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

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

Ordinària
18 de maig de 2015

Presencial
De les 20:00 a les 21:00
PLE2015/5

Hi assisteixen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds
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2.2.- HISENDA:
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2.2.1. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 165/2015LOMEN, d'especial interès
2.2.2. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 169/2015LOMEN, d'especial interès
2.2.3. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 170/2015LOMEN, d'especial interès
2.2.4. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 173/2015LOMEN, d'especial interès
2.2.5. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 174/2015LOMEN, d'especial interès
2.2.6. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 164/2015LOMEN, d'especial interès
2.2.7. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 182/2015LOMEN, d'especial interès
2.2.8. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 211/2015-SSTLOMEN, d'especial interès
2.2.9. Declarar una part de les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística
183/2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
2.2.10. Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 212/2015-SSTLOMEN, d'especial interès
2.2.11. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15/2015, mitjançant
transferències de crèdits i crèdit extraordinari, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles
2.3. RECURSOS HUMANS
2.3.1. Autorització compatibilitat al cap de l'àrea de Serveis Territorials per a l'exercici
d'una activitat privada
2.3.2. Autorització compatibilitat cap d'esports per a l'exercici d'una activitat privada
2.3.3. Aprovació del protocol per a la prevenció i l'abordatge de possibles situacions
d'assetjament psicològic i la resolució de conflictes relacionals.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Suspensió rebuts IBI
3.1.2. Donar compte del decret de l'Alcaldia de delegació en un tinent d'alcalde per a la
celebració d'un casament civil - N.-G.
3.1.3. Donar compte del decret de l'Alcaldia de delegació per a la celebració d'un
casament civil, al tinent d'alcalde, Sr. Manel Romans
3.1.4. Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació per a la celebració d'un
casament civil a la regidora Sra. Concepció Villena
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. 2.1.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, des de l'última
sessió plenària
3.3. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.3.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresorera municipals
3.3.2. Informació trimestral 1er trimestre /2015
3.4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
3.4.1.- Donar compte dels decrets signats des de l’última sessió plenària.
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1. HISENDA
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4.1.1. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2014
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/4 Ordinària 27/04/2015

L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corproació, sense modificacions.
2.- PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1.- CULTURA
2.1.1.- Aprovació inicial Reglament d’ús de les biblioteques de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.L’Ajuntament de Torelló actualment presta el Servei de biblioteca municipal, tant a
la biblioteca Dos rius, com a la del barri de Montserrat, sense disposar de cap normativa
pròpia que fixi els criteris pels que s’ha de regir la seva gestió. Per aquest motiu es vol
aprovar un Reglament d’ús de les bibloteques de Torelló.
2.Per decret de l’alcaldia de data 29 d’abril de 2014 es va acordar iniciar l’expedient
per la redacció del Reglament d’ús de les biblioteques de Torelló i es va constituir i
nomenar la Comissió d’estudi per la redacció del projecte de Reglament.
3.En data de 12 de maig de 2014 es va constituir la Comissió d’Estudi per la
redacció del Reglament i es va tornar a reunir el dia 16 de juny de 2014 i el 6 de març de
2015, en què es va prsentar la proposta de Reglament i es va acordar la seva tramesa al
Servei de biblioteques de laDiputació per tal d’obtenir el seu vistiplau i poder presentar el
reglament per la seva aprovació per part del plenari municipal.
4.En data 23 d’abril de 2015, el Servei de biblioteques de la Diputació dóna el seu
vistiplau a la redacció del reglament, amb la íncorporació d’unes petites esmenes.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La normativa reguladora de la competència i procediment per l’aprovació dels
Reglaments municipals es troba regulada bàsicament en la següent normativa:
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Segon.- Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Cultura, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús de les biblioteques de Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació
inicial, la modificació del Reglament quedarà definitivament aprovada i es farà constar els
efectes de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el Reglament, es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Malgrat un reglament sempre és de bon aprovar i està bé que hi hagi reglaments que
regulin el funcionament i l’ús dels equipaments, nosaltres aquí veiem unes petites
dificultats: una és que tendim a fer reglaments molt amplis, molt embullosos i que després
no en fem un seguiment; ens sembla que els hauríem de fer molt més assequibles. Per
un altre cantó, hi ha un altre aspecte que no acabem de veure clar, perquè es parla de
taxes en els primers apartats en les disposicions generals, es parla de taxes en general;
nosaltres no estaríem gens d’acord en l’aplicació de taxes en biblioteques, que entenem
que són serveis públics i d’ús absolutament públic i que, a més, la biblioteca hauria de
ser o continuar essent un referent en cultura i en coneixement i aquí no veiem gaire clar
que s’hagi de pagar taxes, i una altra cosa que ens grinyola una mica –tot i que en els
reglaments evidentment hi hauria de ser- però ens grinyola una mica tot el tema de les
infraccions i de les sancions, perquè sancionar per accedir a un tipus d’equipament com
aquest, de cultura, de respecte, d’aprenentatge, de cohesió i moltes altres coses, no ens
sembla correcte que hi sigui en aquest reglament. Per tant, tenint en compte que no en
fem el seguiment, que haurien de ser més assequibles i adequats al territori; que parlem
de taxes i no sabem exactament de quines taxes estem parlant i que, per tant, no
entenem massa per què hi ha de ser, i que hi ha un règim sancionador, que entenem que
pel tipus d’equipament i per la filosofia que hauria de tenir aquest equipament tampoc no
ho veiem prou clar, la nostra idea seria abstenir-nos de la votació d’aquest reglament.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
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Jo m’he llegit aquest reglament. Si que he trobat aquesta anomalia que hi ha unes taxes,
però tampoc hi he donat tanta importància; ho he vist correcte i us l’aprovem, però si que
us diré que m’hauria agradat molt poder-hi participar, que ha vingut molt de pressa i ens
l’heu presentat molt ràpidament. Per properes vegades –bé, en el meu cas potser no ho
serà, però si per al meu equip- seria bo que poguéssim participar-hi tots.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi votarem en contra; les raons són les que ha esgrimit ara el regidor de
Plataforma, que és que de la mateixa manera que vau convocar i crear comissions per al
reglament del cementiri, per al reglament de les llars d’infants, creiem que s’hauria
d’haver creat també una comissió per a cada un dels reglaments. No estem especialment
en contra; si que hi ha alguna cosa que canviaríem del redactat, però és un reglament
tècnic; ja se’ns va explicar a la Junta de portaveus, però aquest fet fa que no hi puguem
donar suport.

Sra. NÚRIA GÜELL:
Referent al que deies tu Roser de les taxes, aquestes taxes seien més que res per a una
persona provada que vulgui fer ús de la biblioteca, per presentar una cosa per al seu
benefici. Saps què vull dir?
Sra. ROSER MAS:
No massa. Per això precisament em grinyola molt aquest tema de les taxes.
Sra. NÚRIA GÜELL:
Una persona que vulgui fer un curset a la biblioteca i la gent que vulgui assistir-hi, ha de
pagar i aquests ingressos van per al particular. No ho veiem clar i sobretot des de direcció
de la biblioteca se’ns va demanar que aquest Reglament quedés molt, molt, molt tancat i
ja aquest Reglament ens venia de Diputació i aquí l’hem adaptat a les necessitats de
Torelló i entre les necessitats ens vindria això, perquè gent ho ha demanat i et trobes
entre l’espasa i la paret per determinar fins on la biblioteca ha de deixar un espai a una
persona que hi guanyarà uns diners i que no aportarà res.
Sra. ROSER MAS:
Probablement no és l’espai, la biblioteca, per fer cursets!
Sra. NÚRIA GÜELL:
Doncs es demana! Llavors, si hi ha una taxava semblar des de direcció que seria
dissuasiu informar que hi ha una taxa i que hi ha altres espais més adequats.

Sra. ROSER MAS:
Però seria tan fàcil com per poder posar, en lloc de taxa, senzillament posar que totes
aquelles activitats que reportin un benefici econòmic a la persona que ho està
organitzant...
Sra. NÚRIA GÜELL:
Ja ho diu; no ho diu així però...
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Sra. ROSER MAS:
Especificar que no puguin utilitzar aquest servei i deixar-ho sense taxa.
Sra. NÚRIA GÜELL:
Mira: va semblar deixar-ho encara més tancat.
I el que deies sobre sancions: saps de sobres els problemes que tenim a la biblioteca
amb grups de gent que molesta, grups de gent que no deixen treballar, que no deixen fer;
que se’ls avisa una vegada i una altra i una altra i també es va demanar des de la
biblioteca que si hi pogués haver una mica de règim sancionador i des de Diputació
també se’ns va demanar que per aprovar aquest reglament, a ells els semblava que
aquest apartat també hi havia de ser, perquè generalment hi és a tots els reglaments de
les biblioteques.

Sra. ROSER MAS:
Malgrat que sigui comú i malgrat que entenc perfectament els arguments que utilitzes, jo
no ho comparteixo.

Sra. NÚRIA GÜELL:
És això, es va fer per això. No és fer per fer, si no que, com he dit, es va adequar el de la
Diputació i va semblar que des d’aquí es necessitava, perquè hi ha problemes grossos.
Sra. ROSER MAS:
Entenc que s’hauria pogut fer d’alguna altra manera i per això m’abstindré.

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: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, DE RECURSOS HUMANS, DE
RÈGIM INTERN I DE SEGURETAT
2.2.- HISENDA
2.2.1.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 165/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:
RELACIÓ DE FETS

6

En data de 31 de març de 2015, el Sr. Pedro Bofill Gual va sol·licitar llicència d'obres per
reparar la façana de l'habitatge situat al C. Lleida núm. 3 i el mateix dia va presentar
sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tractarse d'una obra de reparació de façana d'un habitatge situat fora de l'àmbit del Pla de
Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 15 d'abril de 2015, es va concedir al Sr. Pedro Bofill
Gual, llicència urbanística segons expedient 165/2015--LOMEN, per la reparació de la
façana de l'habitatge del C. Lleida núm. 3.
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.
El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Declarar les obres de reparació de la façana, incloses en l'expedient de llicència
urbanística núm. 165/2015-LOMEN, 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 majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
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Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

2.2.2.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 169/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 27 de març de 2015, el Sr. Joan Serra Cubí va sol·licitar llicència d'obres per
repassar la teulada de l'habitatge situat al C. Nou núm. 80 i el dia 31 de març de 2015 va
presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
per tractar-se d'una obra de reparació de teulada d'un habitatge situat dins l'àmbit del Pla
de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 16 d'abril de 2015, es va concedir a Joan Serra Paleta,
S.L., llicència urbanística segons expedient 169/2015--LOMEN, per la reparació de la
teulada de l'habitatge del C. Nou núm. 80.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès. En
qualsevol cas, les obres beneficiades per la convocatòria de subvencions d'arranjament
d'elements comuns s'entén d'especial interès i està bonificada pel 95% de la quota de
l'impost.”
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.
El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:
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Primer.- Declarar les obres de reparació de la teulada, incloses en l'expedient de
llicència urbanística núm. 169/2015-LOMEN, 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 membres de la Corporació.

