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Sr. MANEL ROMANS:
Abans de començar el ple, voldria excusar l’alcalde i tenir unes paraules per a la Maria Vivet,
la filla del nostre alcalde Santi Vivet i de la nostra companya Paqui Fernández:
La mort d’una persona propera sempre ens afecta, però quan es tracta d’una persona jova,
vital i alegra, la sensació és encara més colpidora i dolorosa. Des d’aquesta tribuna pública i
amb l’emoció d’una pèrdua tan sentida, voldria expressar el condol del ple de l’Ajuntament a
la família i el nostre suport i ànim per superar aquests moments tan durs.
Us demanaria que fem un minut de silenci. I així es fa.

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/8 Extraordinària 06/07/2015

L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents sense modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA
2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Oferta aules pel curs 2015-2016 del servei de Llar d'infants municipal La
Cabanya
ACORD:
Per aquest proper curs 2015-2016 s’han matriculat a la Llar d’Infants La Cabanya un total
de 56 alumnes de les següents edats:
PO: 7
P1: 19
P2: 30
A l’article 13 del reglament regulador del servei públic de les llars d’infants municipals,
aprovat, per decret d’alcaldia el 18 de març de 2015, es diu que:
“ L’oferta formativa final es definirà per la matrícula. Aquesta es decidirà de forma
conjunta entre la regidoria d’Educació, l’empresa concessionària i l’Inspector
d’Ensenyament, abans del 30 de juliol.”
D’acord a les previsions de l’article 4 del plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei públic de la Llar d’infant La Cabanya i l’article 10 del reglament
regulador del servei públic de llars d’infants municipals, l’alumnat mínim per obrir una aula
és la que es determina a continuació:
4 alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
6 alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
10 alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
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A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
En el mateix article 4 del ple de preinscripcions tècniques es diu “ l’Ajuntament podrà
modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions indicades anteriorment,
amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la població, mantenint una oferta
equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’Educació Infantil i els requisits dels centres”
A proposta del concessionari i consensuat amb la regidoria d’Ensenyament i Inspecció,
l’oferta de grups a la Llar d’infants La Cabanya pel curs 2015-2016 serà de 4 aules, amb
una capacitat màxima de 61 infants:
1 grup de P0 amb 8 infants
1 grups de P1 amb 13 infants
2 grups de P2 amb 40 infants
Es preveu que la Diputació de Barcelona segueixi aportant 875€ per infant matriculat.
El cost estimat pel curs 2015-2016 serà de 300.665,40€ segons la fórmula econòmica
que regeix la concessió. Aquest import inclou l’aportació de les tarifes de les famílies que
rebrà directament el concessionari en concepte d’avançament de la gestió del servei de
142.753,00€. L’aportació municipal de 102.062,40€. La subvenció de la Diputació de
Barcelona 875€/alumne per als 56 alumnes matriculats en aquest moment a la Llar
d’infants de 49.000,00€ que rebrà l’ajuntament i que ha d’aportar al concessionari. I
6.850,00€ d’infraestructura que engloba la supervisió del servei.
L’aportació municipal pel curs 2015-2016 serà de 151.062,40€ (inclou l’aportació de la
Diputació de Barcelona). L’aportació des de setembre a desembre és de 50.354,12€, amb
càrrec a la partida 108 323 489 00 07.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar que el curs 2015-2016 i en base als alumnes inscrits s’obriran 4 aules a
la Llar d’Infants La Cabanya: 1 aula de P.-0, 1 aula de P.-1 i 2 aules de P.-2.
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En cas que a data de 29 de febrer de 2016 hi hagi interessats per poder obrir més aules,
l’Ajuntament es compromet a obrir les aules necessàries en compliment de les ràtios
previstes en el Decret 282/2006 i en els plecs de clàusules que regeixen la concessió. En
tot cas, el control de les preinscripcions es portarà a terme des de la regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Notificar
d’Ensenyament.

la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la regidoria

INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Una pregunta: hi havia sis alumnes de P1 que no han entrat a la llar d’infants La Cabanya
i era per saber com s’havien redistribuït aquests alumnes.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
Expressar la nostra satisfacció, perquè la proposta que es va fer de matrícula en el seu
moment s’ha pogut mantenir i les previsions han estat les que havíem fet i, per tant,
alegrar-nos d’aquest fet, de recuperar una de les línies que en aquest curs s’havia perdut
per falta de matriculació –això és una bona notícia per Torelló, que puguem tornar a
recuperar aquesta línia-. A més, amb la signatura de les noves concessions, dins
d’aquestes concessions i havia un projecte que es valorava, que era l’obertura de les llars
d’infants a les tardes amb projectes de família i cohesió social i esperem que en aquest
curs ja es puguin començar a posar en marxa i demanem que la regidoria hi posi tot
l’interès oportú.
I fer una petita anotació-aclariment, perquè diu que en “cas que en data 29 de febrer”; si
abans del 29 de febrer hi ha aquesta necessitat, no s’obrirà? S’ha d’esperar al 29 de
febrer per obrir una altra aula, si hi ha aquesta necessitat?

Sr. MARC FONTSERÈ:
Primer de tot dir que si, que estem molt contents, perquè la preinscripció –com ha dit en
Lluís- ha anat molt bé; tenim un nivell de matriculació molt alt, cosa que a vegades o en
els últims anys feia pensar una mica si no estaria sobredimensionada l’oferta; sembla que
no, al contrari: l’acceptació per part de la població dels equipaments de llars d’infants
municipals de Torelló és molt bo i, per tant, primer de tot felicitar-nos com Ajuntament de
tenir aquests dos equipaments i la gestió que han portat fins ara, el que encadeno amb
que s’ha realitzat la licitació per tres anys més sis de pròrroga revisable any a any i que
les empreses o associacions adjudicatàries són les mateixes que ho han portat fins ara.
No dubto que l’altra empresa que no ha pogut fer-se amb el servei ho hagués pogut fer
amb igual o millor qualitat, però el fet de mantenir les concessionàries ens assegura ja un
nivell òptim.
El tema que comentava en Lluís del 29 de febrer, evidentment que si hi ha demanda
abans del 29 de febrer s’obrirà l’aula i així ho posarem en pressupostos. Si la demanda
fos posterior, haurem d’estudiar a veure si hi ha temps i esperem que també es pugui fer,
però el compromís és fins a finals de febrer.
El tema del P1 a La Cabanya, no sé si t’ho sabré respondre, perquè les dades que jo tinc
és que va entrar tothom; a la Cabanya en concret, s’ha fet com una concanació per edats,
és a dir, no per edats naturals, si no que els grans d’un s’han ajuntat amb els petits de
l’altra, de tal manera que s’ha pogut encabir tothom. Potser t’ho dec, però crec que ha
anat així i en Lluís m’ho confirma.
No sé si ja serveix per aquest punt i per al següent, que hi ha la Blancaneus.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.1.2. Oferta aules pel curs 2015-2016 del servei de la Llar d'infants municipal
Blancaneus
ACORD:
Per aquest proper curs 2015-2016 s’han matriculat a la Llar d’Infants Blancaneus un total
de 61 alumnes de les següents edats:
PO: 4
P1: 22
P2: 35
A l’article 13 del reglament regulador del servei públic de les Llars d’infants municipals,
aprovat, per decret d’alcaldia el 18 de març de 2015, es diu que:
“ L’oferta formativa final es definirà per la matrícula. Aquesta es decidirà de forma
conjunta entre la regidoria d’Educació, l’empresa concessionària i l’Inspector
d’Ensenyament, abans del 30 de juliol.”
D’acord a les previsions de l’article 4 del plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei públic de la Llar d’infant Blancaneus i l’article 10 del reglament
regulador del servei públic de Llars d’infants municipals, l’alumnat mínim per obrir una
aula és la que es determina a continuació:
4 alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
6 alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
10 alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
En el mateix article 4 del ple de preinscripcions tècniques es diu “ l’Ajuntament podrà
modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions indicades anteriorment,
amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la població, mantenint una oferta
equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’Educació Infantil i els requisits dels centres”
A proposta del concessionari i consensuat amb la regidoria d’Ensenyament i Inspecció,
l’oferta de grups a la Llar d’infants Blancaneus pel curs 2015-2016 serà de 5 aules, amb
una capacitat màxima de 74 infants:
1 grup de P0 amb 8 infants
2 grups de P1 amb 26 infants
2 grups de P2 amb 40 infants
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Es preveu que la Diputació de Barcelona segueixi aportant 875€ per infant matriculat.
El cost estimat pel curs 2015-2016 serà de 351.251,49€ segons la fórmula econòmica
que regeix la concessió. Aquest import inclou l’aportació de les tarifes de les famílies que
rebrà directament el concessionari en concepte d’avançament de la gestió del servei de
151.693,00€. L’aportació municipal de 139.333,49€. La subvenció de la Diputació de
Barcelona 875€/alumne per als 61 alumnes matriculats en aquest moment a la llar
d’infants de 53.375,00€ que rebrà l’ajuntament i que ha d’aportar al concessionari. I
6.850,00€ d’infraestructura que engloba la supervisió del servei.
L’aportació municipal pel curs 2015-2016 serà de 192.708,49€ (inclou l’aportació de la
Diputació de Barcelona). L’aportació des de setembre a desembre és de 64.236,16€, amb
càrrec a la partida 108 323 489 00 06.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar que el curs 2015-2016 i en base als alumnes inscrits s’obriran 5 aules a
la Llar d’Infants Blancaneus: 1 aula de P.-0, 2 aula de P.-1 i 2 aules de P.-2.
En el cas que a data de 29 de febrer de 2016 hi hagi interessats per poder obrir més
aules, l’Ajuntament es compromet a obrir les aules necessàries en compliment de les
ràtios previstes en el Decret 282/2006 i en els plecs de clàusules que regeixen la
concessió. En tot cas, el control de les preinscripcions es portarà a terme des de la
regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Notificar
d’Ensenyament.

