ha un ple, vam dir que el que
els proposaré demà serà que si falten poques signatures –és veritat- però que intentin
arribar a les mínimes i que s’assegurin una mica que les que s’han presentat són gent de
Torelló, que no siguin de Manlleu i un seguit de coses que es demanen com a requisit per
autentificar les signatures, que també ho hem de mirar com Ajuntament.
Llavors no diguem: presentem les justes i n’hi ha 10 dolentes, en falten 10 i no es pot
presentar. Buscarem aquest consens amb l’entitat.
Sra. Roser Mas:
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Però l’entitat estava informada, prèviament, que necessitava un nombre determinat de
signatures? És que això és el que trobo... trobem com una mica particular, que la
presentin amb menys, si ja sabien que n’hi havia d’haver un nombre determinat.

Sr. Jaume Vivet:
Si, ho sabien. Demà parlarem amb ells. Ja ens ho hem reunit dues vegades amb l’entitat.
Sra. Roser Mas:
Perfecte. Gràcies.

Sr. Jaume Vivet:
Molt bé.

Sr. DAVID OLIVARES:
4.3.Pel tema dels nous contenidors. Els nous contenidors que s’han instal·lat aquesta
setmana aproximadament al carrer de l’Ajuntament. Més que tot és, perquè parlant amb
alguna persona, els fa patir que no sigui un punt d’incivisme allò. No sé com ho veuen
vostès i volia demanar-ho.

Sr. Jaume Vivet:
Aquests contenidors, la veritat és que ja eren al carrer Ges d’Avall, però a causa de les
obres de Can Parrella provisionalment es van traslladar a la plaça Jacint Verdaguer; han
tornat al carrer Ges d’Avall, d’una manera –penso jo- endreçada, perquè estaven al mig
del carrer; si parlem d’incivisme, suposo que ens referim a fer pipí i he de dir que quan
eren al mig del carrer Déu ni do els que hi havia de pipís, també. Són uns contenidors
que són pel que són; jo penso que el lloc és l’adequat i el que tocava, perquè és el lloc on
estaven destinats sempre i s’ha fet un espai ja voldríem tenir-los en molts llocs com els
tenim aquí, tancats i que no es vegin i endreçats.
Això és el que pensem nosaltres i si algú hi veu algú que fa pipí, que truqui a la policia i,
per anar bé que ens digui qui és i que el puguem enxampar.

4.4.Sembla que s’han aturat les obres del carrer Sant Bartomeu i la pregunta seria quan
pensen reiniciar-les, o això quedarà aturat, o... si ens poden explicar una mica aquest
tema.

Sr. Jaume Vivet:
De moment està aturat. Vostès ja es van cuidar de fer la seva feina i, per tant, de moment
està aturat.
S’ha donat la informació que s’havia de donar a la Diputació i ja en parlarem; ara és un
tema que per nosaltres està aturat i ja veurem com es respira. A la Diputació els va saber
molt greu que no es volgués tirar endavant, perquè es creu que és un projecte que està
ben fet i que està bé... mirarem de buscar si podem, una mica més de suport econòmic,
però ja dic que en aquests moments està tancat i ja en parlarem més endavant.
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4.5.Es comença a parlar, per això li demano al Sr. Sabatés: sembla ser que hi ha gent que el
Marta Mata és possible que sigui institut. Si ens ho pot confirmar, si és així o no és així.

Sr. Lluís Sabatés:
La situació no ha canviat substancialment des de les últimes vegades. Si que és veritat
que substancialment no ha canviat res, deia, de l’última vegada; això és una decisió del
departament d’ensenyament i en aquests moments no ha pres cap decisió; el que passa
que si veiem una mica la situació, en aquests moments, si a Torelló, a partir del curs
vinent no l’altre, necessita noves aules de secundària, precisament és el lloc adequat que
tenim amb els espais adequats per poder començar a fer la secundària amb aquestes
noves aules. És una decisió que suposo que com a molt d’hora no se sabrà fins a final
d’any, però és una decisió completament del departament i en la visita que hi va haver en
el seu dia, del director general de centres públics, ja es van visitar les instal·lacions, se li
va explicar i és ell el que ha de prendre la decisió.
Jo, si hagués de dir alguna cosa, diria que per lògica es començarà allà. També s’ha de
veure amb quin projecte pedagògic o amb quin projecte educatiu es començarà; quin
model d’institut hi haurà i hi ha moltes possibilitats i això també és una decisió que ha de
prendre el departament i nosaltres, en el seu moment, ... ara hi ha eleccions municipals i
pot haver-hi eleccions de Catalunya i, per tant, això és una decisió que vindrà pel
departament i de les forces que hi hagi en aquell moment.
Sr. David Olivares:
No hi ha res concretat, definitiu, que puguem dir que ho serà un institut, oi, de moment?
D’acord. Gràcies.