2.2.3.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 170/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 27 de març de 2015, el Sr. Joan Serra Cubí va sol·licitar llicència d'obres per
repassar la coberta de l'habitatge situat al C. Capsevila núm. 7 i el dia 31 de març de
2015 va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, per tractar-se d'una obra de reparació de teulada d'un habitatge situat dins l'àmbit
del Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 16 d'abril de 2015, es va concedir a Joan Serra Paleta,
S.L., llicència urbanística segons expedient 170/2015--LOMEN, per repassar la coberta
de l'habitatge del C. Capsevila núm. 7.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “1.a- Es concedirà
una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès. En
qualsevol cas, les obres beneficiades per la convocatòria de subvencions d'arranjament
d'elements comuns s'entén d'especial interès i està bonificada pel 95% de la quota de
l'impost.”
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.
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El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Declarar les obres de repassar la coberta, incloses en l'expedient de llicència
urbanística núm. 170/2015-LOMEN, 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 membres de la Corporació.

2.2.4.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 173/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 7 d'abril de 2015, la Sra. Antònia Boix Morató va sol·licitar llicència d'obres per
pintar la façana de l'habitatge situat al C. Nou núm. 92 i el mateix dia va presentar
sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tractarse d'una obra de reparació de la façana d'un habitatge situat dins l'àmbit del Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 16 d'abril de 2015, es va concedir a la Sra. Antònia
Boix Morató, llicència urbanística segons expedient 173/2015--LOMEN, per pintar la
façana de l'habitatge del C. Nou núm. 92.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
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alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès. En
qualsevol cas, les obres beneficiades per la convocatòria de subvencions d'arranjament
d'elements comuns s'entén d'especial interès i està bonificada pel 95% de la quota de
l'impost.”
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.
El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Declarar les obres de pintat de la façana, incloses en l'expedient de llicència
urbanística núm. 173/2015-LOMEN, 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 membres de la Corporació.

2.2.5.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 174/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 7 d'abril de 2015, el Sr. Juan Fabregó Rusqué va sol·licitar llicència d'obres
per rehabilitar la façana de l'habitatge situat a l'Av. Generalitat núm. 24 i el dia 9 d'abril de
2015 va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, per tractar-se d'una obra de reparació de la façana d'un habitatge situat fora de
l'àmbit del Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 16 d'abril de 2015 es va concedir al Sr. Juan Fabregó
Rusqué llicència urbanística segons expedient 174/2015--LOMEN, per rehabilitar la
façana de l'habitatge de l'Av. Generalitat núm. 24.
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
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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.
El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Declarar les obres de rehabilitació de la façana, incloses en l'expedient de
llicència urbanística núm. 174/2015-LOMEN, 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 majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

2.2.6.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 164/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 31 de març de 2015, la Sra. Núria Bassas Tuneu, en representació de la
Comunitat de Propietaris del C. Capsevila núm. 10, va sol·licitar llicència d'obres per
rehabilitar la coberta i la façana de l'habitatge situat a al C. Capsevila núm. 10 i a la
mateixa data va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions,
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instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra de rehabilitació de la coberta i la façana
d'un habitatge situat dins l'àmbit del Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 31 de març de 2015 es va concedir a la Comunitat de
Propietaris del C. Capsevila núm. 10, llicència urbanística segons expedient 164/2015-LOMEN, per rehabilitar la coberta i la façana de l'habitatge del C. Capsevila núm. 10.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, on diu textualment: “Es concedirà una
bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès. En
qualsevol cas, les obres beneficiades per la convocatòria de subvencions d'arranjament
d'elements comuns s'entén d'especial interès i està bonificada pel 95% de la quota de
l'impost."
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.
El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Declarar les obres de rehabilitació de la coberta i la façana, incloses en
l'expedient de llicència urbanística núm. 164/2015-LOMEN, 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 membres de la Corporació.
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2.2.7.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 182/2015LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 9 d'abril de 2015, la Sra. Vicdtòria Vigué Ordeig, en representació de la
Fundació d'Ancians de Sant Feliu de Torelló, va sol·licitar llicència d'obres per la
instal·lació d'un ascensor i rehabilitació de banys a l'edifici de la Pujada de Rocaprevera
s/n, Residència "Cals Avis", i a la mateixa data va presentar sol·licitud de bonificació de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra de
rehabilitació de banys i instal·lació d'un ascensor en un edifici situat fora de l'àmbit del
Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 10 d'abril de 2015 es va concedir a la Fundació
d'Ancians de Sant Feliu de Torelló, llicència urbanística segons expedient 182/2015-LOMEN, per rehabilitar els banys i instal·lar un ascensor.
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.
Articles 6.1c i 6.2 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que diuen textualment:
“1c.-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."
"2. Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats en la resta de 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.
El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Declarar les obres de rehabilitació de banys i la instal·lació d'un ascensor,
incloses en l'expedient de llicència urbanística núm. 182/2015-LOMEN, d'especial interès.
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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 membres de la Corporació.

2.2.8.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 211/2015SST-LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 15 d'abril de 2015, els Srs. Àngels Casas Serra i Fortià Bardolet Pujol , van
sol·licitar llicència d'obres per la instal·lació d'una plataforma elevadora a l'habitatge del
C. Sant Miquel núm. 29 i a la mateixa data va presentar sol·licitud de bonificació de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra de
rehabilitació d'un habitatge per l'accés de persones amb problemes de mobilitat, en un
edifici situat dins de l'àmbit del Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 21 d'abril de 2015 es va concedir al Sr. Fortià Bardolet
Pujol, llicència urbanística segons expedient 211/2015-SSTT-LOMEN, per la instal·lació
d'una plataforma elevadora.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que diuen textualment: “Es concedirà
una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès. En
qualsevol cas, les obres beneficiades per la convocatòria de subvencions d'arranjament
d'elements comuns s'entén d'especial interès i està bonificada pel 95% de la quota de
l'impost."
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.
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El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Declarar les obres d'instal·lació d'una plataforma elevadora, incloses en
l'expedient de llicència urbanística núm. 211/2015-SSTT-LOMEN, 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 membres de la Corporació.

2.2.9.- Declarar una part de les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística
183/2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 8 d'abril de 2015, la Sra. Maria Basco Calderer, va sol·licitar llicència d'obres
per rehabilitar la teulada de la casa i la teulada, la façana, la porta i l'interior del garatge,
de l'habitatge del C. Puig-Agut núm. 2 i el mateix dia va presentar sol·licitud de bonificació
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra de
rehabilitació de teulada i façana no inclosa en l'àmbit del Pla de Barris.
Per resolució de l’Alcaldia de data 17 d'abril de 2015, es va concedir a la Sra. Basco,
llicència urbanística segons expedient 183/2015-SSTT-LOMEN, per rehabilitar la teulada
de la casa i la teulada, la façana, la porta i l'interior del garatge, de l'habitatge del C. PuigAgut núm. 2
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 de la quota de l'impost a favor de les construccions,
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instal·lacions o obres d'arranjament d'elements comuns i arranjament de façanes en la
resta del municipi no inclòs a l'àrea de Pla de Barris.”
L'article 6.4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, estableix que l'òrgan competent per a
la declaració d'especial interès d'una obra és el Ple.
En data 27 d'abril de 2015, l'arquitecte tècnic municipal ha emès el seu informe en el que
fa constar que la bonificació només és d'aplicació a la part d'obra d'arranjament de
façanes, que ascendeix a 7.100,00 €.
El departament d'intervenció de l'ajuntament han emès el seu informe, que consta en
l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:

Primer.- DECLARAR les obres d'arranjament de teulades i façanes incloses en
l'expedient de llicència urbanística núm. 183/2015-SSTT-LOMEN, 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 majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 0

2.2.10.- Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 212/2015SST-LOMEN, d'especial interès
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
En data de 15 d'abril de 2015, el Sr. Jaume Rifà Molist, va sol·licitar llicència d'obres per
la rehabilitació de la terrassa i la coberta a l'habitatge del C. Sant Bartomeu núm. 30 i a la
mateixa data va presentar sol·licitud de bonificació de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per tractar-se d'una obra de rehabilitació de la terrassa i la teulada,
en un edifici situat dins de l'àmbit del Pla de Barris.
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Per resolució de l’Alcaldia de data 22 d'abril de 2015 es va concedir al Sr. Rifà, llicència
urbanística segons expedient 212/2015-SST-LOMEN, per la rehabilitació de la terrassa i
la teulada.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, on es detallen les bonificacions sobre la
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que les ordenances podran
regular, i on, entre d'altres, queda recollida una bonificació de fins el 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.
Article 6.1a de l’Ordenança fiscal núm. 5, vigent en aquest Ajuntament, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que diuen textualment: “Es concedirà
una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres arquitectòniques,
arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes incloses dins
alguna de les actuacions incloses en el Pla de Barris, atès el seu especial interès. En
qualsevol cas, les obres beneficiades per la convocatòria de subvencions d'arranjament
d'elements comuns s'entén d'especial interès i està bonificada pel 95% de la quota de
l'impost."
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.
El departaments d'urbanisme i d'intervenció de l'ajuntament han emès els seus informes,
que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Declarar les obres de rehabilitació de la terrassa i la teulada, incloses en
l'expedient de llicència urbanística núm. 211/2015-SST-LOMEN, d'especial interès.
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i al departament d'intervenció d’aquest Ajuntament.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Ara potser precisament donant més voltes a tot aquest tema de Pla de barris en els
temps en què estem, ens ha semblat que bonificar els veïns, perquè es puguin estalviar
uns diners per arreglar façanes i tot aquest tema de cosa que no està dins del pla de
barris, ens semblava que ara potser les actuacions haurien de tenir un sentit més
d’intervenció en espais més degradats, que potser una mica és la intenció o la
intencionalitat de la llei de barris en el seu moment; bonificar contínuament, a tort i a dret i
sense cap altre criteri, que si és estrictament del pla de barris o estrictament fora del pla
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de barris, el que entenem és que potser és pagar amb els diners de tots les obres d’uns
quants.
Per tant, ens sembla que només votarem a favor de totes les que estan incloses dins
l’àmbit territorial de pla de barris i la de la Fundació d’Ancians de Sant Feliu de Torelló.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.2.11.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15/2015, mitjançant
transferències de crèdits i crèdit extraordinari, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 4 de maig de 2015 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
4. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden i/o s'han de reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

103-337-2211000

Subministrament productes de
neteja locals joventut

100,00 €

100,00 €

0,00 €

103-337-4800001

Atencions
benèfiques.
Joventut i infància

500,00 €

400,00 €

100,00 €

204-433-2270200

Auditoria
ISO
Desenvolupament empresarial

5.000,00 €

4.092,50 €

907,50 €

206-931-1200300

Retribucions
bàsiques
funcionaris grup C1. Hisenda i
planificació econòmica

43.481,06 €

1.840,00 €

41.641,06 €

206-931-1210000

Retribucions
complement
destí funcionaris. Hisenda i
planificació econòmica

28.723,44 €

1.220,00 €

27.503,44 €

301-459-6320000
(Projecte:2015-2301-2)

Adequació nau brigada obres
municipal

21.500,00 €

21.500,00 €

0,00 €

306-160-2270000

Manteniment
clavegueram

i

130.321,50 €

88.569,77 €

41.751,73 €

502-932-2270800

Servei

ORGT

160.000,00 €

26.831,84 €

133.168,16 €

embornals

recaptació

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva
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Diputació

Total baixes de crèdits :

144.554,11 €

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació inicial

102-341-2260901

Bonificacions tarifes
Piscina
Coberta
Municipal

103-337-2270000

Servei neteja carpa

204-241-2270001

Treballs
realitzats
per altres empreses.
Promoció econòmica

211-491-2270600

Manteniment
informàtic

211-491-6260000
(Projecte:2015-2211-1)