la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la regidoria

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Un dels objectius que també teníem des de la regidoria en el seu moment, és que sabem
que les llars d’infants bàsicament compleixen dues necessitats de la societat; una que és
el tema de la compaginació de la feina de les famílies i l’altre hauria de ser l’aspecte
social. Sempre és un dels temes que ens ha tingut preocupats, perquè potser és la funció
que fins ara en aquests moments i degut també a la crisi que hem patit, s’ha tingut més
dificultats per poder-la organitzar i jo demanaria a la regidoria que treballessin ajuntat
amb aquest projecte que ja vam incloure dins de les clàusules de la licitació i a veure si
podem donar aquest servei social que moltes vegades, segurament és tant o més
necessari que el propi de la vinculació feina-escola.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
COMISSIÓ INFORMATIVA
CIUTADANA I MOBILITAT

D’ADMINISTRACIÓ

I

HISENDA

I

SEGURETAT

2.2. ALCALDIA
2.2.1. Aprovació de les dues festes locals al municipi de Torelló per a l'any 2016
ACORD:
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada any, el requeriment per tal que aquesta
Corporació acordi i els proposi –amb antelació al 30 de setembre de 2015-, les dates de
celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l’any 2016, d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze festes laborals
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en què
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del plenari municipal,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d’aquest
municipi, per l’any 2016, en les dates que s’indiquen a continuació:



Dilluns, 1 d’agost, Festa major.
Dilluns, dia 19 de setembre, Rocaprevera.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal que el tramitin en la forma
escaient.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres, el nostre grup hi votarem en contra. Creiem que el tema de les festes locals al
municipi és un tema que genera debat i que, de fet, hi ha la gran discussió entre si hauria
de ser festa major, Rocaprevera, carnaval... quin dia escollir i ja hi va haver uns quants
anys la campanya “per carnaval festa local” que va rebre moltes adhesions i molt suport i
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aquest últim any l'organització deixebles de Sant Feliu han recollit 1.000 signatures per
fer una consulta sobre el tema.
Nosaltres no hi votarem en contra, perquè no ens volem mullar sobre quin ha de ser el
dia, si no que hi votem en contra, perquè creiem que s’hauria de consultar a la població
sobre aquest tema i creiem que 1.000 signatures haurien de ser totalment útils per fer la
consulta i no creiem que encara no s’hagi tirat endavant tot i el suport que ha rebut
aquesta campanya diverses vegades.
Sr. MANEL ROMANS:
Això ja es va dir en el seu moment que hi ha una normativa i que no arribaven les
signatures i per això no es va fer. Llavors, en tot cas, es tornarà a entomar i si es pot fer
es farà aquesta consulta que l’Ajuntament ja hi estava totalment d’acord en fer-la.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres entenem que més enllà de la legalitat també hi ha la voluntat política i, si més
no, això ja es parlarà més endavant, però hi havia obert un procés per tirar endavant una
consulta al barri sense signatures i tot plegat i, per tant, si que si es mira al peu de la lletra
potser no eren les necessàries, però si que a vegades hi ha la voluntat política i veure
que hi ha aquesta necessitat i si que s’hauria pogut trobar la forma legal per tirar-ho
endavant igualment.

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,
d’ERC-JpT-AM, d’E.I.O.@Fem Torelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Abstencions: 0

2.3. CIUTADANIA ACTIVA
2.3.1. Proposta de ratificació de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci de
Comunicació Local (CCL)
ACORD:
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), amb
la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i
fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes les
activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació local.
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l'àmbit de la comunicació local, el
CCL va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l'Agència de Comunicació
Local, SA (ACL).
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota
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Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci provenen
exclusivament de la Diputació de Barcelona.
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s'està veien simultàniament impactat pels
canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a l'estat
espanyol i la resta d'estats de la Unió Europea. Aquest situació esta produint canvis en el
mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports;
ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tant els de titularitat publica com els de privada. I
en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a aquesta situació,
dons tan el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura econòmica dels
ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans públics locals, els condiciona com a la
resta del sector.
Conseqüència d'aquesta situació de crisi, els darrers anys s'han anat produint canvis en
el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre amb la
reorganització de les estructures de suport a la comunicació local en les que participa de
forma exclusiva o majoritària amb l'objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de
comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i
aconseguir un major grau d'eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el
subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si s'escau, amb
d'altres entitats públiques del sector.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d'una única entitat els
recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un
marc global que respon a una voluntat d'assignar més recursos econòmics de manera
directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l'activitat de servei públic dels mitjans locals.
Aquest procés va culminar amb la creació de l'entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (en
endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic
creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la participació, a
l'empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei
estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny
(art. 136 i següents), per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i
foment de la comunicació audiovisual local.
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la comunicació
local, el Consell d'Administració de l'Agència de Comunicació Local, SA, (ens
instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió
dels actius i passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. L'acord va ser
posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de l'ACL.
Durant l'any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d'actius i passius d'aquesta
societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i
simultàniament ha estat dissolta i liquidada l'Agència de Comunicació Local, SA. Aquest
procés legal es va allargar durant pràcticament tot l'any 2013 durant el qual l'Agència de
Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap
mena d'activitat. La liquidació definitiva de l'ACL data de 9 de gener de 2014.
Com a conseqüència d'aquest procés, el CCL, a partir de l'exercici 2013, va veure
reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats de
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producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de l'Agència de Comunicació Local,
entitat filial del Consorci, varen ser assumides per la nova entitat XAL, SL.
Des de l'1 de gener de 2013, i per tant durant tot l'exercici 2014, els serveis del Consorci
es presten a través de l'estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les entitats
adherides al Consorci han tingut la possibilitat d'adherir-se al Protocol General de serveis
de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho han considerat
convenient ho han fet.
Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la
incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i vehicular
tota la política pública de foment a la comunicació local tant de ràdio com de televisió.
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives fruit
de la racionalització del sector públic fan convenient adoptar la decisió de dissoldre i
liquidar el Consorci de Comunicació Local.
FONAMENTS DE DRET:
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985, de
2 d'abril, reguladora de les ases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 'abril) i els articles 113 a 115 de
la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la
dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels
òrgans competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de determinar la
forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de
les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès
al tràmit d'informació pública.
Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de
Racionalització y Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i l'article 14 de la Llei
15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de
Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de
complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la
liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions
existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran
proporcionalment dels deutes contrets.
Vist l'informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març
d'enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la
proposta de liquidació formulada per la mateixa Gerència, que figuren en l'expedient.
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci.
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ACORDS:
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com
la seva liquidació en els següents termes:
1.- LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015.
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT.
Institució
Diputació de Barcelona
Totals
TRESORERIA.
Compte
Catalunya Caixa-0201977143
Banc de Sabadell-001389340
Caixa de mà
Totals