Sr. Lluís Sabatés:
Jo no he dit això; he dit una altra cosa. Tu has fet la teva interpretació i fes la interpretació
que vulguis.
Sr. David Olivares:
Però no m’ho pot assegurar que serà institut!

Sr. Lluís Sabatés:
No t’ho puc assegurar, perquè no és una decisió meva; per tant, jo no et puc assegurar
res. Si la decisió fos meva... potser ja l’hagués pres, però com que no puc, t’he d’explicar
com està la situació. És així.

Sr. David Olivares:
Però de moment vostè no pot assegurar que acabi essent institut.

Sr. Lluís Sabatés:
No, però és que ni jo ni ningú. L’únic que t’ho pot assegurar, és el departament
d’ensenyament.
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4.6.El pas de vianants que hi ha després del primer trencant a mà esquerra de Can Jaumira,
molta gent ens ha comentat que als cotxes no els dóna temps a frenar, van molt ràpid,
perquè com que baixen cotxes pel carrer Manlleu, el cotxe per inèrcia el que fa és
accelerar, perquè baixen cotxes i et trobes el pas de vianants de nassos. Si aquest pas
de vianants hi ha la possibilitat de poder-lo tirar més cap enllà, si és possible.

Sr. Jaume Vivet:
Jo entenc que és un tema que si ens hi fixem, tots els passos de vianants estan a la vora
de la cantonada, perquè on entres és on hi ha més visibilitat, perquè si és més endins, hi
haurà cotxes aparcats al davant, perquè si es tira cinc metres enrere, s’hi aparcaran
cotxes i llavors, quan entres al carrer, si hi ha una furgoneta una mica grossa o s’hi posen
uns contenidors al davant, és una mica el que ens passa, per exemple, a la baixada de
l’estació.
Jo penso que a la cantonada, precisament, el que es busca sempre és que el vianant no
hagi de fer esses; el vianant ha de poder anar de dret, perquè si ha de fer gaires esses
tampoc és normal.
Una mica és l’explicació tècnica que ens han donat al llarg del temps sobre els passos de
vianants.
Sr. David Olivares:
El problema d’aquest carrer, és que el vehicle, quan va a girar, si vol fer el pas de
vianants, toca la calçada dels cotxes que baixes; el cotxe que baixa del carrer Manlleu,
l’ha d’esquivar a aquest cotxe, si s’atura al pas de vianants.

Sr. Jordi Casals:
El que no pot fer el cotxe, és girar si hi ha un vianant que està travessant i esperar-se al
mig de la calçada.

Sr. David Olivares:
Però hi ha moments que no el veus, perquè estàs girant i te’l trobes al mig de la calçada,
d’això ens queixem.

Sr. Jordi Casals:
Però em sembla que la gent, excepte en robbokob, té capacitat per girar el coll. Té
capacitat per girar el cap i copsar uns graus de visió per mirar si travessa algú.

Sr. David Olivares:
Si s’atropella algú, li recordaré. Gràcies.

Sr. Jordi Casals:
El què li recordaràs?
Sr. David Olivares:
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Li recordaré que li hem fet aquesta pregunta, perquè la gent s’ha queixat; no sóc jo que
em queixo.

Sr. Jordi Casals:
Si, però si l’allunyes, alguns es queixen, tota aquesta ciutadania que no sé si ve a casa
teva o t’atura pel carrer i tanta gent que es queixa en tu, et diran: oh! Ara està molt lluny el
pas de vianants! L’han d’apropar més cap a la calçada, perquè si no, com deia l’alcalde,
ara només fem que fer esses i no passem!
Perquè això passa en altres bandes. El problema és quan dones la raó a tothom que et fa
preguntes, en lloc de raonar si realment aquella pregunta té fonament o no, l’agafes, la
portes cap aquí sense raonar-la i llavors... ja et dic: jo tindria la morbositat de canviar-ho i
ja veuries com tornaries aquí al ple si aconsegueixes ser regidor i diries: ostres! Hi ha tot
de veïns d’aquella zona que...