Equips
per
processos
d'informació

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

22.000,00 €

3.247,00 €

25.247,00 €

500,00 €

500,00 €

1.000,00 €

3.450,00 €

4.092,50 €

7.542,50 €

soft

77.187,00 €

2.300,00 €

79.487,00 €

a

44.041,84 €

3.000,00 €

47.041,84 €

306-160-6190000
(Projecte:2015-3306-1)

Condicionament del
clavegueram

303.416,83 €

59.819,87 €

363.236,70 €

306-160-7700000
(Projecte:2015-2306-13)

Transferència
de
capital a Cata pel
clavegueram del C.
del Ter

10.000,00 €

11.764,00 €

21.764,00 €

Total altes de crèdits per transferència:

84.723.37 €

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

101-338-6350000
(Projecte:2015-4101-1)

Condicionament
carrosses Reis

0,00 €

5.445,00 €

5.445,00 €

102-341-4890000

Transferència
corrents
extraordinària
al
Club Futbol Torelló

0,00 €

4.005,61 €

4.005,61 €

102-341-4890003

Transferència
corrent
extraordinària
al
Club
Bàsquet
Torelló. Celebració
50 anys

0,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

102-341-4890005

Transferència
corrent Club Tennis
Torelló.
Torneig
Internacional Joan
Mir

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €
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103-337-4890004

Transferència
corrent
extraordinària
a
l'Agrupament Escola
Comte Jofre i Verge
de Rocaprevera

0,00 €

802,01 €

802,01 €

106-2312-4890002 Transferència
corrent
extraordinària
a
l'Associació
de
Disminuïts
Físics
d'Osona

0,00 €

1.832,22 €

1.832,22 €

208-920-4800001

Premis i
adm. gral.

beques

0,00 €

3.060,00 €

3.060,00 €

301-160-6190000
(Projecte:2015-2301-5)

Condicionament del
clavegueram del C.
del Ter (Zona naus
municipals)

0,00 €

38.485,90 €

38.485,90 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

59.830,74 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent àrea de despesa o
capítol.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 37 i 41
del Reial decret 500/1990.
4. Es compleixen els articles 9.3 i 12.3 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici
2015, aprovades definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 22 de desembre de 2014.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/2015, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles del pressupost de l’Ajuntament, de diferent àrea de despesa i/o capítol.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
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INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, volia dir que tot i que n’hem fet moltes al llarg de la legislatura i en cadascun
dels pressupostos que hem anat presentant, a aquesta no li donarem suport, perquè tot i
que estem totalment d’acord en què es destinin recursos a resoldre problemes de
clavegueram, per exemple, donar subvencions extres a determinades entitats en plena
campanya electoral, amb unes eleccions a la cantonada, que poden canviar, a més, els
criteris o les prioritats d’atorgament, tot i que no dubtem que puguin ser necessàries,
dubtem en tot cas el criteri amb què s’han atorgat, que sembla més aviat que una partida,
com que no es podrà, o no es farà, o no s’utilitzarà, aleshores ho repartim una mica –ens
dóna la sensació- que aleatòriament. Entenem que moltes d’aquestes subvencions a
l’organització de Reis, per exemple, tant se li podia donar ara com al setembre o
l’octubre, que seria quan començaria més l’activitat.
Per això, per aquest argument, hi votarem en contra.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres ens abstindrem per la mateixa raó; no votarem en contra, perquè veig que hi ha
el tema del clavegueram, que veig que ho esteu fincant de mica en mica i ho trobo
totalment correcte, però no m’agrada gaire veure aquesta espècie de subvencions que es
fan a algunes entitats, que ho veig una mica estrany; qui mal pensi el cap li caigui! No dic
pas això mateix, però no ho crec oportú aprovar-ho avui.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres hi donarem suport, tot i que estaria bé que expliqués una mica el regidor,
perquè si que d’entrada, quan veus això, sona una mica estrany; però hi donarem suport,
perquè entenem que calen.
Sr. JAUME VIVET:
Jo penso que les hem d’explicar, perquè venen d’uns fets de temps enrere.

Sr. ALBERT PORTÚS:
No havia fet l’explicació, perquè ja es va explicar a la comissió informativa d’hisenda i per
això no he fet la introducció, però passo a comentar: de fet, és la primera modificació
plenària d’aquest exercici. Comentar una mica que es donen de baixa dues partides, una
de 100 € i una de 400 €, de joventut, que es destinen a la neteja de carpa dins de la
mateixa orgànica de joventut. També es rebaixen 4.092,50 € de promoció econòmica, de
l’auditoria ISO al desenvolupament empresarial, que aquest any no es farà i es destinen a
activitats de la mateixa àrea.
D’altra banda, es rebaixen 1.840 i 2.200 euros del capítol I d’hisenda, que és d’una plaça
d’una persona jubilada, que es destinen al pagament de becaris per import de 3.060 €,
partida de crèdit extraordinari.
Les obres d’adequació de les naus de la brigada, que són 21.500 euros, més part del
manteniment del clavegueram es destina al condicionament del clavegueram del carrer
del Ter, que són 38.485,90 €, obra que solucionarà els problemes d’evacuació de la zona
del banc d’aliments i les carrosses de Reis.
La resta de manteniment de clavegueram es destina: primer a l’obra del condicionament
general del clavegueram, partida que finalment estarà dotada amb 363.236,70 € i per
altra banda, a la claveguera general del carrer del Ter.

22

Finalment, atès que es preveu menys cost per la recaptació de l’ORGT, es rebaixa la
partida corresponent en 26.831,84 €, que es destina a condicionament de carrosses de
Reis, a subvencions extraordinàries a entitats i a millora del soft informàtic.
Sr. JAUME VIVET:
El que són les carrosses dels Reis, bàsicament, és, perquè ens van venir a veure els de
la comissió i degut a les pluges s’han de fer unes reparacions a les carrosses que són
importants per temes de seguretat de frens i que s’havien de fer. I o ho fèiem ara, o no hi
havia temps de tenir-les a punt per Reis i per això calia posar-ho a pressupost i disposar
de la partida per poder fer la reparació; és un tema de reparació; no és una subvenció a
una entitat per fer no sé què, és per reparar els vehicles.
Les altres tres són per tres entitats que no van poder justificar la subvenció de l’any
passat i es va adoptar el compromís que aquest any, se’ls dóna un import inferior al que
tenien assignat l’any passat, però si que se soluciona una mica el problema; hi ha una
entitat que inclús ha de retornar els diners de l’any passat. Per tant, no és cap cosa
amagada; és un compromís que havíem adquirit amb ells, durant aquest període d’any i
és per deixar el tema tancat. No és res extra, ni res de cap cosa estranya.
Sra. ROSER MAS:
No he dit que fos cap cosa estranya! De totes maneres, he dit que, bé, que estàvem en
campanya i en lloc de fer-ho ara podíem esperar un altre moment...
Sr. JAUME VIVET:
Has dit que et feia mal d’ulls, has dit que et feia mal d’ulls i ja et dic que són coses que
venen de temps enrere.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM i de JpT-ERC-AM
Vots desfavorables: 1 de la regidoria del grup municipal d’ICV-EUiA-E
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC

2.3.- RECURSOS HUMANS
2.3.1.- Autorització compatibilitat al cap de l'àrea de Serveis Territorials per a
l'exercici d'una activitat privada
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El funcionari Gil Casals Suñer, adscrit al lloc de treball de cap de l’àrea de Serveis
Territorial, ha presentat sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per exercir l'activitat
privada de consistent en la professió d’arquitecte per una obra de construcció que ha
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estat paralitzada durant molt temps i que es reactiva, la qual es troba emplaçada fora del
municipi de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’Empleat Públic (EBEP).
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decreto Legislativo” 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
Acord de Condicions de Treball del personal funcionari de l’ajuntament de Torelló per
als anys 2013-2015 (codi de conveni núm. 08014102132006) publicat al BOP de
Barcelona de 20 de març de 2014.
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, en el seu article 2.1 c) estableix que la mateixa serà aplicable,
entre uns altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
dependents, entenent-se inclòs en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.
L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que "l'acompliment d'un lloc de treball
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici
de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència."
La legislació catalana de règim general que regula les incompatibilitats és la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat i, també, el Decret 214/1990, de 30 de juliol aprovatori del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
La Llei 21/1987, de 26 de novembre, el que fa és regular les incompatibilitats del personal
depenent de la Generalitat de Catalunya i de les Administracions locals (art. 1.2) i el seu
objecte és determinar el sistema d’incompatibilitats de les persones incloses en el seu
àmbit (art. 1.1.).
L'article 11.1 de la Llei i 9 i 11 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, dictat en
desenvolupament de la mateixa, relatius a les activitats privades, estableixen que el
personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte
propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars que es relacionin
directament amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajuda financera o control en
el Departament, Organisme, Ens o Empresa pública a la qual l'interessat estigui adscrit a
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prestar els seus serveis, precisament per evitar que el funcionari o treballador pugui
prevaler-se del seu lloc de treball en l'Administració.
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:

Primer.- AUTORITZAR al Sr. Gil Casals Suñer , que ocupa el lloc de treball de cap de
l’àrea de Serveis Territorials per a l’ exercici lliure de l'activitat privada d’arquitecte.
Segon.- L’autorització anterior s’entén atorgada amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:
• El funcionari afectat per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat
privada que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats
de gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o
jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
• Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
• L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe dels
sol·licitants, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat
de les activitats privades declarada compatibles.
• Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal.
• El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló,
en casos de necessitat o d’emergència.
No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:
• Impedeix o menyscaba l’estricte compliment de les deures o en compromet la
seva imparcialitat o independència.
• Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
• Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Tercer .- Notificar a la persona interessada, a la intervenció municipal, i anotar en el
Registre de Personal la present resolució.

INTERVENCIONS:
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Sra. ROSER MAS:
Només un aclariment: aquesta autorització, en cas que s’aprovés ara al ple, és per
sempre més, o té caducitat?
Sr. JAUME VIVET:
Entenem que és un dret adquirit.
Sra. ROSER MAS:
Un dret adquirit?
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Es dóna sense límit, en principi.
Sra. ROSER MAS:
I hi hauria la possibilitat de donar-ho amb límit? Pregunto, és per desconeixement.

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Fer-ho per un termini, si es decideix és possible. Està plantejat sense límit, ara.
Sra. ROSER MAS:
Bàsicament, quan se’ns va explicar això a la comissió pertinent, se’ns va comentar que
en aquest cas concret, era, perquè aquesta persona era l’arquitecte d’una obra que
s’havia paralitzat en el seu moment i que ara es reactivava i per tant, ell demanava
aquesta autorització per tal de poder tirar endavant aquesta obra.
Jo no ho veig malament, però jo, el fet que sigui per sempre més... potser es podria posar
un termini fins que s’acabi l’obra i després veure com pot anar el tema i comprovar si
realment pot compaginar amb el lliure exercici la seva professió o no.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Ja ho vam dir que era en general
Sra. ROSER MAS:
Doncs jo vaig entendre que era per acabar l’obra i que el motiu era que s’havia reactivat
l’obra i que ell la volia acabar i que era per aquest concepte.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
No, no; és en general.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres ho veiem bé tal com es va comentar allà; si vostès que són els que el tracten
veuen que té compatibilitat per fer la seva feina i fer les dues, no sóc ningú per dir-li el
contrari; tothom s’ha de guanyar la vida. Jo crec, que més que vostès que el tracten i
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saben la seva manera de treballar, si és compatible, no hi he de veure cap tipus de
problema.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres, com a norma general no estem en contra que els tècnics de l’Ajuntament
puguin exercir una compatibilitat de feines, tant pública com privada, però en aquests dos
casos en concret, o en aquest cas primer, i després ja parlarem del segon, si que hi
votarem en contra. El cas primer és el cap de l’àrea de serveis territorials, l’arquitecte
municipal, que és un dels tècnics amb més responsabilitat de l’ajuntament, que més ha
d’estar a disposició del seu regidor i de l’alcalde i creiem que hauria de ser el pròxim
regidor i el pròxim alcalde, que decideixi si necessita en unes determinades condicions
aquest puntal tan important per a l’ajuntament. La raó és senzillament aquesta i per això
hi votarem en contra.