Import pendent
3.000,00
3.000,00
Import
78.110,99
32,48
1.429,55
79.573,02

NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT.
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la
tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà
íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del
Consorci al llarg de tots els anys de funcionament.
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb
DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara a
prestat els seus serveis com a tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix
per a tot el període de liquidació.
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de
Comunicació Local i, en particular, Protocol de col·laboració entre la Delegació del
Govern a Catalunya i el Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de
20 d'octubre de 2009. Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de
prevenció de riscos laborals de 15 de desembre de 2010.
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci
d'Administració Oberta de Catalunya.
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la
coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas."
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l'expedient a informació pública, mitjançant
anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (Butlletí Oficial de
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la Província de Barcelona), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d'anuncis del Consorci i
de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació de
reclamacions o al·legacions.
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el
termini d'informació pública, l'aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva
sense ulterior tràmit.
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació
dels acords adoptats.
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada
per les entitats consorciades, es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, BOPG, BOPL i BOPT i el de la referència d'aquesta publicació al DOGC, així
com trametre a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals per a la constància dels acords adoptats i de la
dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya.
Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més
eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de tots els
documents que calgui.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de
Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència,
que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que
haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades."
L'expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la seu del Consorci
(Travessera de Les Corts, núm. 131-159 - Pavelló Cambó, de la ciutat de Barcelona) i a
la Secretaria de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, 126 - 6ª planta, de la
ciutat de Barcelona).
El termini d'informació pública al llarg del qual es podran formular al·legacions,
reclamacions i suggeriments serà de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Barcelona, 27 de març de 2015
La secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Ratificar íntegrament i en tots els seus termes l’acord de dissolució i liquidació
del Consorci de Comunicació Local (CCL) adoptat en la sessió d’aquest organisme
celebrada el 26 de març de 2015.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci de Comunicació Local (CCL).
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.3.2. Proposta de revocació de l’acord de data 27 d'abril de 2015 per a la celebració
de la consulta sobre l’ús futur del camp de futbol del barri de Montserrat
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
La regidoria de Ciutadania Activa ha impulsat, al llarg de la legislatura, l’Assemblea de
Barri, per tal de fomentar la participació ciutadana. L’Assemblea de Barri és un espai de
trobada entre les associacions, entitats, ciutadans i ciutadanes i els responsables
municipals, amb l’objectiu de transmetre de forma directa als veïns la informació de tot
allò que afecta al barri i poder recollir les opinions i els suggeriments sobre aquests
temes.
Per tal de donar forma a aquesta nova forma d’articular la participació ciutadana s’han
celebrat tres assemblees de barri amb els veïns del barri de Montserrat (els dies 16
d'octubre de 2013, 3 de desembre de 2014 i 2 de juny de 2015), per a les quals s’ha
comptat amb la col·laboració de l’AAVV del barri de Montserrat.
Un dels temes recurrents en aquestes assemblees ha estat la necessitat, expressada
pels veïns, d’obrir a la ciutadania l’antic camp de futbol del barri de Montserrat i donar-li
un nou ús. Des de l’Ajuntament es va impulsar un procés de participació per conèixer
l’opinió de la ciutadania en aquest tema. En una enquesta que es va fer a través d’urnes
dipositades als comerços del veïnat, es van recollir 950 butlletes amb les aportacions dels
veïns.
En l’assemblea de barri del 3 de desembre de 2014, els veïns van participar en una
sessió de treball grupal per descartar propostes i es va escollir destinar els terrenys del
camp de futbol a un parc infantil i a una zona verda enjardinada per a tots els públics i a
una àrea per a la pràctica de diferents esports. Els serveis tècnics municipals s’han
encarregat d’elaborar un avantprojecte amb algunes variants. Aquest avantprojecte es va
presentar als veïns en l’assemblea de barri celebrada el 2 de juny de 2015.
Prèviament, s’havia sotmès a la consideració del ple del 27 d’abril de 2015 la celebració
d’aquesta assemblea i d’una consulta ciutadana per decidir entre els dos avantprojectes,
en un termini anterior al 31 de juliol.
Després de l’assemblea de barri del 2 de juny, d’escoltar i recollir les propostes dels veïns
i veïnes, i després de reflexionar i valorar tècnicament l’avantprojecte, es considera que,
en realitat, no existeixen dos avantprojectes, sinó que només n’hi ha un, per la qual cosa
no hi ha una segona opció per escollir i, en conseqüència, no té sentit portar a terme la
consulta ciutadana.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que les administracions públiques podran rectificar en
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qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials o de fet
existents en els seus actes.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Ciutadania Activa, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Revocar l’acord del ple municipal del 27 d’abril de 2015 en el sentit fixar el
termini màxim del 31 de juliol per celebrar la consulta a la ciutadania sobre el projecte de
nou ús del camp de futbol del barri de Montserrat, elaborat pels serveis tècnics
municipals, en no existir dos avantprojectes diferents i, per tant, no tenir sentit fer una
consulta.
Segon.- Es mantindran contactes amb l’Associació de veïns del barri de Montserrat per
coordinar com s’articula l’execució de l’avantprojecte redactat pels serveis Tècnics
municipals com a resultat del procés participatiu del barri de Montserrat.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat.
INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
Volia dir això al respecte: en una enquesta que es va fer a través de les urnes dipositades
als comerços del veïnat es van recollir 950 butlletes amb les aportacions dels veïns.
L’assemblea del barri del 3 de desembre de 2014, els veïns van anticipar en una sessió
de treball grupal per descartar propostes i es va escollir destinar els terrenys del camp de
futbol a un parc infantil i a una zona verda enjardinada per usos públics i a una àrea per a
la pràctica de diferents esports.
Els serveis tècnics municipals s’han encarregat d’elaborar un sol avantprojecte que inclou
el que van escollir els veïns: zona verda i parc infantil conjuntament amb una zona per fer
esport. Aquest avantprojecte es va presentar als veïns en l’assemblea de barri celebrada
el dia 2 de juny de 2015. El 13 de juny, un cop acabades les eleccions, el regidor Xevi
Lozano, va trametre a l’alcalde una proposta de normativa reguladora del procés
participatiu on bàsicament es feia decidir si es volia o no el projecte i, en cas afirmatiu, es
deixava triar als veïns quina actuació prioritzaven: la pista esportiva, l’espai social per a la
gent gran o l’espai de la petanca.
L’Ajuntament actualment no té disponibilitat pressupostària per fer una pista poliesportiva
i entenem que fer aquesta pregunta és enganyar la gent, perquè si realment surt aquest
resultat, no es pot tirar endavant. La decisió de la gent de destinar el camp a una zona
verda, parc infantil i zona esportiva, ja es va decidir en l’assemblea que es va fer el 3 de
desembre de 2014 i, per tant, el projecte redactat pels serveis tècnics ja preveu el que
van decidir els veïns; caldrà prioritzar el que es fa cada any en funció de les disponibilitats
pressupostàries i es donarà compte de les decisions que prengui l’Ajuntament a
l’associació de veïns i en aquest cas, si sembla que s’hagi de fer una consulta amb els
veïns, en el seu moment ja es farà.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta per coincidir amb l’equip de govern, en el
fet que no existeixen dos avantprojectes i només n’hi ha un de presentat i no es pot
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escollir sobre dos avantprojectes com es va acordar i, per tant, considerem que fer una
consulta sobre un sol avantprojecte seria o es podria interpretar com una manera
d’intentar enganyar o confondre els veïns del barri de Montserrat: podrien pensar que per
una banda l’Ajuntament ens promet una cosa i després, ens diu una altra.
En aquest sentit també voldríem dir que desconeixem les bases d’aquest procés
participatiu i que desconeixem si l’ajuntament ha fet un estudi de les necessitats reals
d’aquest barri per edats i de les mancances de serveis públics. Tampoc sabem si
l’ajuntament de Torelló s’ha posat en contacte amb el Bisbat de Vic per demanar una
concessió dels serveis que quedarien afectats per aquest projecte. Pel que sembla, no hi
ha dotació econòmica per poder tirar endavant res de l’avantprojecte presentat. Nosaltres
estem d’acord en fer assemblees de barris i a favor de les consultes i de la participació
ciutadana. També volem reconèixer la feina que han fet els serveis tècnics municipals,
però no estarem mai d’acord en la manera que s’ha dut a terme aquesta proposta
participativa en concret, per les informacions que nosaltres tenim.
Hem de ser més eficients i més concrets en les actuacions que hem de dur a terme i els
passos previs que s’han de fer i no podem començar la casa per la teulada.
Com he exposat anteriorment, votarem a favor d’aquesta proposta, entre d’altres coses,
perquè desconeixem el PAM –el pla d’Actuació Municipal- de l’equip de govern per
aquests quatre anys i entenem que aquesta última setmana ha estat molt dura per
l’alcalde Santi Vivet, per al seu equip i per a totes i tots nosaltres. És per això que donem
el nostre vot a favor i esperem que es pugui dur a terme el segon avantprojecte abans de
finalitzar aquest any 2015 i que es pugui dotar econòmicament el pressupost el proper
curs 2016 i si no tot, una part de l’avantprojecte que triïn els veïns.
Sr. LLUÍS TONEU:
Des de la CUP Torelló Som Poble, votarem en contra d’aquest punt. Nosaltres ens hi
haguéssim pogut sumar si com semblava a principis de juliol, el que s’hagués plantejat
era un ajornament i un replantejament del projecte, però en no ser així no ho podem votar
a favor de cap manera.
Entenem que l’equip de govern no és conscient del descrèdit polític que suposa tirar
enrere acords de ple i també acords que els dos equips que actualment formen l’equip de
govern portaven al seu programa electoral; cap dels dos partits, durant les eleccions, no
els vam sentir dir ni una paraula sobre aquest tema en el sentit del que avui s’aprova, si
més no, ens sembla curiós i, a més, ambdós partits feien molt èmfasi en què calia
incentivar la participació i posaven com exemple el procés participatiu del barri de
Montserrat. Entenem que com a mínim, el que caldria és una disculpa a la ciutadania.
Nosaltres, com hem dit, érem partidaris d’un ajornament i un replantejament general,
perquè el procés participatiu tal i com s’ha caracteritzat i com ha evolucionat, entenem
que ha vingut definit per l’opacitat i per la improvisació constant; opacitat, perquè des del
principi no es van fixar quines eren les regles del joc: no se sabia qui podria votar, quan
es podria votar, com es podria votar... s’ha anat fent a mida que el procés ha anat
evolucionant i, a més, s’ha anat improvisant de tal manera, que fins i tot en el moment de
fixar quan es votaria es van haver de tirar enrere, perquè per les dates electorals en què
ens movíem no es podia fer; per a nosaltres són unes proves clares que el projecte no es
va fer ben fet des del principi i que no es va explicar o no es va estudiar bé com això es
podria dur a terme.
Ara ens trobem que el projecte no es farà, perquè no hi ha contingut per fer-se –ens
diuen-; abans de les eleccions sembla que n’hi havia i al principi d’aquest mes de juliol
també semblava que n’hi havia, però ara se’ns diu que no hi ha contingut per fer una
consulta. En el sentit econòmic –i tornant a això que dèiem de les regles del joc i fixar
potser, quins són els límits- entenem que ara ens diguin que no podem votar una cosa
que no podrem tirar endavant; doncs potser ho haurien d’haver previst des del principi
amb altres punts com els que ha comentat el regidor socialista en la intervenció anterior.
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Per tot això, nosaltres votarem en contra i demanem a l’equip de govern que recapaciti,
que faci un replantejament del procés participatiu i no només això, si no que es creï una
comissió de treball per replantejar de dalt a baix l’actual reglament de participació
ciutadana, perquè deixi de ser mullat; veiem com en funció del procés participatiu som
molt durs amb els punts i les coses, i veiem com en d’altres aquest reglament no compta
per a res. Les regles del joc han de ser igual per a tothom, han d’estar clares, i per això
des de la CUP Torelló Som Poble demanem a l’equip de govern que munti aquesta
comissió de treball que vagi més enllà dels partits polítics i els recordem que només és
qüestió de voluntat política. Res més.
Sr. JORDI CASALS:
Crec que hauria de fer una mica de memòria del procés que ja fa mesos que es va iniciar,
en què es va presentar públicament i es va deixar a la vista dels veïns al centre cívic i es
va explicar i estava escrit com funcionaria aquest procés; una altra cosa és si regidors
actuals no van tenir l’interès d’informar-se i saber quines eren aquestes normes; eren
unes normes molt flexibles, per facilitar-ho; es va innovar pel fet de fer primer una
enquesta i després treballar amb l’assemblea de barri, que és una cosa absolutament
innovadora i que hi ha pocs llocs on s’ha pogut fer i s’ha treballat –jo crec- molt
correctament en aquesta assemblea de barri. Es va deixar molt clar que aquest procés
participatiu tindria tres fases: una que era amb les bústies unes primeres propostes, una
pluja d’idees per part dels ciutadans, que va ser molt reeixida amb prop de 1.000
propostes. En la segona fase, eren les assemblees de barri on es concretaria quin seria
el projecte i que el treballarien absolutament “només” els veïns, és a dir, no hi hauria cap
tipus d’intervencionisme per part de l’ajuntament, i això també es va explicar en les
normes de joc. I la tercera fase havia de ser aquesta consulta que sembla que no hi serà.
S’hauria d’haver fet abans de les eleccions, però com ja vam explicar en un ple i en
diferents plens i després es va arribar a aquest acord que tots els grups hi van votar a
favor, per posposar, però amb una data límit, aquesta consulta, primer hi va haver una
raó d’una baixa d’un tècnic dels serveis territorials que va fer que a l’àrea quedessin
encallats alguns temes i un d’aquests temes va ser el de posar sobre paper la proposta
per al camp de futbol a partir de les propostes dels veïns; i després, perquè en una Junta
de Portaveus, el grup de Plataforma per Catalunya i convergència i Unió van demanar a
secretaria que es demanés a la Junta electoral si això es podia fer. Al final, vam arribar
que s’havia posat una data límit que era el dia 31 de juliol i avui revoquem aquesta
proposta acordada per tots els grups municipals que hi havia llavors en aquest consistori.
Parlar d’improvisació: les normes estaven clares; potser es desconeixien per part de
regidors d’aquest consistori. Opacitat cap, perquè vam ser molt clars amb els veïns i
nosaltres quan vam liderar aquest procés vam respectar les normes de joc i, dels que ha
dit el PSC no em sorprèn, perquè en una reunió que vam tenir prèvia a la constitució del
ple ja van dir que no creien que s’havia de fer de forma participada i que això era qüestió
de l’Ajuntament i dels tècnics; suposo que és posar en valor o no la participació dels
veïns i saber si els veïns poden decidir què volen que hi hagi en el seu barri.
Nosaltres no hem enganyat a ningú; aquest Ajuntament en aquest procés participatiu, fins
ara no s’ha enganyat a ningú; es va deixar molt clar, quines eren les normes de joc; que
els veïns, com més complexes fossin les propostes, segurament s’allargaria per una
qüestió econòmica, no es podia agafar compromisos econòmics, perquè tots sabem que
per fer aquest projecte es necessitaran subvencions i no sabem en quines condicions
arribaran aquestes subvencions, no sabem si la Generalitat les podrà donar o no; en el
passat mandat no les va donar, i Diputació a veure en quines condicions es faran, però si
que quedava marcat un projecte que sempre vam dir que seria segurament d’una
execució que podia ser de curt termini, de mitjà termini o de llarg termini i els veïns, en les
assemblees de barri, això ho van tenir molt clar i les propostes les van fer tenint clares
aquestes qüestions.
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En aquest mandat trobem primer una reunió en què se’ns diu que s’ajornarà la consulta,
perquè no hi havia temps; nosaltres creiem que si que hi havia temps tenint una proposta
oberta i que es podia treballar a nivell polític i a nivell tècnic des del 13 de juny; no es va
voler fer; la reunió es va tenir aquesta primera el dia 7 de juliol, és a dir, més de dues
setmanes de quan es tenia aquesta proposta i allà es va dir que no s’arribava a temps el
30 de juliol, si que si arribava si s’hagués volgut esmerçat esforços; bàsicament, només
s’havia de decidir quina era la pregunta i com es feia la votació i informar els veïns amb
una bustiada del lloc i la pregunta que es faria. Després es va dir que es volia passar pel
ple... bé, la reunió va ser el 7 de juliol, el 6 de juliol hi havia hagut un ple i s’hauria pogut
passar la pregunta tranquil·lament en aquell ple. I la sorpresa és que després hi va haver
una segona reunió, que va ser la comissió informativa, en què es va dir que no hi hauria
consulta, perquè obviant tot el que se’ns havia dit en aquella reunió del 7 de juliol, es va
posar damunt de la taula que si no hi havia dos projectes, després es va parlar d’altres
temes i també la paraula “enganyar la gent”... jo crec que no ve a compte, bàsicament,
perquè si s’ha anat seguint i s’ha anat participant en aquest procés, ni que sigui a mode
d’informació, sabrà que els veïns ningú els ha enganyat.
Amb aquesta proposta de revocació, que no sabem si ens carreguem la consulta o
l’ajornem, perquè estem dient les dues coses alhora, però per escrit, l’únic que fa és
revocar l’acord i no es diu res més. Se salten els compromisos adquirits amb els veïns; se
salta l’opinió de l’associació de veïns, que va sortir als mitjans de comunicació al respecte
i s’actua d’una forma unilateral per part d’aquest equip de govern i aquí coincideixo amb
el regidor de la CUP, del descrèdit aquest Ajuntament, perquè quan parlem de
participació ciutadana i que els veïns puguin decidir segurament els veïns ho posaran en
dubte, perquè tirant enrere aquest procés de participació ens hem carregat la confiança
que costava guanyar-la als veïns, i això, el regidor Xevi Lozano, el regidor de ciutadania
activa el passat mandat, n’és conscient que tothom ens preguntava: segur que es farà
aquesta consulta? Segur que podrem decidir nosaltres el que es farà? Segur que la
proposta serà només el que diguem nosaltres i no ho adaptareu?.... Doncs bé! Aquesta
confiança ens la carreguem avui amb aquest punt a principis de mandat. Ningú a la
campanya va posar en dubte aquest procés participatiu, ni el PSC –malgrat que just
després de les eleccions ja deien que els veïns no havien de decidir què és el que
necessita el barri-, i nosaltres lamentem molt aquest fet; creiem que hi ha hagut desídia
per part de l’equip de govern i entenem que aquesta desídia, és, perquè no es creuen la
participació ciutadana. Entrem en una segona fase, en una versió 2.0 de la participació
ciutadana de la sociovergència, que té el màxim exemple en el procés participatiu de la
plaça Nova i que és una participació que no és participació. Lamentem tot plegat aquest
fet i que s’hagin carregat aquesta consulta i donar la veu als veïns.