Sr. David Olivares:
Em quedo parat que un pas de vianants porti conflicte. Estem parlant d’un pas de
vianants, no d’immigració, ni de seguretat, ni res que faci mal. És un pas de vianants. No
ho veu clar, doncs ja està! S’ha acabat el tema! No tregui una muntanya, que és un pas
de vianants i punt.

Sr. Jordi Casals:
Molt bé.

Sr. Jaume Vivet:
Ja veieu que en tota la legislatura, això de mantenir un ordre no me’n he sortit. Esperem
que a la propera sigui millor.

4.7.Tema de les arts delictives que segons va anunciar en Jordi Casals havien pujat un 11%,
les arts delictives?

Sr. Jaume Vivet:
Aquí si que et demano que deixis explicar el regidor i quan ell acabi, parles tu. Ets tu que
estàs tallant sempre i ara m’estàs tallant a mi i no em deixes acabar d’explicar. Et
demanaria, sisplau, respecte, que parli ell i quan acabi, parles tu i ens respectem els dos
torns de paraula que tenim.

Sr. Jordi Casals:
Primer de tot, una pregunta que ja em respondrà després quan acabi: jo no sé, si la
persona que en representació del grup Plataforma per Catalunya que ve al Consell de
seguretat ciutadana i mobilitat, si us explica el que es parla allà; i si us explica, quin
posicionament adopta aquesta persona davant de les informacions que es donen i del
que es parla. M’agradaria que m’ho respongueu quan hagi acabat d’explicar.
Pel que m’han dit, respecte aquestes dades, se’m ha titllat d’inútil, de vividor, que hauria
de dimitir, ... perquè resulta que han pujat les dades per fets delictius un 11%. Suposo
que vostès llegeixen els titulars de les notícies; la persona que ve al consell de seguretat
ciutadana no sé quina informació li donen, però fins i tot, no entren dins el detall de les
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coses. A més, a vegades, al consell de seguretat ciutadana, el que explica aquestes
dades no és tant la policia local o el regidor –que pot arribar a manipular molt les dades
amb un benefici propi- si no que ho fan els mateixos mossos d’esquadra amb un criteri
absolutament tècnic. Els mossos d’esquadra continuen dient que les dades de Torelló
són positives; ja l’any passat, i ens vam curar amb salut i cada vegada que parlàvem de
les dades policíaques que van ser excel·lents, vam dir: són excel·lent i això vol dir que
l’any següent pujaran, perquè estem en uns nivells que ja és impossible baixar. I els
mossos d’esquadra, suposo que com els va explicar la seva representant al consell de
seguretat ciutadana i mobilitat, els va dir que aquestes dades tan baixes porten a què es
pugui fer poca tasca preventiva, perquè és tan baix que poc pots prevenir.
Si ho comparem amb el nostre entorn, resulta que estem molts punts per sota de les
dades de la Catalunya Central, i encara més, de Catalunya. Recordo que l’any anterior,
amb les dades que parlàvem del 2013, que eren aquelles dades espectaculars, teníem
nivells de l’Alt Pirineu! És a dir que no passava res.
Les dades continuen essent bones. Que pugen? És que ja ho vam dir l’any passat, que
pujarien! Pugen un 10% en uns nivells baixíssims amb el nostre entorn.
A mi em sorprèn... o no, no; ara mentiria: no em sorprèn, que aprofitin aquestes dades, a
més, en una qüestió de transparència, perquè fins i tot han posat en dubte que les dades
que donem les rebaixem i les manipulem per interessos polítics, quan resulta que fem,
vostès que veuen electoralisme arreu, a les portes de les eleccions, fem una presentació
de dades policíaques que diem que pugen un 11% els fets! Oh! Quin electoralisme, no?
És una qüestió de transparència, un compromís que vaig agafar com a regidor de
seguretat ciutadana i mobilitat, de posar les dades –cosa que no es feia abans- i fer una
comparativa anual, fossin quines fossin les dades; i les dades són aquestes. I les dades
són que dels últims cinc anys, és el segon millor any en fets delictius a Torelló, en els
últims cinc anys. I abans ja eren bones les dades a Torelló; a Torelló han estat bones les
dades. Però vostès han començat a demanar la dimissió del regidor de seguretat
ciutadana per aquestes qüestions des que hi ha un regidor d’Esquerra Republicana a la
regidoria de seguretat ciutadana, no els ho havia sentit mai abans, malgrat que en els
últims dos anys, són els dos millors anys en dades.
Jo entenc quina és la intencionalitat que té Plataforma per Catalunya; no li importen les
dades, no li importa quina és la situació, no li importa el que li expliquin el consell de
seguretat ciutadana i mobilitat, que és un espai de participació, que vostès s’omplen la
boca en participació; allà es parla, es poden fer preguntes, coses que brillen per la seva
absència les preguntes de plataforma en aquell consell i allà es parla i amb criteris
tècnics.
Si li serveix, suposo que ha pogut veure el power point, perquè fins i tot hem penjat el
power point a la pàgina web, perquè la gent el pugui agafar lliurement i veure aquestes
dades i podrà veure les diferents comparatives... no sé si en algun aspecte concret volen
parlar-ne.
I desprès, només un apunt, que no sé si també els ho va dir la persona que ve al consell
de seguretat ciutadana i mobilitat: a les dades policíaques, s’hi ha afegit un delicte que
abans no hi era i que era bastant nombrós; o sigui que segurament, en comparativa amb
l’any passat, l’apujada no seria tanta: són les estafes via internet i telèfon; els mossos
d’esquadra han decidit que en lloc de posar-ho en l’espai sideral, es posarà en els
municipis de les víctimes i això també ha fet pujar aquestes dades.
No sé si he donat resposta a la pujada de l’11% o si el que vol és que dimiteixi per inútil i
vividor.
Sr. David Olivares:
Es nota que és polític; això salta a la vista. Jo l’únic que li he demanat és el que vostè va
anunciar públicament de les dades delictives de l’11% i que m’ho expliqués; només volia
això. No volia el populisme que vostè acaba de fer aquí, perquè, és clar! Semblava que
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estava fent,... no sé el diàleg que vostè ha fet aquí, però jo només li he dit: dades
delictives pugen un 11%, que és el que vostè va anunciar; em sembla que només li he
demanat això, perquè és el meu poble i si pugen un 11% les dades delictives m’interessa.
Senzillament és això.