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: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora del grup municipal del PSC-PM
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E

2.3.2.- Autorització compatibilitat cap d'esports per a l'exercici d'una activitat
privada
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada pel sr. Francesc Lorente Solanich , adscrit al lloc de treball
de cap d’esports, en règim de personal laboral temporal, sol.licitant el reconeixement de
compatibilitat per exercir l'activitat privada d’entrenador personal i classes d’arts marcials,
en règim d’autònom.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’Empleat Públic (EBEP).
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decreto Legislativo” 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
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-

-

Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló per als anys 20132015 (codi de conveni núm. 08014092012006) publicat al BOP de Barcelona de 3 de
març de 2014.
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, en el seu article 2.1 c) estableix que la mateixa serà aplicable,
entre uns altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
dependents, entenent-se inclòs en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.
L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que "l'acompliment d'un lloc de treball
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici
de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència."
La legislació catalana de règim general que regula les incompatibilitats és la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat i, també, el Decret 214/1990, de 30 de juliol aprovatori del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
La Llei 21/1987, de 26 de novembre, el que fa és regular les incompatibilitats del personal
depenent de la Generalitat de Catalunya i de les Administracions locals (art. 1.2) i el seu
objecte és determinar el sistema d’incompatibilitats de les persones incloses en el seu
àmbit (art. 1.1.).
L'article 11.1 de la Llei i 9 i 11 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, dictat en
desenvolupament de la mateixa, relatius a les activitats privades, estableixen que el
personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte
propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars que es relacionin
directament amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajuda financera o control en
el Departament, Organisme, Ens o Empresa pública a la qual l'interessat estigui adscrit a
prestar els seus serveis, precisament per evitar que el funcionari o treballador pugui
prevaler-se del seu lloc de treball en l'Administració.
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Francesc Lorente Solanich, que ocupa el lloc de treball de
cap d’esports, en règim de personal laboral temporal, per exercir l'activitat privada
d’entrenador personal i classes d’arts marcials, en règim d’autònom.
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Segon.- L’autorització anterior s’entén atorgada amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:
• El funcionari afectat per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat
privada que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats
de gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o
jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
• Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
• L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe dels
sol·licitants, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat
de les activitats privades declarada compatibles.
• Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal.
• El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló,
en casos de necessitat o d’emergència.
No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:
• Impedeix o menyscaba l’estricte compliment de les deures o en compromet la
seva imparcialitat o independència.
• Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
• Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Tercer.- .- Notificar a la persona interessada, a la intervenció municipal, i anotar en el
Registre de Personal la present resolució.
Torelló, 6 de maig de 2015

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Una puntualització: és compatible, aleshores, treballar una jornada completa en una
administració, i després una altra jornada en règim d'autònoms?
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Si, sempre que no interfereixi en la jornada.
Sra. ROSER MAS:
El que passa és que és un cap de servei i si se'l requereix per alguna cosa...

Sr. JAUME VIVET:
Aquesta persona sap que ha d'estar dissabtes i diumenges, disponible.

29

Sra. ROSER MAS:
Ja ho suposo. El que passa és que, en el sentit que deia abans en Marc, també penso
que potser pot fer-ho el següent consistori.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Per la mateixa regla de tres que el primer i amb més raó, encara, perquè jo he demanat
informes d'aquest senyor; es veu que és un senyor que treballa molt bé, aprèn de pressa,
s'implica... no li podem pas negar el dret de poder-se guanyar millor la vida, si compleix
amb els seus deures com Déu mana amb l'Ajuntament. Per tant, el nostre vot és
favorable.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Jo no sé com Déu mana que s'hagin de complir els deures, però si que en aquest cas és
el regidor el que ha de decidir quins són els seus deures o que pot incidir. Jo no sé la
Conce, la regidora actual, quins horaris té o quins horaris ha pactat amb el tècnic
d'esports, però la Conce o nosaltres no sabem quins horaris pactarà el següent regidor
d'esports; si és la Conce, igual ja ho tenen lligat, però si és en David o qui sigui, potser no
coincidiran amb l'horari i, per tant, creiem que no ve d'un mes –espero que no li vingui
d'un mes- i, si no, estaria bé que ens ho haguessin explicat, el motiu d'aquesta urgència.
Jo no dubto que aquesta persona o el grup no dubta que aquesta persona aprengui molt
ràpid, però fa quatre o sis mesos que està a l'Ajuntament; d'entitats esportives n'hi ha un
munt; conèixer-les requereix –entenc- un cert temps, i conèixer no és presentar-te, si no
que és conèixer les dinàmiques que tenen, els tarannàs de cadascun dels presidents i de
les juntes i dubtem molt que en quatre o sis mesos n'hagi tingut prou. Per tant, també
votarem en contra.
Sr. JORDI CASALS:
A nosaltres ens hauria agradat que s'hagués pogut deixar sobre la taula aquest punt per
no haver de fer un vot diferenciat dels nostres companys d'equip de govern. A l'altre punt
hi hem votat a favor, perquè ja que estava damunt de la taula i s'havia de decidir, el millor
hauria estat posposar-ho a després amb el nou consistori, que tampoc no falta tant
perquè hi sigui, i perquè l'equip de govern entrant pugui decidir i organitzar-se, però com
que vèiem bé la segona activitat i que es pugui dedicar a una segona activitat, hi hem
votat a favor.
En aquesta, per unes circumstàncies semblants al que diu el portaveu del PSC, és a dir:
no posem en dubte la capacitat del tècnic d'esports ni la feina que ha fet, però si que les
condicions que té de treball, sobretot per moltes relacions amb entitats, que s'ha de fer
una tasca i més enllà de conèixer cada entitat esportiva, si no la relació constant i tot
plegat i podria ser que pogués condicionar i interferir el que són els horaris i aquesta
flexibilitat que s'hauria de tenir; l'alcalde parlava del cap de setmana, però nosaltres
creiem –si més no, aquesta és la nostra visió- també durant la setmana. No ens agradaria
haver de votar diferent i haver de votar en contra, però ja que és així i s'ha de prendre
una decisió, nosaltres votarem el que hauríem fet, que en aquest cas, a més, amb només
quatre mesos d'estar a l'Ajuntament, creiem que no s'hauria de donar en aquests
moments, una visió d'organització, més enllà de si es pot guanyar la vida o no guanyar la
vida, jo crec que un treball a l'ajuntament, ja t'estàs guanyant la visa i per això nosaltres
no hi votarem a favor i hi votarem en contra.
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Sr. MANEL ROMANS:
Una mica responent als grups que han dit que no hi votarien a favor, jo vull dir d'entrada –
el que deies tu Marc- que els horaris els marca l'Ajuntament; aquestes persones podran
tenir els seus horaris fora de l'Ajuntament, però si nosaltres els marquem els horaris, som
nosaltres que els marquem, no els trien ells! Això d'entrada.
El nostre vot serà favorable, perquè ens hem posat en contacte amb la regidora i li hem
demanat el seu parer. Com a recursos humans, hem demanat: aquesta persona
compleix? No compleix? Té una actitud proactiva? Ens ha dit que si.
Tercer: pensem que a l'Ajuntament no es poden fer diferències. Per nosaltres, tots els
treballadors són iguals. Si tenim un treballador de compleix, faci un any que hi sigui,
trenta o quatre mesos, creiem que ha de tenir la mateixa oportunitat que un altre.
Nosaltres sempre hem dit –i els grups sempre ho diem i ens n'omplim la boca, tots- que
valorem molt la cultura de l'esforç, i ara en aquest cas, volem treure la possibilitat, a una
persona, que amb el seu esforç i que faci una jornada laboral només extensa que la que
té, que es pugui guanyar la vida; i a part d'això, si fem comparacions –com ha fet algun
grup amb l'altre tècnic- hem de dir que el sou d'aquesta persona, no és ni de bon tros el
sou que té l'arquitecte municipal.
Per tant, pel fet de no fer diferències, de creure que les persones han de poder-se
guanyar la vida i si tenen moltes ganes de treballar i es treuen la son de les orelles per
guanyar-se més bé la vida, nosaltres hi votarem a favor.

Sr. MARC FONTSERÈ:
No dubto que ho vas preguntar a la Conce, perquè així ens ho vas fer saber a la Junta de
portaveus, però quatre mesos, també saps que no sempre és temps suficient per saber el
tarannà. Que no és la raó principal del nostre sentit del vot, però quatre mesos, és que és
molt poc, Manel, és molt poc.

Sr. MANEL ROMANS:
Jo no vull fer comparacions, però pel que m'han explicat, voldria que tots els treballadors
de l'Ajuntament fossin com aquest tècnic.

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: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i de
PxC
Vots desfavorables: 7, dels regidors i la regidora dels grups municipals del PSCPM i de JpT-ERC-AM
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E

2.3.3.- Aprovació del protocol per a la prevenció i l'abordatge de possibles
situacions d'assetjament psicològic i la resolució de conflictes relacionals.
ACORD:
Les relacions interpersonals a l’entorn laboral poden ser, en determinades
circumstàncies, generadores de conflictes motivats per factors tant de tipus personal com
de tipus organitzatiu.
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Sovint aquests conflictes, moltes vegades inherents a la interacció entre persones en un
àmbit on formem part d’una mateixa organització amb les seves normes i els seus
processos productius i de servei, amb les seves jerarquies i els seus objectius, on
passem molt de temps de la nostra vida i on compartim aquesta situació amb altres
persones, es poden considerar de baixa intensitat i normals dins les relacions humanes.
Altres vegades, els conflictes poden anar més enllà, i poden suposar un risc psicosocial.
Igualment, si els conflictes no es desactiven en fases inicials poden donar lloc a
problemes més greus, amb el conseqüent impacte sobre l’organització i sobre tot per a la
persona o persones afectades. Alguns d’aquests conflictes poden arribar a ser qualificats
d’assetjament psicològic.
Afrontar, gestionar i donar solució a aquestes situacions de risc és un deure de
l’organització envers el seu personal. Tota persona té dret a que siguin respectats la
dignitat personal, la intimitat, el treball i la promoció, i qualsevol conducta que vulgneri
aquests drets han de ser rebutjats.
Cada persona ha de ser agent actiu en la defensa dels seus drets i dels drets dels seus
companys i companyes, que poden ser vulnerats en qualsevol moment, sense avís, ja
que les situacions d’assetjament psicològic poden esdevenir en qualsevol lloc de treball i
en qualsevol moment, al marge de tots els controls preventius que l’organització pugui
portar a terme.
L’Ajuntament de Torelló ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu
servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. Entre les competències del Comitè
de Seguretat i Higiene consta la de participar en l’elaboració, posada en pràctica i
avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos en l’empresa, així com
promoure iniciatives sobre mètodes i procediment per a l’efectiva prevenció dels riscos.
En aquest sentit tenia l’encàrrec de treballar i consensuar un protocol per prevenir i
abordar les possibles situacions d’assetjament psicològics així com els conflictes
relacionals de baixa intensitat.
En la reunió de l’11 de maig de 2015, el Comitè de Seguretat i Higiene ha acordat
proposar el text consensuat del protocol per a la prevenció i l’abordatge de possibles
situacions d’assetjament psicològic i la resolució de conflictes relacionals, a l’aprovació
del Ple.
L’esmentat text conté una declaració de principis i un protocol per a la prevenció i
l’abordatge de possibles situacions d'assetjament psicològic i la resolució de conflictes
relacionals.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Informativa d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim
intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:
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PRIMER:- APROVAR la DECLARACIÓ DE PRINCIPIS següent:
L’Ajuntament de Torelló vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós
per a totes les persones.
Totes les dones i homes de l’ajuntament de Torelló tenen dret que es respecti la seva
dignitat. I totes les dones i homes de l’ajuntament de Torelló tenen l’obligació de tractar
les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (usuaris, proveïdors/es,
col·laborador/es externs, etc.) amb respecte, i de col·laborar perquè tothom sigui
respectat.
D’acord amb aquests principis, l’ajuntament de Torelló declara que l’assetjament
psicològic no serà permès ni tolerat sota cap circumstància. No ha de ser ignorat i serà
sancionats amb contundència. Per aconseguir aquest propòsit:
L’ajuntament de Torelló demana que cada una de les persones de l’entitat, i especialment
aquelles amb autoritat sobre altres, assumeixin les seves responsabilitats:
•