Sr. DAVID FORCADA:
Jo només volia puntualitzar un parell o tres de coses: d’entrada, amb el relat que ens has
fet tu Jordi, parles d’unilateralitat i no és així; ens hem entrevistat amb l’associació de
veïns i prèviament a la comissió informativa vam convocar els grups a una reunió, que
per circumstàncies que sigui no hi vàreu ser i l’endemà ho vam plantejar a la comissió
informativa.
Dit això, tampoc és el més rellevant i el que és més important, si que penso que ens hem
de cenyir al que estem votant aquí; al final, això és una proposta que únicament i
exclusiva estem votant la revocació d’una data per fer una consulta, una data que
objectivament és impossible que la puguem fer i, a més, diu que la farem sobre dos
projectes que no hi són. Això, entenc i entenem que no invalida ni distorsiona el procés
participatiu. El procés participatiu s’ha fet, s’ha fet la recollia, s’han fet les assemblees de
barri i que han estat perfectes i en què ha sorgit un projecte que ha pogut englobar totes
aquestes propostes, però n’ha sortit un de projecte i a tres dies del dia 27 és impossible
votar sobre una cosa que és única. A partir d’aquí, què és el que hem proposat a
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l’associació de veïns? Doncs sobre aquest projecte, fruit d’una participació ciutadana,
establirem unes prioritats; unes prioritats en base a què? Doncs a un pressupost real,
executable i factible. El que no podem fer és fer un brindis al sol i marcar prioritats sobre
un projecte que sigui irrealitzable.
Per altra banda, dius que les regles estaven ben marcades. Hi havia coses bàsiques de
les regles com l’àmbit de la consulta: només el barri de Montserrat o tot el poble? Això no
estava marcat. Hi havia altres regles com –ja ho ha apuntat el PSC-: s’havia parlat
prèviament amb el Bisbat per a la cessió de terrenys? Són una colla de serrells que
entenem que abans de fer una consulta s’han de tenir ben lligats i en aquests moments
no hi són. Per tant, revoquem això, que és dos projectes dia 27 i obrirem el que
l’associació de veïns digui; si al marcar aquestes prioritats l’associació de veïns pensa
que prefereix fer el local social o un altre element del projecte i en aquell moment hi ha
consignació pressupostària i això ho volen decidir via una consulta, es farà la consulta, i
ja està!