Sr. Jordi Casals:
He fet una pregunta. Em pot respondre? Si la persona que ve al consell de seguretat
ciutadana i mobilitat li explica les coses, o no.
Sr. David Olivares:
Ara li diré: la persona que ve al consell, té un problema personal a la seva família, i no sé
si ho sap, però no hi va. Per tant, no m’ho podrà explicar, perquè té una malaltia molt
greu a la família. Per tant, no hi va i ja fa com a mínim dos o tres que no hi va.

Sr. Jordi Casals:
Si, si, ho sé, per això. Seria qüestió de poder-lo substituir, ja que és una cosa que els
importa tant.
I després, David, si a vostè li sorprèn que jo li respongui...
Sr. David Olivares:
Erm sembla que la persona que hi va, la coneix, vostè qui és, sap perfectament que no hi
va. No sé com em fa aquesta pregunta.

Sr. Jordi Casals:
David, se sap, perquè abans fem una ronda de presentacions.
M’agradaria que quedi clar que vostè aquí ha dit només aquesta pregunta, però fora del
ple, i per escrit, vostès practiquen l’insult i no només al nostre grup, en aquest cas, si no a
altres grups; practiquen l’insult fora d’aquesta sala de plens i això no és gaire agradable.
4.8.Tota la zona aquella dels solars de la zona del Marta Mata, a part d’estar en molt mal
estat, a part que tot allò sembla un pipican: està ple de caques de gossos, ... ja ho hem
demanat en diverses ocasions si et pot posar mà en això.