Evitant aquelles accions, comportaments o actituds que són o puguin resultar
ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries per algú.

•

Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o situacions,
d’acord amb les orientacions que estableix aquest protocol: no ignorant-los, no
tolerant-los, no deixant que es repeteixin o s’agreugin, posant-los en coneixement i
demanant suport a les persones adequades, donant suport a aquelles persones que
els puguin estar patint.

SEGON.- APROVAR el protocol per a la prevenció i l’abordatge de possibles situacions
d'assetjament psicològic i la resolució de conflictes relacionals, d’acord amb el text que
consta a l’expedient, consensuat en el sí del Comitè de Seguretat i Higiene de
l’ajuntament de Torelló.
TERCER.- ADOPTAR el compromís de:
•

Difondre un protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots els seus
membres i, en especial, el personal responsable per contribuir a crear una major
consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets, obligacions i
responsabilitats de cada persona.

•

Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint aquestes
situacions.

•

Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dins
de l’entitat.

•

Garantir que totes les queixes i denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de
forma justa, ràpida i amb confidencialitat.

•

Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti
queixa o denúncia interna o envers les persones que participin d’alguna manera en el
procés de resolució.
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El protocol que acompanya aquesta Declaració concreta aquests compromisos i serà
revisat periòdicament.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord i el contingut d’aquest protocol a tot el personal de
l’Ajuntament de Torelló.

INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
Com ha dit la secretària, en les comissions que fem del comitè de seguretat i higiene,
se'ns va proposar que féssim un protocol per a la prevenció i actuacions d'assetjament.
Fins ara, l'Ajuntament de Torelló no el tenia i ens va semblar que com a empresa, com a
Ajuntament, com a entitat, teníem l'obligació de protegir a tots els treballadors d'aquesta
casa en temes psicològics o en temes d'assetjament sexual. Això es va treballar entre la
cap de recursos humans i els membres del comitè de seguretat i higiene i vam arribar a
un consens de fer aquest protocol. S'ha de dir que és un protocol que resta obert, i així ho
vam manifestar al mateix comitè; és un document d'inici que ha estat ben treballat, però
que està sempre subjecte a què es pugui canviar si alguna cosa es veu des del comitè
que no està bé.
També paral·lelament a això, s'ha fet un programa informàtic per tal que les persones que
puguin tenir algun conflicte amb qualsevulla persona de l'Ajuntament, siguin els caps,
siguin companys, és igual, amb els regidors... hem posat a disposició de tots els
treballadors un programa informàtic on des d'allà, podran proposar els conflictes que
tenen i això anirà directament a recursos humans i en segons quins casos, es debatrà, si
s'escau, al comitè de seguretat i higiene.
Paral·lelament a aquest programa del tema del protocol en els conflictes, també en el
mateix programa hi haurà un apartat per casos d'assetjament sexual.
Per tant, jo penso que és una bona cosa, que fins ara no hi era a l'ajuntament i que
servirà per si mai hi ha algun tipus de conflicte, que sigui molt més àgil per part dels
treballadors, que no hagin d'anar personalment a recursos humans, tot i que si volen
també hi poden anar; se'ns va comunicar que potser hi hauria algú que no era massa àgil
en el tema informàtic i vam dir que no hi havia cap problema, que si havia de ser així, des
de recursos humans els rebríem i els faríem el mateix expedient que s'obre des del
programa informàtic i a partir d'aquí, es derivaria i miraríem de mediar des de recursos
humans, o si s'escau, des del comitè de seguretat i higiene o, si són coses més greus,
posar-ho en coneixement de qui s'escaigui.

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

3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1.- Suspensió rebuts IBI
Es dóna compte del decret de l’alcaldia dictat en data 21 d’abril de 2015, en els termes
següents:
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RELACIÓ DE FETS:
Atès que l’ajuntament té reservada, per acord del Ple de l’Ajuntament de Delegació de
Competències a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la
facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’advocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació,
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial
dels serveis municipals, ho facin convenient, tot això de conformitat amb el que preveu
l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i les
seves disposicions concordants.
Atesa la Sentència de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Suprem de 30 de
maig de 2014, en la que es posa de manifest consideracions sobre el sol urbanitzable
davant el sol rústic, entenent-se aquest solament en cas de manca de planejament
aprovat.
FONAMENTS DE DRET:
Vist que en el Butlletí Oficial de les Corts, de 1/04/2015 ja hi ha la iniciativa legislativa
que modifica el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 de 5 de març,
especificant la modificació de l’article 7.2) b) del que es considera sol urbanitzable.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
PRIMER.- SUSPENDRE els rebuts posteriorment relacionats fins a 15/12/2015,
corresponent a liquidacions de impost sobre bens immobles del 2015, de sectors que no
tenen el planejament iniciat:
PCAT1

PCAT2

CÀRREC DOMICILI

'9959001' 'DG3595N' 1

AV POMPEU FABRA 44 Suelo

'9959002' 'DG3595N' 1

CL CAMPANERIA Suelo

'9656001' 'DG3595N' 1

CL JOAN DORDAL 12 Suelo

'9657001' 'DG3595N' 1

CL PUIGDASSALIT 42

'9657007' 'DG3595N' 1

CL PUIGDASSALIT 44 Suelo

'8653303' 'DG3585S' 1

RD MANUEL COLOMER Suelo SECTOR "LA BARDISA" 1

'8755014' 'DG3585N' 1

CL POU DEL 7

'8755010' 'DG3585N' 1

PJ MIQUEL BASSAS 3

'9452017' 'DG3595S' 1

CL NOU 34

'9452019' 'DG3595S' 1

CL NOU 40

'9452020' 'DG3595S' 1

CL NOU 42

'0151212' 'DG4505S' 1

CL MAS LES VINYES Suelo SECTOR "MAS VINYES I" 10

'0248006' 'DG4504N' 1

CL GUILLERIES SECTOR "GUILLERIES"15

'0248007' 'DG4504N' 1

CL GUILLERIES Suelo SECTOR "GUILLERIES"16

'0248008' 'DG4504N' 1

CL GUILLERIES 15(I) SECTOR "GUILLERIES"17

'0248013' 'DG4504N' 1

CL GUILLERIES Suelo SECTOR "GUILLERIES"22

'0248015' 'DG4504N' 1

CL GUILLERIES Suelo SECTOR "GUILLERIES"24
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'0248017' 'DG4504N' 1

CL MAS LES VINYES Suelo SECTOR "GUILLERIES"26

'0248018' 'DG4504N' 1

CL MAS LES VINYES Suelo SECTOR "GUILLERIES"38

'0248021' 'DG4504N' 1

CL GUILLERIES

'0248022' 'DG4504N' 1

CL GUILLERIES Suelo

'08285A0'

'0300032'

0

Polígono 3 Parcela 32NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300034'

0

Polígono 3 Parcela 34NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300035'

0

Polígono 3 Parcela 35NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300036'

0

Polígono 3 Parcela 36 009991500DG35BNO INFORMADO.

'08285A0'

'0300043'

0

Polígono 3 Parcela 43 000102700DG45CNO INFORMADO.

'08285A0'

'0300045'

0

Polígono 3 Parcela 45NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300046'

0

Polígono 3 Parcela 46NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300050'

1

'08285A0'

'0300051'

0

Polígono 3 Parcela 51NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300053'

0

Polígono 3 Parcela 53NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300055'

0

Polígono 3 Parcela 55 009991900DG45ENO INFORMADO.

'08285A0'

'0300116'

0

Polígono 3 Parcela 116NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300117'

0

Polígono 3 Parcela 117NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300118'

1

'08285A0'

'0300119'

1

'08285A0'

'0300124'

0

Polígono 3 Parcela 124NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300150'

0

Polígono 3 Parcela 150NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300151'

0

Polígono 3 Parcela 151NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300152'

0

Polígono 3 Parcela 152NO INFORMADO.

'08285A0'

'0300154'

0

Polígono 3 Parcela 154NO INFORMADO.

'9945601' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo SECTOR "LA CREU II"24

'9945603' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 26

'9945604' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 27

'9945605' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 31

'9945606' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 29

'9945608' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" ECTOR "LA CREU II" 33

'9945610' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 35

'9945614' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 39

'9945615' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 15

'9945616' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 41

'9945617' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 45

'9945618' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo

'9945619' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo

'9945620' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo

'9945621' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo

'9945622' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 27

'9945623' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 27

'9945624' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 29

'9945625' 'DG3594N' 1

PL "LA CREU II" Suelo ECTOR "LA CREU II" 37

'8252301' 'DG3585S' 1

CL TRAMUNTANA Suelo SECTOR "LA TRAMUNTANA" 12
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'8363019' 'DG3586S' 1

CL NURIA 136 Suelo

'8464805' 'DG3586S' 1

CL ESPADAMALA 29 Suelo

'9851023' 'DG3595S' 1

CL MATAGALLS 2 Suelo

'0259103' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 64

'0259105' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 66

'0259107' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 70

'0259108' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 71

'0259109' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 72

'0259110' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 73

'0259111' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 74

'0259112' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA SECTOR "CAMPANERIA II" 75

'0259113' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 76

'0259114' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 77

'0259115' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 78

'0259116' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259118' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 81

'0259119' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259120' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259121' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259122' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259123' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259124' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259125' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR "CAMPANERIA II" 79

'0259126' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR LA CAMPANERIA II

'0259127' 'DG4505N' 1

PL P.P. LA CAMPANERIA Suelo SECTOR LA CAMPANERIA II

'08285A0'

'0300069'

1

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
TERCER.- DONAR-NE COMPTE al Plenari municipal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.1.2.- Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació en un tinent d'alcalde per
a la celebració d'un casament civil - N.-G.
En data 29/04/2015 s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació:

“En data 9 d’abril 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. IVAN NIÑO
BUSTAMANTE i la Sra. LUCÍA GIMÉNEZ TEJERO, els quals han manifestat la seva
voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la
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Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització
de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. ALBERT PORTÚS i NOGUERA, tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
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. ALBERT PORTÚS I NOGUERA, tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. IVAN NIÑO
BUSTAMANTE i la Sra. LUCÍA GIMÉNEZ TEJERO, el dia 2 de maig 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.