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Per al·lusions del regidor Jordi Casals: ho he dit abans en la meva intervenció: nosaltres
estem d’acord en fer assemblees de barri i a favor de les consultes i de la participació
ciutadana; vull que quedi ben clar!
També he dit que volíem reconèixer la feina feta pels serveis tècnics municipals, però no
estarem mai d’acord en la manera que s’ha dut a terme aquesta proposta participativa en
concret i he citat anteriorment el motiu.
Sr. LLUÍS TONEU:
També per al·lusions: per nosaltres és evident que les regles del joc no estaven ben
fixades des del principi. També he aprofitat ja els temes que s’han dit aquí, perquè fèiem
una consulta sobre uns terrenys que ni tant sols eren nostres, perquè fèiem una consulta
que no sabíem si podríem acabar aplicant, i perquè la gent que la feia, ni tant sols sabia
com decidiria el seu vot a la part final i en aquest procés és on estem, és a dir: en cap
moment –que jo crec que quan surts a jugar a futbol saps que hi ha dues porteries, que hi
ha penals, que no pots fer faltes als altres...- aquí no ho sabíem; cada nova etapa sortia
una cosa nova i hem acabat on som ara.
I respecte a l’equip de govern, ratificar el que hem dit: mentre no hi hagi un reglament de
participació ciutadana que fixi quines són exactament les bases del joc, seguirem
encallats en punts com aquest.

Sr. JORDI CASALS:
Em reitero que les regles del joc estaven clares i que la flexibilitat que es donava en
aquest procés, per la seva complexitat i les formes innovadores, crèiem que demanaven
aquesta flexibilitat, però estaven molt clares quines eren les fases. Aquí, per puntualitzar
el que ha dit en David Forcada, que no hi ha dos projectes, si que n’hi ha dos: un, és el
projecte de reforma i, com a mínim, l’altre és el projecte de no reforma; hem de donar
opció i hem de donar la paraula a la gent que vol mantenir el camp de futbol, perquè hi va
haver desenes de propostes per mantenir el camp de futbol en l’enquesta prèvia; és a dir
que hi ha gent que pensa això i s’ha de donar també veu a aquesta gent, als del si i als
del no.
Després, les assemblees de barri ja han decidit? És que les normes del joc és que
l’assemblea de barri no decidia i aquí, el company regidor del PSC hauria de ser
conscient que ell, com a veí del barri de Montserrat, hauria de tenir el dret de poder
votar, segons el que va manifestar l’assemblea de barri i se li va dir: no, no, és que aquí
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no es decideix què es fa i què no es fa, si no que es decideix quina proposta es posa a
votació. Ell mateix s’ha tret el dret de poder decidir, com a veí, si es farà o no es farà.
I l’àmbit de la consulta? Doncs explicarem el que ja vam explicar i que ho sap
perfectament el regidor: no quedava clar l’àmbit de la consulta, o si; la proposta era tot el
poble amb un sol punt de votació al barri per una raó tècnica i això s’ha explicat més
d’una vegada. Ja que semblava que des dels serveis jurídics no deixaven fer ús del
padró, no podíem discriminar qui vivia al barri i qui no vivia al barri i la qüestió, si no pots
fer el padró, doncs es fa com el 9-N amb el DNI que visquis a Torelló i s’ha de fer així
general, perquè és el que tècnicament ens deixaven fer.
També va quedar molt clar quina era la voluntat de fer-ho i és que fos la gent del barri,
però si tècnicament i jurídicament no se’ns deixava fer, aquesta era l’opció que hi havia.
No és que no es tingui clar, és que a nosaltres ens van marcar, ens van dir que el padró
no es pot fer servir, no es pot discriminar d’una altra manera la població del barri o no
barri.
Només volia puntualitzar aquestes coses que hi ha i jo crec que fruit del desconeixement,
hi ha aquestes confusions conceptuals. Reitero: l’assemblea de barri no decidia; es
decidia amb la consulta i així es va mostrar als veïns, perquè hi havia veïns a l’última
assemblea de barri que no estaven d’acord amb alguns projectes i no els deixem escollir.
I en quant al finançament, quan sabem què volem fer anem a buscar el finançament; no
anem a buscar el finançament si no sabem què volem fer; és a dir, si els veïns prioritzen
una part del camp de futbol que té un cost, segurament s’haurà de deixar de fer altres
coses; d’aquesta manera, qui marcarà les prioritats, no del camp! Si no del tot el municipi,
serà l’equip d govern i no donarà la paraula als veïns. I no estic parlant de deixar de fer
clavegueram per fer el camp de futbol, però hi ha altres inversions que es poden fer, com
pot ser Can Parrella, per exemple, si es va a buscar finançament allà, potser no s’anirà a
buscar pel camp de futbol, perquè no donarà per totes, però si es prioritza, es pot fer així.
I dic Can Parrella, perquè és una cosa que es va fer una fase al passat mandat i ara
potser es vol tornar a donar continuïtat, però es poden fer altres tipus d’inversions en
altres bandes i si s’aposta per aquí, la priorització, si la donem als veïns, és una cosa i si
no els la donem, no ho és.

Sr. DAVID FORCADA:
El tema del desconeixement que reiteres, el 27 d’abril en el ple que s’aprovava
l’assemblea per al juny, allà deia textualment: el procés participatiu ha de combinar amb
una consulta a escollir entre les dues propostes finalistes. Per tant, el juny es podria
haver presentat la proposta fer alguna cosa o no fer res i no es va presentar, i se’n va fer
menció tot i que era a l’ordre del dia. Es podia presentar que la segona opció era no fer
res, perquè era a l’ordre del dia i el que estàs dient ara,... jo ja estic d’acord que podem
estar transformant un procés participatiu que es basava en l’elecció de projectes, en un
procés participatiu o unes votacions, que el que estiguem fent és votar prioritzacions; amb
això ja estic d’acord, però hem de ser conscients i tenir-ho clar, no ens podem enganyar
amb això.
Respecte a l’àmbit de la consulta, em sorprèn bastant que si la presentació es fa al barri,
després ens adonem que tècnicament no ho podem circumscriure al barri. Tampoc cal el
padró; jo crec que en el DNI, a part del DNI, la residència i els carrers els coneixem tots, o
sigui que marcant els carrers que entren i els que no entren és suficient; tècnicament era
una cosa que es podia solucionar.
I el tema pressupostari que has comentat al final, potser si que són maneres de fer;
nosaltres preferim tenir clar abans quin finançament podrem destinar allà i sobre aquell
finançament triarem coses, però sense finançament no podem comprometre’l, perquè no
sabem si l’obtindrem.
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Sr. JORDI CASALS:
Però és que sabreu el finançament global de l’Ajuntament. Si tu saps què vols fer al camp
de futbol, aniràs a buscar el finançament que calgui i després prioritzaràs globalment.
D’aquesta manera ho fem al revés. És a dir: fareu la planificació global i hi haurà coses
que són de primera necessitat, com és el clavegueram, per exemple, o projectes que ara
s’aprovaran, però després pots anar a buscar finançament per altres qüestions, que
poden ser tan prioritàries per a vosaltres com el camp de futbol, o no. Aquí es perd el pes
dels veïns del barri per decidir aquesta qüestió, perquè anirà condicionat la priorització,
no al que anem a buscar, si no al que vulgueu anar a buscar.
Sr. MANEL ROMANS:
Jo només volia dir que si que és potestat d’aquest Ajuntament prioritzar les inversions allà
on cregui; per tant, si com diu el regidor, intentarem posar-hi unes partides
pressupostàries, les que nosaltres creiem adients i les subvencions que puguem anar a
buscar. Però diguem que és potestat d’aquest Ajuntament prioritzar les inversions que
vulgui fer al poble.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’E.I.O.@Fem Torelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERCJpT-AM i de CUP-SP
Abstencions : 0

2.4. HISENDA
2.4.1. Aprovar l'actualització de la retribució que ha de percebre l'empresa SOREA,
S.A., per la prestació del servei de subministrament d'aigua al Municipi de Torelló, a
data 1 de gener de 2015
ACORD:
Per acord del Ple de l'ajuntament del 27 d'octubre de 2014, es va aprovar la retribució a
percebre per l'empresa Sorea, S.A. l'any 2014, per la prestació del servei municipal de
subministrament d'aigua potable al Municipi de Torelló:
Ús domèstic:
Mínim:
Excés del mínim:
Ús industrial:

0,3555 €/m³ facturat
0,4824 €/m³ facturat
0,3841 €/m³ facturat

En data 18 de junyl de 2015 l’empresa Sorea, S.A., presenta la proposta d’actualització
de la retribució definitiva per a l'any 2015, essent els nous preus proposats els següents:
Ús domèstic:
Mínim:

0,3618 €/m³ facturat
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Excés del mínim:
Ús industrial:

0,4910 €/m³ facturat
0,3909 €/m³ facturat

En l'informe de l’enginyer municipal de data 3 de juny de 2015, que s'adjunta a l’expedient
determina que de l’aplicació dels coeficients a la fórmula polinòmica surt un índex del
1.01775, totalment ajustat al que fixa l’empresa.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR com a retribució definitiva a l’empresa Sorea, S.A., per a la gestió
del servei municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb
efectes de l’1 de gener de 2015, la resultant de l'aplicació de la fórmula polinòmica
establerta en el Ple de l'Ajuntament del 7 de maig de 1987, que és la següent:
. Mínim.............................
. Excés del mínim............