Sr. Lluís Sabatés:
Els solars en mal estat, són solars privats; els que són més perillosos estan delimitats,
perquè estan tancats, i els altres, el que es fa cada any és demanar als propietaris que
els netegin.
Si allà va la gent a portar els gossos, ja tornem a estar amb el mateix: la societat la fem
entre tots, el poble el fem entre tots. Els que s’estimen tant el poble, si no tenen cura dels
espais públics, nosaltres intentem ser-hi en tot el que podem, però no podem ser arreu en
cada moment, perquè no és una tasca pròpiament i no tot ho podem deixar a
l’administració, les coses les hem de cuidar entre tots, perquè si no, no hi arribarem.
De totes maneres, aquells solars –torno a repetir- no són públics, són privats i no podem
entrar sense permís i no és la nostra tasca entrar-hi, però si que sol·licitem per escrit que
els netegin, no hi podem fer més. I els que estan en perill o que són perillosos, saps ben
bé que estan tancats, que també hem obligat a la propietat a fer-ho.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
4.9.Tot i que una part d’ella també va de pipican, no és ben bé el mateix: a la plaça Doctor
Flèming, sembla que ja fa uns mesos, algú del nostre grup us va comentar fora d’aquest
àmbit del plenari, que hi havia alguna queixa veïnal, perquè la sorrera estava plena de
caques de gos. Segueix igual.
Crec que ens vau comentar que s’instal·larien a la plaça uns cartells, que ja n’hi ha un,
però està rovellat i no es veu. A veure si això ho teniu previst fer immediatament, o
encara no.
I llavors, la pregunta és: allà es van tallar tres arbres que no afectaven a façanes; quina
és la raó que es tallessin aquells arbres i, de passada, quina és la raó que no
s’esporguessin els que hi ha, quan tocava?

Sr. Lluís Sabatés:
Allà a la plaça Doctor Flèming, suposo que és un dels llocs on s’ha de replantejar la
situació d’aquella plaça; ja n’hem parlat a nivell d’equip de govern i amb els veïns també
hi hem parlat, no pas oficialment, però hi hem parlat, i allà s’ha de trobar una solució.
Mentre, el que intentem és mantenir el sorral en les millors condicions que podem, però
no hi podem passar cada dia, ni cada dues hores ni cada deu minuts. Una de les
actuacions que està pendent ara és refer el sorral –suposo que es farà en pocs dies- i el
tema dels rètols, si no s’han posat han d’estar al caure.
És un lloc que crec que tots som conscients que s’ha de fer alguna actuació, però no és
un lloc fàcil per actuar, ni exactament quina funció ha de tenir aquella plaça, que tenim
diverses opcions que les hem d’estudiar.

Sr. Xavier Lozano:
Pel tema dels arbres que dius que es van tallar, ara mateix no tinc coneixement que hi
hagi cap raó; devia ser un tema de seguretat així com es va actuar amb els de la pèrgola
o els de la baixada de l’estació; t’ho demanaré i respondré.
I el tema de l’esporgat, igual.
5.- INFORMACIONS:
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:

5.1.El dia 1 i 2 de maig, dins de les activitats que organitza el Club Bàsquet per al seu
cinquantè aniversari, organitzen el Campionat de Catalunya infantil femení i tots esteu
convidats a assistir.
5.2.Del 2 al 9 de maig, es farà el torneig Joan Mir, que aquest any ha pujat de categoria; està
dins de la categoria sub-16 internacional i és molt important, perquè només hi ha dos
tornejos a Europa ena questa categoria. També esteu invitats. Des de l’entitat ens ho han
dit, perquè us ho fem arribar.
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5.3.I per acabar, el dia 3 de maig hi haurà el concurs de primavera dels ocellaires al recinte
firal.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.4.Aquest dijous, dia 30 d’abril, al Sucre Vic hi haurà la presentació del pla comarcal contra
l’homofòbia i a més de la presentació en si d’aquest pla comarcal, també hi haurà una
taula rodona amb la participació de l’associació LGTB i es podrà parlar sobre aquest
tema.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.5.Recordar que es va inaugurar el dia de Sant Jordi al vespre, l’exposició “la llum de les
paraules” conjuntament amb l’agrupació fotogràfica i la biblioteca que ens cedeix l’espai i
penso que és molt interessant i encara està força dies allà.
I també es va inaugurar l’exposició de la sala d’exposicions de l’escola d’arts plàstiques,
aquest dissabte, que és el factor ja 24 –ja passem al 24- que han anomenat
“transformació social” que també és prou interessant anar-hi i que ens proposa com a
final d’exposició el dia 5 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, “visca el menjar lliure” i proposa un
intercanvi de menjar fet a casa, de collita pròpia o recol·lectat i, si no, fet a casa i punt. El
que ens demanen és que s’ha de pensar que s’intercanvia un per un i portar-ho preparat
en pots, bosses o paquets. Penso que és una iniciativa divertida. Els ho demanen
l’associació cultural nyam nyam, que són els que han muntat tot això.
Si us interessa, si teniu hort i us sobren tomàquets i feu conserves, o en teniu de la
temporada passada, aquí ho podeu intercanviar per una altra cosa; només cal apuntar-se
i res més.