3.1.3.- Donar compte del decret de l'Alcaldia de delegació epr a la celebració d'un
casament civil, al tinent d'alcalde, Sr.Manel Romans
En data 11/05/2015, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació per al
general coneixement.

“En data 11 de maig 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. DAVID
GARCÍA MARÍN i la Sra. DÉBORA DÍAZ ROMÁN, 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. MANEL ROMANS SÀNCHEZ, tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.

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:
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Primer.- DELEGAR en el Sr. MANEL ROMANS SÀNCHEZ, tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. DAVID
GARCÍA MARÍN i la Sra. DÉBORA DÍAZ ROMÁN, el dia 16 de maig 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.

3.1.4.- Donar compte del decret de l'alcaldia de delegació per a la celebració d'un
casament civil a la regidora Sra. Concepció Villena
En data 11/05/2015, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació per al
general coneixement:

“En data 21 d’abril 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. LLORENÇ
MALLOL ILLAMOLA i la Sra. GLÒRIA ELISA CANO LECHUGA, 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.
La Sra. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO, regidora d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
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 la Sra. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. LLORENÇ
MALLOL ILLAMOLA i la Sra. GLÒRIA ELISA CANO LECHUGA, el dia 6 de juny 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.
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3.2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, des de l'última sessió
plenària
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 20 d’abril de 2015.
Sessió ordinària del dia 4 de maig de 2015.

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

3.3.- DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.3.1.- Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresorera municipals
Informe de la Intervenció i de la tresoreria municipal de data 8 de maig de 2015, en
relació llur objecció sobre el pagament d’impostos per part de l’Ajuntament de Torelló a
l’Agència Tributària de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.2.- informacio trimestral 1er trim /2015
RELACIÓ DE FETS:
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació econòmic financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les administracions
públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
Amb ànim de proveir aquest mandat s’ha publicat l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre
que determina com remetre la informació de forma trimestral sobre l’execució del
pressupost i el compliment de les variables de regla de la despesa i capacitat.
Aquesta informació a remetre, tal i com diu l’exposició de motius de l’esmentada Ordre,
perquè l’estat central tingui més informació, de millor qualitat i homogènia sobre el món
local.

40

L'incompliment de l’obligació de remetre aquesta informació, a més de la possible
responsabilitat personal, podria portar a aplicar les mesures de correcció de l’article 20
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,
Que aquest trimestre s’inclou ja sectoritzat el Consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura,
per tant es consolida amb l’Ajuntament de Torelló

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

3.4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
3.4.1.- Donar compte dels decrets signats des de l’última sessió plenària.
Donar compte al Ple dels Decrets
RELACIÓ DE FETS:

2015/895
2015/896
2015/897
2015/898
2015/899
2015/900

20/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015

2015/901

21/04/2015

2015/902
2015/903
2015/904
2015/905
2015/906
2015/907
2015/908
2015/909
2015/910
2015/911
2015/912

21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015

2015/913
2015/914
2015/915
2015/916
2015/917
2015/918

22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015

Aprovació definitiva del projecte de reforma d'un immoble per
a la Fundació Estivill Camps al C.Munts 14
Renovació targeta d'aparcament exp. 1996-52
Incoació de ruïna de l'empresa Vitri
Decret adjudicació contracte menor subministrament
172-2015-SSTT-LOMEN
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Decret Aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona
Decret Aprovar un AD a favor d'Altimiras enginyers
consultors SLP
211-2015-SSTT-LOMEN
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Suspensió rebuts IBI
Decret incoació procediment protecció legalitat urbanística
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-74
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-71
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-73
216-15 VP Sant Jordi
214-15 VP Sant Jordi
215-15 VP Parada informativa
Autorització hora de finalització del ball de les Festes del
barri de Montserrat 2015
Activitat Raid Ausetans
Decret Aprovar un AD a favor de Consorci Alba Ter
Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP
542 baixa actv
Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP
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2015/919
2015/920
2015/921
2015/922

22/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
23/04/2015

2015/923

23/04/2015

2015/924

23/04/2015

2015/925
2015/925-1
2015/926
2015/927
2015/928
2015/929

23/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015

2015/930
2015/930-1
2015/931
2015/932
2015/933

24/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015

2015/934
2015/935
2015/936
2015/937
2015/938
2015/939
2015/940
2015/941

27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015

2015/942

27/04/2015

2015/943

27/04/2015

2015/944

27/04/2015

2015/945
2015/946
2015/947

27/04/2015
27/04/2015
27/04/2015

2015/948

27/04/2015

Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de 2T serrallers SCP
212-2015-SSTT-LOMEN
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-76
483-2013-SSTT-PRÒRROGA LOMEN
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació la despesa de la
per l'Agència Tributària, per improcedència de
sanció
deduccions de l'IVA del 2n. trimestre de 2013
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de
la
sanció
imposada
per
l'Agència
Tributària,per
improcedència de deduccions de l'IVA del 3r. trimestre de
2013
Acceptar la petició d'alta d'un usuari del gimnàs del pavelló
municipal d'esports i aprovar la liquidació de la taxa del 20
d'abril al 30 de juny de 2015
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-75
16-2015-i-CN canvi titular
11-2015-i Canvi titularitat
Carpa Escola Rocaprevera
10-2015-i legitimació innòcua
Modificació destí préstec DIBA- Caixa de Crèdit Ref 96-2014
pel finançament d'inversions
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-77
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT mss
Decret aprovar un AD a favor de Miquel Alemany Ylla
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT pmr
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
abril 2015
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local abril 2015
Renovacó targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-8
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2014-2
Autorització Aplec de Sardanes el dia 17 de maig
Nòmina. Deducció retribucions abril 2015 MRV
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina abril 2015
17-2015-i legitimació innòcua
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública F.J.S.P.
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Associació
Revetlla de Torelló
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública S.B.R.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública P.G.R.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.V.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles T.M.V. SL
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública E.B.F.
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2015/951

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 1227/04/2015 2015, per amplicació de crèdits per ingressos no tributaris
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 132015, mitjançant transferències del crèdit de partides que
27/04/2015 s'estimen reductibles
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública 27/04/2015 R.C.P.

2015/952
2015/952-1
2015/952-2
2015/953
2015/954
2015/955
2015/956

27/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015

2015/957
2015/958
2015/959
2015/960
2015/961
2015/962

28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015

2015/963

28/04/2015

2015/964
2015/965
2015/966
2015/967
2015/968
2015/969

28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
28/04/2015

2015/970

28/04/2015

2015/971

28/04/2015

2015/972
2015/972-1

28/04/2015
30/04/2015

2015/973
2015/974
2015/975
2015/976

29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015

2015/949

2015/950

2015/977
2015/978

Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - C.I.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-79
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-78
Decret aprovar un AD a favor de Josep Basco Pratdesaba
Decret Aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP
Decret aprovar un pagament a justificar per Santa Rita
03-2015-CPR_CN
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 142015, per generació de crèdits per ingressos
26-04-i baixa actv.
14-94-E Baixa actv
Acord incoació 17.1-15
Decret baixa d'ofici deixar sense efectes exp. 06-2015
2015-218-SSTT-LOMEN
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA
nòmina abril 2015
Acceptació de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona,
per a cobrir les despeses extraordinàries ocasionades pels
aiguats de l’estiu de 2014
reversió nínxol núm. 122 2a. Est
Decret aprovar un AD a favor de Bonser
2015-219-SSTT-LOMEN
177-15 CCU renuncia
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-80
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
M.H.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
J.S.M.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
G.R.C.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-72

Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 1996-52
Neteja de xoc a la llar exp. 2003-172
Neteja de xoc a la llar exp. 2000-15
Neteja de xoc a la llar exp. 2007-54
Decret al·legacions informe provisioinal control despesa
29/04/2015 projecte FEDER
29/04/2015 Decret aprovar una D a favor de Cristina Riera Tomàs
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2015/979
2015/980
2015/981
2015/982

29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015

2015/983

29/04/2015

2015/984

29/04/2015

2015/985

29/04/2015

2015/986
2015/986-1
2015/987
2015/988
2015/989
2015/990
2015/991

29/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015

2015/992
2015/993
2015/994
2015/995

30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
04/05/2015

2015/996
2015/997
2015/998

04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015

2015/999
2015/1000
2015/1001
2015/1002

04/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015

Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2001-29
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Baixa transport adaptat exp. 1998-102
217-2015-SSTT-LOMEN
Decret aprovar un AD a favor de Constructora d'habitats
Flotats
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de ABS Informàtica
SL
Incorporar a l'expedient de modificació de pressupost núm.
14-2015, dues propostes de la regidoria d'obres i serveis
Delegació en el tinent d'Alcalde, Sr. Albert Portús, per a la
celebració d'un casament civil
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-81
Autorització Mercat del Trasto 2015
229-2015-SSTT-LOMEN
220-2015-SSTT-LOMEN
Renúncia voluntària al lloc de treball JCS
19-2014-i incoar exp. baixa activitat d’ofici
Contestar instancia sobre la petició JMC de presentación
d'una moció al Ple de l'ajuntament de Torelló
12-2015-i retirar comunicació innòcua
Sol·licitud comissió de serveis JFA
8-2011-i baixa actv
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la
Cooperativa, Grup Municipal PSC - PM
Acord incoació 18.1-15
232-2015-SSTT-LOMEN
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 152015, per transferència del crèdit de partides que s'estimen
reductibles
14-2015-i legitimació innòcua
233-2015-SSTT-LOMEN
18-2015-i legitimació innòcua DR

05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015

Aprovar les bases i la convocatoria per cobrir 1 plaça d'agent
de la policia local, en règim de funcionari de carrera.
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-202
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-32
Sol.licitud servei transport adaptat exp. 2015-356
Baixa teleassistència exp. 2010-68
Autorització per a la realització d’actes electorals - CiU.
Baixa teleassistència exp. 2009-103
Renovació targeta d'aparcament individual exp. 2007-97
Autorització per a la realització d’actes electorals - ICV
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-119
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2006-51
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1997-51
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2009-266

2015/1003
2015/1004
2015/1005
2015/1006
2015/1007
2015/1008
2015/1009
2015/1010
2015/1011
2015/1012
2015/1013
2015/1014
2015/1015
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2015/1016
2015/1017
2015/1018
2015/1019

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

2015/1020
2015/1021
2015/1022
2015/1023

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

2015/1024
2015/1025
2015/1026
2015/1027

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

2015/1028
2015/1029
2015/1030
2015/1031
2015/1032

07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015

Autorització per a la realització d’actes electorals – ERC-JpT
Autorització per a la realització d’actes electorals - CUP
Baixa teleassistència exp. 2010-68
Decret Aprovar un AD a favor de Servicomput SA
Decret Aprovar un AD a favor d'Union internacional de
limpieza SA
Decret aprovar un AD a favor de Señales Girod SL
Decret Aprovar un AD a favor de Tancaments de PVC SA
Decret Aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir Sans
Desestimar la sol·licitud de l'A. E. Comte Jofre i Verge de
Rocaprevera, per a la realització de l'activitat -la setmana del
cigróDecret Aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-83
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-82
Modificació de les dades de l'Associació d'Estudis
Torellonencs
Baixa servei teleassistència exp. 2014-102
235-2015-SSTT-LOMAJ
231-2015-SSTT-LOMEN
Inici expedient préstec inversions 2015 Caixa de Crèdit