0,3618 €/m³ facturat
0,4910 €/m³ facturat

- Ús industrial.................................................

0,3909 €/m³ facturat

- Ús domèstic:

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sorea, S.A. i al departament d’obres i
serveis de l’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: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’E.I.O.@Fem Torelló i del PSC-CP
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Vots desfavorables: 0

2.4.2. Aplicació de coeficients de valors cadastrals 2016
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L’Ajuntament de Torelló va aprovar conforme al que es disposa en l’article 27.2 del Text
Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5
de març, una Ponència de Valors i a la delimitació del sòl que conté, amb efectes 2007.
Aquesta ponència, degut a les fortes variacions que ha sofert el món immobiliari ha
esdevingut desfasada, pel que ja es va sol.licitar una nova revisió cadastral.
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El treball es va realitzar al llarg del 2011, i es va entregar per a la seva aprovació al 2012,
però va ser informada desfavorablement, no pell treball fet per la Direcció General del
Cadastre, sinó perquè els resultats de la valoració provisional no s’ajustaven a les
expectatives que aquest Ajuntament tenia.
Posteriorment s’ha aplicat dos coeficients de regularització del 20% pel 2014 i del 22%
pel 2015 que han reduït notablement el valor cadastral de les finques del municipi. Amb
data 10 de juliol la Gerència del Cadastre proposa una nova aplicació de coeficient a la
baixa d’un 23% addicional, import que no està aprovat sinó que està previst incorporarse al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016.
L'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març preveu l’aplicació d’uns coeficients actualitzadors dels
valors cadastrals, però que cal sol·licitar de forma expressa per l’Ajuntament, per tenir
efectes 2016,
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
SOL.LICITAR a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona, que d’acord
amb l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial
decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que procedeixi a l'aplicació als valors cadastrals
dels béns immobles urbans de Torelló, els coeficients que per al seu decrement estableixi
a l’efecte la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, prèvia apreciació
pel Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència dels requisits
legalment establerts.

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

2.5. RECURSOS HUMANS
2.5.1. Autorització compatibilitat coordinador de Pla de Transició al treball per a
l'exercici d'una activitat privada.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 3 de juliol de 2015 amb número de registre 3516,
pel sr. Xavier Tornafoch Yuste, adscrit al lloc de treball de coordinador del Pla de
Transició al treball, en règim de personal laboral temporal, sol·licitant el reconeixement
de compatibilitat per exercir l'activitat de professor col·laborador en el Seminari de
Pràctiques II del Grau d’Educació Social de la Universitat de Vic.
Atès que el personal que treballa per a una Administració Pública té una regulació
específica en relació a la possibilitat de simultaniejar dues activitats, caldrà tenir en
compte què diu aquesta legislació específica, determinar la naturalesa de l’activitat a
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realitzar, i també veure la possibilitat de l’existència de compatibilitat o no de l’exercici de
l’activitat pública o privada de la qual es tracti.
En primer lloc doncs, caldrà determinar la naturalesa pública o privada de l’activitat a
desenvolupar. I en aquest sentit, la Universitat de Vic està regida per una fundació
sotmesa a les regles del dret privat del codi civil. Per tant, la naturalesa de l’activitat que
se sol·licita és de caràcter privat.
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).
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.

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
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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.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Xavier Tornafoch Yuste el reconeixement de compatibilitat
per exercir l'activitat privada de professor col·laborador en el Seminari de Pràctiques II del
Grau d’Educació Social de la Universitat de Vic.
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:
 L’empleat 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.
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Tercer.- Notificar a la persona interessada, a la intervenció municipal, i anotar en el
Registre de Personal la present resolució.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.6. SECRETARIA
2.6.1. Aprovació conveni expropiació forçosa terreny xamfrà C/ canigó xamfrà C/ La
Gleva.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS :
1.Per decret de l’alcaldia de data 9 d’abril de 2015 es va acordar incoar expedient
per procedir a l’expropiació del terreny propietat de la Sra. Josefa Caldere Garolera situat
al C/ Canigó, cantonada amb el C/ la Gleva per tal de poder destinar aquests terrenys a
vialitat.
2.L’arquitecte municipal en data de 13 d’abril ha emès informe urbanístic on
s’especifica que el terreny a expropiar té una qualificació urbanística de vialitat i no es
troba inclòs en cap unitat d’actuació.
3.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 d’abril de 2015 va acordar
iniciar l'expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l'expropiació, es va
aprovar la relació de béns i drets , amb expressió dels propietaris, i es va acordar
exposar-la al públic en el butlletí oficial de la província i tauler d'edictes municipal.
4.- Un cop exposat l'expedient a exposició pública no s'han presentat al.legacions.
5.- En data de 10 de juliol de 2.015 s'ha signat un conveni de mutu acord amb la
propietària del terreny en virtud del qual s'ha pactat un preu d'expropiació de setze mil
quatre-cents seixanta-quatre amb catorze cèntims ( 16.464,14 €).
FONAMENTS DE DRET :
PRIMER.- L’article 34.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme , preveu que, els terrenys reservats per a sistemes
urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al
sistema de reparcel.lació es poden adquirir mitjantçant expropiació.
SEGON.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita , en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
TERCER.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
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havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que apareixin com interessades en el procediment.
QUART.-L'article 24 de la Llei d'expropiació forçosoa preveu que l'Administració i el
propietari podran convenir l'adquisició del béns lliurement i per mutu acord i , en aquest
cas, un cop pactats els termes de l'expropiació forçosa es donarà per conclòs l'expedient
iniciat. En cas que en el termini de quinze dies no hagin arribat a un acord es continuarà
l'expedient sense perjudici que posteriorment es pugui arribar al mutu acord.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Ratificar i donar conformitat al conveni de mutu acord signat en data de 10 de
juliol de 2.015 amb la Sra Josefa Caldere Garolera ,propietària del terreny a expropiar,
situat al C/ Canigó cantonada amb el C/ La Gleva en virtud del qual l'Ajuntament adquireix
els terrenys per una quantia de setze mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb catorze
cèntims ( 16.464,14 €) d'acord a l'Annex I que consta al final del present acord.
Segon.-Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa a
favor de la Sra. Josefa Caldere Garolera per una quantia de setze mil quatre-cents
seixanta-quatre euros amb catorze cèntims amb càrrec a la partida 301-1532-6000000
projecte (2015-2.301.3). Supeditar el pagament de la despesa al moment en què es
formalització l'acta d'ocupació de la finca.
Tercer.- Facultar l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per la signatura de
l'acta d'ocupació i per la signatura dels documents que siguin necessaris per la inscripció
de l'expropiació en el Registre de la Propietat de Vic.
Quart.- Notificar el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
Annex I
CONVENI SOBRE EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE MUTU ACORD AMB LA SRA
JOSEFA CALDERÈ GAROLERA.

A Torelló, a la Casa de la Vila,
seu institucional de l’Ajuntament de Torelló, el dia 10 de juliol de 2015.

ES REUNEIXEN:
D’una banda,
l’Il·lm. Sr. JAUME VIVET I SOLER, Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, el qual actua en el
seu nom i representació, fent ús de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; assistit per la secretària general de la Corporació la
Sra.MONTSERRAT FREIXA COSTA, que actua en l’exercici de les seves funcions
d’assistència legal i de fedatària pública de l’acte.
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De l’altra,
La senyora JOSEFA CALDERÉ GAROLERA, major d’edat, veïna de Torelló, amb
domicili al C/ Puignal núm. 2 i amb DNI número 36302478Z, la qual actua en el seu propi
nom i representació.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar-se per mitjà
d’aquest conveni.
I EXPOSEN:
I.
Que, segons la nota informativa de domini i càrregues expedit pel senyor
Sebastián del Rey Barba, Registrador de la Propietat titular del Registre de la Propietat
de Vic número 2, amb data de 20 de març 2015, la senyora JOSEFA CALDERE
GAROLERA és propietària de la finca que es descriu en el Registre de la Propietat de la
següent manera:
“Urbana : Solar situat en el terme de Torelló, enfront als carrers de La Gleva i Canigó i
al xamfrà que es forma per ambdues.Té una superfície de dos-cents quaranta-quatre
metres vint-i-cinc decímetres quadrats.Confronta: enfront, nord, amb el carrer Canigó i
xamfrà de la mateixa forma amb el carrer de la Gleva; a l’esquerra entrant, est, amb
finca del senyor Martin Alsina Comellas, una latra de Joan Font Plans i part amb el
bloc número u i tres del carrer Canigó; a la dreta, oest, un altre front amb el carrer de
la Gleva i xamfrà que la mateixa forma amb el carrer Canigó; i a l’esquena, sud, amb
resta de finca i part amb Joan Font Plans”.
És la finca registral número 5205 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 2131, llibre 248, foli 148, finca 5.205).
La finca no té referència cadastral Segons les medicions efectuades pels Serveis
Tècnics municipals la finca té una superfície total de 106,91 m2.
II.Que el vigent Pla General d'Ordenacioó Urbana de Torelló publicat, als efectes de
la seva executivitat, en el DOGC de 20/12/1.999, reserva la finca identificada en
l’antecedent I com a vialitat , la qual no està compresa en cap àmbit d’actuació
urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, de tal manera que la seva adquisició
s’haurà de dur a terme per mitjà d’expropiació forçosa.
III.Que l’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el
Tex refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant abreujat TRLUC) preveu, com un dels
supòsits legitimadors de les expropiacions per raons urbanístiques, l’execució dels
sistemes urbanístics de caràcter públic com a actuació aïllada, tramitada d’acord amb la
legislació general reguladora de l’expropiació forçosa.
IV.Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 27 d’abril de 2.015, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP ( 11 de maig
de 2015); pel termini de 15 dies, per tal que qualsevol persona pogués aportar per escrit
les dades oportunes per rectificar les possibles errades de la relació publicada o oposarse, per raons de fons o de forma, a la necessitat d’ocupació.
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VQue, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
VI.Que sempre ha estat la voluntat dels compareixents el d’arribar a un mutu acord
en la resolució del procediment expropiatori i en la determinació del preu just dels béns i
drets objecte de l’expropiació. Per tant, un cop que han arribat a un acord amistós
d’avinença en el justipreu expropiatori i en els altres extrems que es diran, el formalitzen
mitjançant la signatura d’aquest conveni, en què es concreten els pactes que
voluntàriament convenen.
Per tant, en coherència amb el que fins ara s’ha exposat, les parts intervinents,
PACTEN

PRIMER.-

OBJECTE DEL CONVENI.