Sr. MANEL ROMANS:
5.6.La setmana passada van començar a l’Ajuntament 10 nous plans d’ocupació, gràcies a
una ajuda que hem tingut de la Diputació de Barcelona de 130.000 euros i vam demanar
als diferents departaments les necessitats i han començat 10 persones que en principi
estaran treballant amb nosaltres sis mesos, exceptuant la tècnica de comerç, que per
raons de poder arribar a la campanya de Nadal, estarà vuit mesos treballant amb
nosaltres mitja jornada: li hem escurçat la jornada, però li hem allargat el temps que
estarà treballant a l’Ajuntament.

5.7.Fa quinze dies que vam acabar la formació que vam fer per joves, que portava el nom
“joves que van per feina”, que també va ser una iniciativa que vam tenir des del consorci
de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura i que gràcies a la Diputació de Barcelona hem pogut
formar 11 joves, que es van apuntar per fer formació en temes d’estampació i embotició;
d’aquests 11, 10 han acabat el curs i nosaltres des d’un bon principi vam dir que la
formació era important i interessant, però que el resultat seria bo si aquestes persones
realment podien acabar inserides a les empreses; això ha estat una formació dual, s’ha
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fet la part teòrica a la fundació Eduard Solé i la part pràctica hi va haver 8 empreses a
l’àmbit del consorci que van agafar persones per fer les pràctiques.
Al final ha estat un projecte d’èxit, perquè d’aquestes 10 persones que han acabat la
formació, 8 s’han quedat a treballar a les empreses on van fer la formació; per tant,
nosaltres estem molt contents. Aquest any també ja tenim un projecte si la Diputació ens
dóna recursos, per fer una altra formació semblant i la prova també està que en aquesta
formació que nosaltres vam ser l’any passat prova pilot de la Diputació, aquest any la
Diputació de Barcelona ho ha estès a tots els municipis de la província de la demarcació
de Barcelona que s’hi hagin volgut acollir.
Per tant, nosaltres estem molt contents, perquè ha acabat com volíem, que és que
aquestes persones que van fer la formació poguessin acabar inserides a les empreses.
Sr. JORDI CASALS:
5.8.A l’últim ple vam parlar de la botiga al carrer, que hi havia un nou format, que fèiem una
aposta i ampliàvem el recorregut; l’aposta va sortir bé, va funcionar: al matí, en la línia
dels altres anys a la plaça Nova, i a la tarda que es va ampliar el circuit al carrer Sant
Miquel, on es va tallar el trànsit i va ser per als vianants i el carrer del pont, a més de la
plaça Nova i realment hi va haver més participació que en les altres edicions, és a dir,
que l’aposta va sortir bé i suposem que si hi ha voluntat de tirar-ho endavant a nivell
polític en els propers anys, és una via interessant per treballar.
5.9.Amb els comerciants no deixem de treballar per no quedar penjats per motius de les
eleccions; ja s’està treballant en la nit de botigues i també en la campanya de pla de
barris de comerç conegut popularment, com el de les paneres.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.10.Primer agrair a tots els ciutadans que un dissabte al matí, durant cinc hores, es van reunir
a la sala de la cooperativa per parlar d’educació en el segon fòrum d’educació del PEC;
van ser unes 50 persones i vam estar treballant durant tot el matí per anar desenvolupant
el projecte educatiu de Torelló i pensem que va ser positiu, que va anar bé, que la gent
en va sortir satisfeta i esperem que pel setembre puguem fer el tercer fòrum per retornar
totes les informacions i tot el treball que s’haurà anat fent en aquests dies.
5.11.Informar-vos d’una exposició, del factor número 24 que organitza l’escola d’arts
plàstiques de Torelló, que va inaugurar l’exposició sobre el cicle d’art contemporani,