2015/1033
2015/1034
2015/1035
2015/1036
2015/1037
2015/1038
2015/1039
2015/1040
2015/1041
2015/1042
2015/1043

08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015

Sol•licitud hores d'absència per deures inexcusables JMAM
Ordenació execució obra Exp. 2015-58-SECRE-ordexec
Proposta AD a la Fundació Estivill
129-15 Denegar CP taules i cadires
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-87
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-86
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-85
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-84
Decret Aprovar un AD a favor de Santi Fabra Playà
Decret Aprovar un AD a favor de Ferreteria Tió SL
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES

2015/1044
2015/1045
2015/1046
2015/1047
2015/1048
2015/1049
2015/1050
2015/1051
2015/1052
2015/1053
2015/1054
2015/1055
2015/1056
2015/1057

11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015

Autorització ús teatre Cirvianum 13-2015 C. Bàsquet Torelló
Autorització Cursa del ter
Acord incoació 19.1-15
Baixa teleassistència exp. 2015-259
Neteja de xoc exp. 1999-60
Neteja de xoc exp. 2005-209
Neteja de xoc exp. 2014-92
Neteja de xoc exp. 1996-53
Neteja de xoc exp. 2003-77
Alta teleassistència exp. 2015-379
Alta servei transport adaptat exp. 2013-22
Alta servei transport adaptat exp. 2013-22
Modificació de les dades dels Pabordes de Rocaprevera
Mantenir contractació AVL
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2015/1058
2015/1059
2015/1060
2015/1061
2015/1062
2015/1063
2015/1064
2015/1065
2015/1066
2015/1067
2015/1068
2015/1069
2015/1070
2015/1071

2015/1071-1
2015/1072
2015/1073
2015/1074
2015/1075
2015/1076
2015/1077
2015/1078
2015/1079
2015/1080
2015/1081
2015/1082
2015/1083
2015/1084
2015/1085
2015/1086

Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de
11/05/2015 clavegueram, del 1r. trimestre de 2015
Delegació de l'alcaldia en el tinent d’alcalde Sr. Manel
11/05/2015 Romans, per a la celebració d'un casament civil.
Delegació de l'alcaldia en la regidora Sra. Concepció Villena,
11/05/2015 per a la celebració d'un casament civil.
12/05/2015 Decret aprovar un AD a favor de Jordi Alba Cordero
12/05/2015 230-2015-SSTT-LOMEN
12/05/2015 237-2015-SSTT-LOMEN
12/05/2015 VP taules i cadires 2015
12/05/2015 239-2015-SSTT-LOMEN
12/05/2015 240-2015-SSTT-LOMEN
12/05/2015 244-2015-SSTT-LOMEN
Autorització ús hotel d'entitats Josep Bardolet a Revetlla
12/05/2015 Torelló
12/05/2015 241-2015-SSTT-LOMEN
Autorització ús hotel d'entitats Josep Bardolet a Pabordes de
12/05/2015 Rocaprevera
Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel
12/05/2015 subministrament d’aigua del 1r. trimestre 2015
Deixar sense efecte la resolució de l'alcaldia núm. 20151071 i aprovar els padrons i la liquidació del servei pel
14/05/2015 subministrament d’aigua del 1r. trimestre 2015
13/05/2015 15-04-II-CN efectuar CP amb el c-subst.
13/05/2015 Targeta d'aparcament individual MR exp. 2004-63
13/05/2015 242-2015-SSTT-LOMEN
13/05/2015 Compactació reducció d’un terç de jornada MPD
13/05/2015 Nòmina. Deducció per incompliment de jornada EHK
13/05/2015 243-2015-SSTT-LOMEN
13/05/2015 247-2015-SSTT-LOMEN
13/05/2015 Baixa servei transport adaptat exp. 2015-356
13/05/2015 VP Gelateries 2015
13/05/2015 248-2015-SSTT-LOMEN
13/05/2015 Alta servei de transport adaptat exp. 2015-248
13/05/2015 29-2015-VP Pirotècnics
13/05/2015 151-15 Deixar sense efectes requeriment
Sol·licitud d’assistència tècnica per la instrucció d'un
13/05/2015 expedient disciplinari
13/05/2015 Obertura informació reservada

4.- PROPOSTES URGENTS
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
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Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
4.1.- HISENDA
4.1.1.- Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2014
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
La Comissió Especial de Comptes en sessió de data 30 de març de 2015, va dictaminar
favorablement el Compte General de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2014 i sotmetre'l
a exposició pública abans de ser presentat al Ple per a la seva aprovació.
Mitjançant l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 d'abril de
2015 i l'anunci en el tauler de la corporació, el compte general ha estat exposat al públic
durant el termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més, es
puguéssin presentar reclamacions, esmenes i les observacions oportunes. Durant aquest
termini però, no se n'ha presentat cap, per tant, ara cal sotmetre'l a l'aprovació del Ple.
FONAMENTS DE DRET
Article 212 del Reial Decret Legistlatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte a la rendició, publicitat i aprovació
del compte general.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la Comissió Especial de comptes, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- APROVAR el Compte General de l'Ajuntament de Torelló corresponent a
l'exercici econòmic 2014.
Segon.- TRAMETRE'L a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del dia 1
d'octubre, per a la seva fiscalització.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Jo m'abstinc, perquè malgrat que és el termini, penso que aquest ple l'havíem muntat
específicament per poder aprovar això –almenys és el que se'ns va dir en el seu momenti estem votant una urgència i un no sé què i jo penso que ho hauríem d'haver fet en
terminis i no calia votar una urgència i tot això.
Per tant, és en aquest sentit que m'abstinc i no pas, perquè no estigui d'acord amb els
comptes.
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Tampoc se'ns va explicar específicament en aquesta última comissió; ho tenim una mica
més lluny; és important; se'ns va dir dies enrere... és una mica aprovar en aquests
moments coses a les quals no tenim coneixement fil per randa en aquests moments.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-E
5.- PRECS I PREGUNTES
Sra. ROSER MAS:
5.1.Ens agradaria saber, perquè s'ha complicat tant la celebració d'aquesta consulta popular,
sobre si la festa local ha de ser el divendres de carnaval o el dilluns de Rocaprevera,
perquè aquí al reglament de participació ciutadana, article 7, secció sisena, diu que amb
100 signatures es pot discutir al ple, o bé, si es tracta d'una entitat legalment constituïda,
n'hi ha prou amb què ho demanin per escrit.
Malgrat que em sembla que no s'havia utilitzat aquesta via, a nosaltres ens sembla que
es podria haver proposat i es podia haver tirat endavant per aquesta via i poder-ho
discutir aquí, perquè si no, sembla que tot i que poguessin fer-ho, no s'ha pogut fer i
sembla que no hi ha voluntat política, o no sé.
En fi: la pregunta és per què no s'ha utilitzat aquest sistema directament?

Sr. Jaume Vivet:
Vam tenir diverses reunions. Ells volíem que participés sobretot gent de Torelló, perquè jo
el primer Déu Vós Guard, els vaig dir que això és tan fàcil com presentar una moció al
ple! És tant fàcil com això, que és el que tu et fereixes de les 100 signatures, però ells van
voler un procés participatiu que la gent es mogués, que s'activés i que participés. No hi ha
hagut resposta suficient, és aquesta!
Primer vam començar amb la Llei: a quina llei ens agafàvem; ens volíem agafar a la Llei
de consultes de 2014, perquè permetia votar els majors de 16 anys; va semblar que no.
Llavors havíem d'anar per la Llei estatal; calia el permís de Madrid i va semblar que
tampoc. Al final, havíem d'anar a la del 2010 i tampoc permetia votar els menors de 18
anys i al final vam arribar al que s'assembla més a la de consultes, que és aquest
reglament que tenim de participació ciutadana, que diu el que diu: que si vols fer aquesta
participació ciutadana cal aconseguir aquestes mil i escaig signatures. Va semblar –que
ja ho vaig dir algun dia- que 1.800 signatures o 1.600 les farien fàcilment i no ha estat
així, costa molt recollir firmes! És un 10%.
Tornem a ser al cap del carrer i acabarem presentant la moció al ple, acabarem aquí.
Suposo, pel que hem parlat amb l'entitat, més endavant, en la propera legislatura,
presentaran una moció al ple.
Sra. Roser Mas:
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Entenc que ha estat difícil, però perquè els mateixos promotors han decidit un altre
mètode.

Sr. Jaume Vivet:
Van ser els mateixos promotors. Jo t'he de dir que a dia d'avui, teníem, si aconseguien
les signatures, teníem data, teníem qui havia d'estar a les meses, teníem que ho havia de
coordinar tot, ho teníem tot, ja! Ho teníem tot pactat! El que passa és que no han portat
les signatures i ha estat un tema de voluntat pròpia de l'entitat, de voler seguir aquest
camí.

5.2.Una altra cosa que ens ha sobtat molt i que volíem demanar, és per què no se'ns ha
consultat, de la mateixa manera que es va aprovar per ple posar l'estelada a dalt el pal
del terrat d'aquest edifici; en aquests moments s'ha tret sense consultar-ho a tots els
partits. Tot i que podem entendre que s'ha acatat una ordre que és discutible l'acatament
d'aquesta ordre, ens semblaria que si es demana per algunes coses, s'hauria de poder
demanar per altres; perquè, a més, després n'apareix una a l'Ajuntament i després
apareix una cosa així blanca, amb unes lletres en anglès, que penso que tota la gent que
hi està en contra també sap llegir anglès.
No ho sé; penso que seria interessant que ens ho poguéssiu explicar. Jo entenc que no
es pot anar gaire lluny si no es mediten les coses i l'acció-reacció a vegades no va
excessivament bé.

Sr. Jaume Vivet:
És una decisió que la vaig prendre jo. Em va arribar divendres a 2/4 de 3 de la tarda o ¾
de 3 de la tarda. M'arriba el requeriment que ham de treure l'estelada i jo, sense massa
temps i sense massa marge de maniobra, decideixo treure-la per diverses raons: perquè
abans de rebre aquest requeriment, també rebo un correu de l'AMI que em diu que si
rebo aquest requeriment tregui la bandera, l'estelada en aquest cas. Bé, recomanen
treure-la i jo penso que estem a l'AMI per alguna cosa i en aquest cas ens han defensat
en altres contenciosos que hem tingut en aquesta casa contra el Sr. Llanos de Luna i
amb la Delegació del Govern i penso que per això hi són.
Dit això, i és una decisió que no em va agradar gens haver de prendre, gens ni mica, i a
mi, se'm ha tractat de tot: de covard, d'una sèrie de coses per les xarxes socials, que
poden dir el que vulguin, però costa molt poc empènyer quan el que signa és un altre –
també s'ha de dir així-, costa molt poc empènyer quan el que es mulla és un altre i, per
tant, vaig fer el que creia convenient en aquell moment. També he de dir que aquest
escrit no dóna peu a recurs, és ferm i, en tot cas, si es vol recórrer s'ha d'anar per la via
judicial, que és el Tribunal Suprem a Madrid.
Què hem de fer? Muntar tot un enrenou per anar al Tribunal Suprem, que quan hauran
passat les eleccions no haurà resolt res? I mentre hi ha el recurs interposat l'estelada no
hi ha de ser, perquè si mentre s'interposa el recurs la puc mantenir, és una cosa, però de
moment, has d'acatar i llavors, quan resolguin, ja en parlarem. Per tant, la decisió que
vaig prendre va ser aquesta i si fos ara prendria la mateixa.
Que ho hauria d'haver consultat? Potser si, com a mínim manifestar el que volia fer, però
ja dic que va ser divendres a 2/4 de 3, una hora que tothom plega; el que s'ha d'enfilar a
la teulada ja va venir just enganxar-lo i vam fer això.
Sra. Roser Mas:
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Si, jo entenc que si l'AMI va dir que la traguéssim, entenc que prenguessis la decisió de
treure-la...