Amb la signatura del conveni es pretén assolir un doble objectiu:
1)
El de finalitzar, per terminació convencional, el procediment expropiatori incoat per
l’Ajuntament de Torelló (Exp.Secretaria 10/2015), amb l’abast, efectes i règim jurídic que
dimana dels pactes que més avall es detallaran, a l’empara de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
2)
El de formalitzar i subscriure, atès que un dels extrems sobre els que es pacta és
el justipreu expropiatori, en aquest mateix document acta d’avinença o d’adhesió a
l’expropiació, als efectes del que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa de
16 de desembre de 1954; i preceptes concordants del seu Reglament de 26 d’abril de
1957.
SEGON.-

AVINÈNCIA EN LA DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU.

Que, examinats els diversos conceptes, dades i elements que concorren per determinar
el preu just, a la vista dels documents que obren a l’expedient i examinats in situ, els béns
afectats, les parts acorden fixar de mutu acord el justipreu expropiatori de la finca descrita
a l’apartat I dels antecedents en la quantitat global per tots els conceptes de 16.464,14 €
(setze mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb catorze cèntims), quantitat en la qual
ja s’inclou el premi d’afecció.
Els béns i drets afectats, les seves dades i característiques, són els que figuren en la
relació detallada respecte de la qual es dóna la total conformitat. S’acompanya a aquesta
acta, com a document annex número 1, còpia compulsada de la relació de béns i drets i
el plànol en el qual s’identifica inequívocament l’objecte de l’expropiació.
D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei de 16 de desembre sobre Expropiació
Forçosa , les finques expropiades s’adquireixen lliures de càrregues. Per tant, l’import del
justipreu pactat comprèn tota eventual indemnització pels perjudicis derivats de la ràpida
ocupació, així com el premi d’afecció, danys i guanys perduts i per tota la resta de drets i
interessos que puguin correspondre a l’expropiat; essent a càrrec d’aquest les
indemnitzacions que pugui reclamar qualsevol tercer, inclosos arrendataris i ocupants
amb o sense títol, amb motiu de l’expedient d’expropiació de les finques assenyalades, i
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quantes reclamacions puguin promoure persones lligades a l’expropiat per contracte de
treball o de qualsevol altre mena.
TERCER.-

PAGAMENT DEL JUSTIPREU i RENÚNCIA ALS INTERESSOS DE
DEMORA.

L’Ajuntament de Torelló i la propietària del bé que s’expropia pacten que el seu pagament
s’efectuarà en el moment de signar l’acta de pagament i ocupació dels terrenys.
QUART.-

OCUPACIÓ I PAGAMENT.

Ambdues parts es comprometen a subscriure les corresponents actes de pagament – en
els termes del pacte anterior- i ocupació, moment a partir del qual l’Ajuntament de Torelló
procedirà a prendre possessió de la finca i quedarà alliberat el propietari expropiat de
qualsevol responsabilitat pel compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació de
la finca establerts per la legislació urbanística.
CINQUÈ.-

VIGÈNCIA DEL CONVENI.

Aquest conveni obliga al propietari expropiat des del moment de la seva signatura i, pel
que fa a l’Ajuntament de Torelló, tindrà plena efectivitat un cop hagi estat ratificat
expressament pel Ple de la Corporació. En cas contrari quedarà automàticament sense
efecte.
En qualsevol cas, des de la seva entrada en vigor, el conveni tindrà plena vigència fins el
moment en què s’acrediti el compliment de les obligacions que en constitueixen el seu
objecte.
SISÈ.-

BONA FE I DILIGÈNCIA EN EL COMPLIMENT DEL CONVENI.

Les parts, per al desenvolupament i l’execució d’aquest conveni, que lliure i
voluntàriament subscriuen, es comprometen a actuar amb la major bona fe i diligència
possibles a efectes de permetre el compliment dels objectius previstos en el mateix, en
els termes i formes en què queden convinguts i sempre de conformitat amb la legislació
vigent.
SETÈ.-

JURISDICCIÓ COMPETENT.

Per dirimir qualsevol controvèrsia jurídica que sorgeixi en l'aplicació del conveni seran
d'aplicació, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el procés administratiu i
el contenciós administratiu, sotmetent-se les parts als tribunals del domicili de
l’Ajuntament de Torelló que fossin competents per a conèixer de les qüestions que es
suscitin.

I, perquè així consti, en prova de conformitat, les parts que pacten signen un exemplar
per triplicat del conveni davant meu, el secretari, que dono fe de l’acte.

Jaume Vivet i Soler
Alcalde-President

Josefa Calderè Garolera
Propietària
Davant meu
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La secretària
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.7. URBANISME
2.7.1. Aprovació inicial projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una Sala
Polivalent a la Zona esportiva municipal
ACORD:

Relació de Fets :
1.-Els tècnics municipals, amb la col.laboració de tècnics externs han redactat el
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA
POLIVALENT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb la col·laboració de consultors especialistes externs.
L’enginyer municipal ha emès informe favorable en data de 15 de juliol de 2.015 en
relació a l’activitat a legalitzar fent constar que cal sol.licitar informe a la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya –
Departament Interior, d’acord amb el que preveu la Llei 3/2010, de 18 de febrer de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments i activitats, infraestructures i
edificis. Així mateix, fa constar que no cal informe del Departament de Sanitat .Es fa
constar la necessitat de redactar i aprovar un Pla d’Autoprotecció.
2.- El projecte d’obres inclou també el projecte de l’activitat a desenvolupar .Es
legalitzarà l’activitat com a activitat esportiva i es preveu també el compliment dels
requisits necessaris per poder-hi realitzar activitats extraordinàries de balls .