transformació social el dissabte 25; estarà oberta cada dia, de dilluns a divendres, de 5 a
8 del vespre i els dissabtes, de 2/4 de 5 a 2/4 de 8. És una exposició col·lectiva amb
diferents autors i pensem que és molt interessant i que us convidem a visitar-la si encara
no ho heu fet i durarà fins el dia 5 de juny i, per tant, hi ha força dies per anar-hi.
I dues activitats més que organitzen des de l’escola d’arts plàstiques: un taller de cures
intensives, que es farà el dissabte dia 9 de maig d’11 a 1 i després un cinema per pensar,
que se celebrarà el divendres dia 15 de maig, a 2/4 de 10 a l’espai que tenim a l’últim pis
del museu de la torneria.
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Sr. XAVIER LOZANO:
5.12.Un agraïment a l’agrupament escolta, a la comunitat de ghanesos i a la comunitat
musulmana i a totes les persones a títol individual, que van ser unes 50, que dissabte
passat vam netejar la zona de la bardissa i vam participar del “fem dissabte” que cada
any són associacions i comunitats que hi participen i que és d’agrair la implicació en el
municipi.
5.13.Us porto el llibre “El pescallunes de Torelló” que hem editat aquest Sant Jordi des de
l’àrea de ciutadania activa.
La iniciativa va ser dels dos autors, d’en Cesc Casas i la Clara Serrat, són dos mestres
del municipi que van tenir la idea d’adaptar la llegenda del Pescallunes, que només
estava recollida en els llibres d’història de Torelló, per a un públic infantil, perquè es
pogués explicar als nens i nenes i la poguessin conèixer amb un llenguatge adaptat a
ells. De manera completament altruista i per afició van elaborar aquest material, el van
posar a disposició de l’Ajuntament. Se’n ha editat uns 300 i ja s’han repartit a les escoles
prop d’un centenar; el que queda és veure com es fa la distribució dels prop de 100
exemplars que quedaran per poder distribuir, perquè es pugui fer d’una manera que la
gent que li interessi el pugui aconseguir. De moment, a les escoles ja se’ls ha fet arribar
per aquest Sant Jordi i també a les llars d’infants, fins al primer cicle d’educació primària,
és a dir, fins a segon. I us en porto un per a cada regidor, perquè també el pugueu
disposar.
Sr. JAUME VIVET:
5.14.Informar que la Diputació de Barcelona dóna suport tècnic per a l’actualització del pla
director de clavegueram, que està valorat en uns 34.000 euros, dels quals l’Ajuntament hi
farà una aportació de 6.800 € i la Diputació de Barcelona de 27.200 €.
També informar que avui mateix hem rebut la resolució de la Diputació que fa referència
a l’ajuda econòmica per cobrir les despeses extraordinàries ocasionades pels aiguats de
l’estiu de 2014 i que en el marc de protocol d’accions de suport en cas de contingències
derivades de situacions excepcionals o d’urgència, en aquest cas es tracta d’una ajuda
econòmica de 193.000 euros que aniran íntegrament destinats a clavegueram.
També hem de dir que en aquest apartat de clavegueram, hi podrem destinar 88.500
euros més, d’una altra línia de suport de desenvolupament local. Per tant, a dia d’avui,
podem dir que tenim per destinar a clavegueram, aquest any, uns 282.000 euros i demà
mateix tenim una reunió amb SOREA per intentar definir quins projectes tirem endavant.

5.15.Un agraïment a l’associació de veïns del barri de Montserrat per l’organització de la festa
major d’aquesta setmana, una festa major que el temps, per sort, ha respectat bastant i,
per tant, agrair-los la feina que fan, que sabem que també els porta molta feina i hores
sense dormir tot el cap de setmana.
La xocolata era molt bona.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
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Torelló, 28 d'abril de 2015
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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