Sr. Jaume Vivet:
L'AMI ho aconsellava.
Sra. Roser Mas:
Doncs ho aconsellava, ho entenc. El que passa és que si som bons per fer una cosa,
hauríem de ser bons per fer l'altra i no té sentit...

Sr. Jaume Vivet:
Ja he dit que si em penedeixo d'alguna cosa és no haver-vos-ho dit! També he dit això.
Reconec que us ho hauria d'haver dit i que ho hauríem d'haver parlat.
Sra. Roser Mas:
I ara, aquestes banderetes que tenim posades?

Sr. Jaume Vivet:
Jo, des d'aquí convidaria a tots els veïns de la plaça de la Vila que pengessin tots una
estelada al balcó en senyal de protesta.
Sra. Roser Mas:
Però... pregunta ximple: l'estelada que hi ha penjada al balcó, no té la mateixa significació
que l'estelada que hi havia penjada a l'asta?

Sr. Jaume Vivet:
No l'he pas penjat jo aquesta estelada! No és una ordre de l'alcalde, que l'ha fet penjar
allà! És algú que l'ha penjat.
Sra. Roser Mas:
Però no s'hauria de treure igualment a requeriment de...

Sr. Jaume Vivet:
Aquella hi és i no l'he pas penjat jo. Jo, la que havia de treure ja l'he tret. Si ara m'arriba
un requeriment per fer treure la del balcó, evidentment que la trauré, però no li he pas
posat jo; per tant, no és responsablitat meva que hi sigui. Jo ho entenc així, almenys.
Sra. Roser Mas:
O sigui que el requeriment només anava adreçat a una bandera concreta?

Sr. Jaume Vivet:
El pal és on toca que penso que ha d'estar.
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Sra. Roser Mas:
No ho acabo d'entendre, però... bé.
5.3.I com a exposició, jo voldria dir que aquest és l'últim ple d'aquesta legislatura; que ha
estat la meva primera legislatura; he après moltes coses; que agraeixo a part de vosaltres
haver compartit tot aquest camí que hem fet junts i espero tornar a ser-hi en aquesta
propera legislatura i espero que les coses puguem fer-les millor.

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.4.Avui no farem cap pregunta, nosaltres, perquè és l'últim ple. A part de tot, suposo que
serà el meu acomiadament i us vull adreçar quatre paraules a tots vosaltres, les mínimes.
Més que tot, donar gràcies a la gent que m'ha votat, a la gent que ha esperat de mi que
treballés per a ells, cosa que he fet amb una màxima intensitat que he pogut; m'he trobat
amb alguns problemes; han estat molt enriquidors aquests quatre anys; ha estat una
experiència única; m'ha agradat poder lluitar per moltes coses que no entenia i que ara
les veig molt més clares, he après moltíssim; he après molt de tots vostès, m'han
ensenyat molt, bo i dolent, com és molt normal, hi ha hagut de tot. Reconec que he trobat
aquí molts amics, companys, gent que m'ha valorat més i gent que m'ha valorat menys; jo
els he valorat a tots per igual; sempre la meva vocació crec que ha estat exquisida, a part
del tracte normal d'un ple, que tots sabem que en un ple tothom lluita per la seva
ideologia, per la seva forma de treballar i pels seus votants, però una vegada a fora, tots
ens hem comportat com a companys, malgrat alguna persona que mai ha assimilat el que
és amistat, el que és els principis morals que tant s'han proclamat, més que tot, perquè
realment suposo que es busca en els demés les imperfeccions d'un mateix.
Però de totes maneres els vull donar gràcies a tots vostès, per aquests quatre anys; el
més normal és que no hi sigui, doncs em vaig posar quart a la llista per una raó molt
significativa, perquè he lluitat durant quatre anys, he estat a les bones i a les madures, he
trobat molta oposició per part de tothom, més que tot per la ideologia política, cosa que
d'ideologia política sempre he dit que en tinc poca i jo sóc de valors i de principis morals,
que sempre se'm ha negat que els tenia, però realment he lluitat per al poble i no per la
ideologia política. Per tant, -torno a repetir- moltes gràcies a tots vostès i m'he posat quart
a la llista, més que tot, perquè ja que m'ha costat tant lluitar aquí per poder fer una sèrie
d'idees que tenia jo i que s'han rebutjat per la meva ideologia o color polític, aniré quart a
la llista, perquè des d'un punt de vista veuré si la gent respon o no a les expectatives de
la meva feina feta durant quatre anys; si realment no es valora la meva feina feta, estic
fora i no hi ha res més que això.
Moltes gràcies a tots vostès pels quatre anys i fins a la propera.
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.5.Nosaltres tampoc portem cap prec ni cap pregunta, però si que una mica m'agradaria
també donar les gràcies a tots els regidors, en nom del grup municipal, per com ha anat.
Abandonem aquest grup tots quatre; alguns, esperem tornar-hi a ser amb un altre grup,
però sempre amb la il·lusió que suposo que compartiu tots vosaltres, de treballar per
Torelló i continuar fent el millor per al nostre poble,
Per tant, que vagi molt bé i visca Torelló!
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6.- INFORMACIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
6.1.Jo, en nom del grup municipal de Convergència i unió, també volia donar les gràcies a
tots els regidors que hem estat aquí aquesta legislatura, encara que en Josep M. Deia
que "jo no hi seré", però va a la llista i no sé si en trauran quatre o no, però tots els altres,
més o menys, exceptuant la Irene, tots podem repetir si tenim un bon resultat. Per tant, jo
espero que ens tornem a veure en la propera legislatura i si que voldria dir-li a la Irene
que et vull donar les gràcies per la teva feina; penso que has estat una persona molt
responsable aquí i que has donat bones idees i el teu punt de vista sempre ha estat molt
constructiu i, per tant, en nom del nostre grup, et voldria donar les gràcies per la feina que
has fet i als altres, esperar a les properes eleccions que hi haurà diumenge vinent i que
tinguem sort tots.
Sr. Jordi Casals:
Jo també com a portaveu del grup d'Esquerra Republicana Junts per Torelló, gràcies a
tots els regidors que heu estat respectuosos amb la resta de membres del consistori, als
que heu aportat de forma constructiva des de posicions diverses, la tasca que hem portat
entre tots, el consistori, perquè tots formem part d'aquest ple municipal i gràcies per haver
pogut treballar conjuntament amb els companys de l'equip de govern, en especial amb
l'alcalde, malgrat que avui potser ens acomiadem amb un regust una mica amarg, però si
que en aquests darrers tres anys ens hem pogut anar entenent.
Sra. Roser Mas:
Jo només volia dir un apunt i és que en tot moment s'ha parlat de regidors. Les regidores
ens sentin partícips de tot això, o no cal?
Sr. Manel Romans:
Jo faig sentir el masculí com a neutre.

Sra. Roser Mas:
Doncs es podria utilitzar el femení i dir: les persones i, per tant, parlem en femení.
Sr. Manel Romans:
Això ha estat una cosa que vau començar des d'Iniciativa i nosaltres no hi hem cregut
mai. Entenem que els textos i les paraules han de ser comprensibles i jo alguna vegada
que llegeixo algun text o que parleu d'una mena de manera que a mi a vegades em
resulta difícil entendre amb les "/es"...
Sra. Roser Mas:
Jo no parlo de barres, Manel, però aquí som poca gent i no costava gaire dir els regidors i
les regidores.
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Sr. Manel Romans:
Jo respecto molt el tema de gènere. Roser, perdona, però la meva llengua és la materna i
no diré pas la meva llengua paterna/materna. Per tant, hi ha coses que són femenines i
coses que són masculines, i les respecto i el tema aquest de gènere, ja saps que tu i jo
sempre hem discrepat una mica.
Sra. Roser Mas:
Però aquí no és tema de gènere.

Sr. Manel Romans:
Doncs rectifico: els regidors i les regidores...
Parlen alhora la Sra. Mas i el Sr. Romans i intervé el Sr. Vivet:
Permeteu-me que estem generant un conflicte a l'Alba, que no sabrà com escriure-ho tot
això.
SR. XAVIER LOZANO:
6.2.Ja ha sortit editada la guia d'estiu de les activitats d'estiu per a infants i joves. Es pot
descarregar per via digital al web del Torelló Jove.cat i també, com l'any passat, se'n ha
fet edició en paper, que es podran recollir en espais municipals com el pavelló, la piscina,
la biblioteca o el mateix Torelló jove.
També es farà arribar a les famílies via correu electrònic i, per tant, ja està editada
aquesta guia d'activitats 2015.
6.3.I per últim, és una informació que ve a continuació de l'últim ple: el conte del Pescallunes
per tal de poder-lo presentar i poder repartir els exemplars que han quedat després de
fer-lo arribar a les escoles, el que hem organitzat, i ho hem programat per després de les
eleccions, perquè no hi pugui haver males interpretacions, serà una "hora del conte" en
què la Maria Camprubí explicarà el conte a la biblioteca i hi seran presents els autors i els
autors també podran signar i a la gent que assisteixi se li regalarà el conte.
Si tot i així queden exemplars, es podran recollir a les oficines de l'Ajuntament a l'Emili, o
al Torelló Jove.
Serà el dia 3 de juny i falta confirmar l'hora.

Sra. IRENE HERNÀNDEZ:
6.4.Com deia en Manel, ja que sóc l'única regidora d'aquest consistori que no em torno a
presentar en cap candidatura electoral, m'agradaria dir que com la majoria sabeu –perquè
n'hem parlat-, que he decidit hivernar políticament una temporada, per dedicar-me més
àmpliament a l'àmbit laboral, principalment.
Ha estat un plaer estar aquí en aquest consistori, malgrat hagi estat a l'oposició, i sobretot
he d'agrair el recolzament als meus companys, que m'han ajudat molt i m'han ensenyat
moltes coses.

53

Us desitjo molta sort a tots i a totes i que els ciutadans reflecteixin a les urnes el futur
polític de Torelló.

(Aplaudiments de totes les persones assistents)

Sr. JAUME VIVET:
6.5.Jo també us vull adreçar quatre paraules, perquè ha estat una legislatura que a mi, penso
que com a persona també m'ha fet créixer molt, perquè més aviat sóc tímid, els micròfons
encara em fan una mica d'angúnia, però penso que en general la valoració és bona.
També demano disculpes si alguna vegada no he sabut estar a l'alçada que havia d'estar
com alcalde i desitjo que tothom en el seu àmbit tinguem sort, que ens puguem tornar a
trobar aquí i si Déu vol, que diumenge vinent ens vagi a tothom tan bé com puguem.
I ja que és l'últim ple, abans d'acabar, hi ha coca i cava per a tothom que ha assistit al ple.

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

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

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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