Fonaments de Dret :
Primer.- L’article 29.7 de la Llei 11/2.009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, preveu que resten exempts de llicència
municipal els establiments oberts al públic que són titularitat del propi Ajuntament.
El fet que no calgui l’atorgament de la llicència no exclou que l’exercici de l’activitat ha de
complir amb els condicionants necessaris per exercir l’activitat que s’hauran d’incloure
dins del projecte que s’aprova.
L’article 30 de la Llei 11/2.009, de 6 de juliol, preveu que cal fer constar amb exactitud el
nom, la raó social, els titulars, tipus d’establiment oberts al públic, d’activitats recreatives
o d’espectacles públics autoritzats, l’aforament màxim permès i la resta de dades que
s’estableixen per reglament així com les condicions singulars a què queden sotmesos.
Només es poden autoritzar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les
activitats recreatives que compleixin les condicions de seguretat, qualitat, comoditat,
salubritat i higiene adequades per garantir els drets del públic assistent i de tercers
afectats, la convivència veïnal i la integritat dels espais públics.
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L’article 38.3 c) de la Llei 11/2.009, de 6 de juliol, preveu que en el procediment
d’atorgament de llicències o autoritzacions d’establiments oberts al públic ( aprovació del
projecte en el cas d’una activitat de titularitat municipal) cal integrar en el mateix
procediment s’hi ha d’integrar l’informe integrat de les matèries ambientals per part de
l’òrgan ambiental competent. L’article 38 de la Llei 20/2.009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, preveu que en els municipis de menys de
20.000 habitants l’òrgan ambiental és l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal.
Segon.- El projecte d'obres conté l'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 5 del
Reial Decret 1627/1.997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Tercer.- L’edifici es situa a menys de 100 metres de la llera del riu Ter i per tant s’inclou
dins de la zona de policia de la llera del riu. D’acord amb el Reial Decret 849/1.986, d’11
d’abril, pel qual s’aprova el reglament del domini públic hidràulic que desenvolupa els
títols preliminar I,IV,V,VI i VII de la Llei 29/1.985. L’Ajuntament va sol.licitar informe a
l’Agència Catalana en relació a aquest emplaçament a l’aprovar inicialment el Pla
especial d’ordenació de la zona esportiva municipal. En aquest informe es conclou que
en les construccions que es realitzin en aquest espai caldrà executar els “treballs
complementaris del projecte d’ordenació de la zona esportiva. Disseny i predimensionat
de les mesures de protecció passiva en la nova sala polivalent de la Zona esportiva de
Torelló (Osona) que havia aprovat l’Ajuntament.
En la memòria del projecte l’arquitecte municipal conclou que el projecte redactat
incorpora la solució tècnica aprovada per l’ACA.
Quart.- El procediment per l’aprovació del projecte d’obres es troba regulat en els articles
36 i ss del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals. Cal aprovar inicialment el projecte i sotmetre’l a
exposició pública pel termini de 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, DOGC i
tauler electrònic municipal. Simultàniament s’ha de sotmetre a informació d eles
administracions competents en relació a la legislació sectorial. La no emissió dels
informes en els terminis concedits donarà lloc al seguiment de les actuacions sempre que
no siguin determinats per l’aprovació del projecte. El termini per l’aprovació definitiva del
projecte és de sis mesos. L’aprovació definitiva dels projectes s’ha d’inserir al BOP.,
DOGC i tauler electrònic municipal.
Cinquè.- Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una
quantia de 1.358.736,24 euros més 285.334,61 euros corresponents a l’IVA , l’òrgan
competent per aprovar el projecte és el plenari municipal al excedir del 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost municipal vigent.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment
el “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL”,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb la col·laboració de consultors especialistes
externs, que ascendeix a una quantia de 1.358.736,24 euros més 285.334,61 euros
corresponents a l’IVA.
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Segon.- Sol.licitar informe a l’òrgan ambiental competent del Consell Comarcal d’Osona,
i a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de
Catalunya – Departament Interior, d’acord amb el que preveu la Llei 3/2010, de 18 de
febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments i activitats,
infraestructures i edificis.
Tercer.-Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies el Projecte aprovat inserint
Edictes al D.O.G.C., al B.O.P , i al tauler electrònic d'edictes de la Corporació per tal que
qualsevol persona interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Endavant. Nosaltres hi estem d’acord.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Sobre aquest projecte, nosaltres, com ja vam exposar en campanya electoral, hi estem
en contra. Explicarem els motius per què hi estem en contra estructurats en tres eixos:
Primer de tot, per l’eix econòmic: el cost total de l’obra és d’1.663.430 euros. Per posar en
situació a la gent, el pressupost total de l’Ajuntament per aquest any 2015, era de
13.670.596,60 euros. Partida de cultura, 256.000 €; partida de benestar, 348.000. Això
només per posar-nos una mica en situació per veure en quins números ens estem
movent.
Vosaltres segurament això ho justificareu dient que per fer aquesta construcció hi ha
moltes subvencions i que no es podien deixar perdre; és veritat; entrem en aquesta part:
661.000 euros de subvencions de la Diputació; 386.000 de pla de barris. Però aquí
entrem en el que nosaltres considerem que és de les parts més macabres d’aquest
projecte i és que es vulguin destinar 162.000 de pla de barris que anaven destinats a la
ludoteca i a l’espai dones, per a la sala polivalent. Considerem que aquest fet és molt
greu i que demostra quines són les prioritats al nostre ajuntament i, a més de tot això,
l’ajuntament a sobre hi ha de posar 464.000 euros; repetim: 464.000 euros
d’endeutament que hi ficarà l’ajuntament quan, per posar-nos en situació, la partida de
cultura és de 256.000 o la de benestar 348.000, o altres temes com quan hem parlat del
procés participatiu de dalt el barri i diem que no hi ha diners per fer el projecte. Potser
aquí el que hauríem de parlar no és de si hi ha calés o no hi ha calés, si no de quina és la
prioritat i d’on ens gastarem aquests diners. Nosaltres veiem que aquesta sala hipotecarà
els pressupostos de tota la propera legislatura i per a nosaltres no és una prioritat.
Entraria en el segon eix més enllà de l’econòmic, i és l’envergadura innecessària
d’aquesta obra. És una obra faraònica. Nosaltres ja us ho hem dit més d’una vegada en
aquest ple: serem pesats i ens agrada molt mirar els programes electorals que portàveu
els partits polítics a les eleccions que, d’aquí dos o tres anys potser si que canviarà
alguna cosa, però ara tot just fa dos mesos i ens trobem que diem que és una obra
faraònica, perquè aquesta paraula la va fer servir en David Forcada durant la campanya
electoral, més concretament, en una entrevista a Osona.com deia: no estem per fer obres
faraòniques, perquè el diner públic s’ha de gestionar amb la màxima racionalitat. Hi estem
totalment d’acord, i que ara, en dos mesos ja heu canviat la vostra opinió sobre el
projecte, ens sorprèn. També sabem la resposta: ens direu que l’heu estudiat i que és
impecable, que a nivell tècnic és impecable. No ho sé... tornant enrere a la campanya
electoral, potser ara el vostre soci de govern Santi Vivet tenia raó quan va dir que durant
aquests últims quatre mentre éreu regidors del PSC no us vau acostar a l’Ajuntament a
mirar gaires projectes, perquè mirar si aquest projecte era impecable o no, em sembla
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que ja ho hauríeu pogut fer els últims quatre anys i no veig què ha canviat aquests dos
últims mesos, perquè de cop hagueu canviat d’opinió.
I si, és una obra faraònica; persones d’aforament: 4.258 persones d’aforament; 2.990,48
metres quadrats de superfície útil; 3.130,64 metres quadrats de superfície construïda;
dins hi cabran dues pistes de bàsquet i amb les grades desplegades –paraules textualsuna pista nivell ACB. Això si, amb el mateix terra del pavelló de Sant Vicenç, que em
sembla que si parleu amb algú que jugui a bàsquet i ha de fer algun partit gaire important,
no tardarà gaire a triar en quin terra prefereix jugar. Ara bé, això si, estem molt tranquils,
perquè s’ha satisfet una gran necessitat per al poble i és que estarà habilitada per poderhi jugar a hoquei.
I tot això sense lavabos ni calefacció, perquè tot i el gran cost que té aquesta obra, els
diners no arribaran per a tot i tindrem una gran sala que hi podrem fer 10.000 coses, però
no tindran ni lavabos, ni calefacció; o sigui que no només tindrem una obra faraònica i
cara, si no que a més serà incompleta i la incoherència que vam dir nosaltres durant la
campanya: per què el fem servir, per esports o per a grans esdeveniments? De moment,
no hi haurà lavabos; si que és veritat que hi haurà un espai destinat, per si mai hi ha
diners, poder-ho fer i en principi aquest espai estarà destinat per fer-hi vestidors i no
lavabos. Argument: home! Total de grans esdeveniments només n’hi farem 4 a l’any i, per
tant, ja llogarem policrins! Com que serà més per pràctica esportiva ja farem vestidors en
lloc de lavabos. Ara, resulta que el terra si, el terra el posarem d’aquest de terra camp,
perquè va molt més bé per als grans esdeveniments i no s’ha de tapar i quan facin esport,
mira! Si no va tan bé no passa res.
I un altre tema que ens preocupa: el tema del personal. L’accés serà el mateix per al
pavelló que per a la nova sala polivalent. Hi ha previst contractar més personal o no?
Perquè si aquest mateix personal que hi ha ara ha d’assumir tot aquest gran cost, potser
ens hauríem de replantejar aquests projectes i mirar fins on es pot arribar.
I ja per acabar, l’eix del medi: aquesta sala ocuparà una de les poques zones verdes que
hi ha al poble per poder anar a passejar i aquest espai quedarà molt reduït, per no parlar,
ja, de l’esplanada, on es fan moltes activitats per no anar gaire lluny, aquests últims dies,
els concerts de festa major. Aquesta esplanada quedarà pràcticament inutilitzable pels
metres quadrats que es menja aquesta sala polivalent de tota aquella esplanada i això
farà que s’hagin de replantejar les moltes activitats que s’hi fan durant l’any.
I per tots aquests motius i per encara moltíssims més, tornarem a la campanya electoral:
nosaltres sempre havíem dit que hi estàvem en contra, però la veritat és que una vegada
ens hem pogut introduir en aquest projecte, ens ha sorprès lo faraònic que era, lo
desmesurat que era i encara hi estem molt més en contra i, de moment, per tots aquests
motius i molts més, que si no, potser no acabaríem, hi votarem en contra.
Sr. XAVIER LOZANO:
Nosaltres estem contents. Suposo que algunes de les coses ja us les respondran els
regidors. En tot cas, aquest últim, l’esplanada, crec que no queda massa afectada.
Precisament agafa la part del camp de futbol de sorra que està en desús.
En tot cas, nosaltres si que estem contents que es pugui aprovar finalment aquest
projecte; nosaltres en campanya el vam defensar; de fet, vam contribuir en la preparació
en el passat mandat. Patíem, nosaltres patíem, perquè com ha dit en Francesc, alguns
grups en campanya van fer bandera, o estaven en contra d’aquest projecte; inclús
després de les eleccions havien manifestat que era un dels punts important en el seu
programa i al signar el pacte de govern ens va fer patir que aquest projecte pogués
perillar i que al entrar l’equip d FEM pogués incidir i fer trontollar aquest projecte i fer
perillar també el finançament.
Per tant, celebrem que hagin canviat d’opinió; celebrem que puguem aprofitar aquest
equipament, que puguem aprovar inicialment aquest equipament, que nosaltres si que
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creiem que és molt important per al poble i que compleix una vella reivindicació i unes
necessitats que té el municipi.
Sr. DAVID FORCADA:
Per al·lusions i pel projecte: pel projecte, heu comentat això que no es menja massa
l’esplanada, però no en parlaré del projecte; el projecte l’heu vist, està en exposició
pública i de fet, per això es fan aprovacions inicials, perquè a partir d’ara tothom pugui
aportar les millores o les consideracions que cregui envers el projecte.
Pel tema del finançament, si, d’acord, però és una mica demagògic comparar el que és
inversió amb el que és despesa corrent; són dos fons diferents; un s’amortitza a llarg
termini i no pots utilitzar uns diners d’inversió per a despesa corrent i, per tant, això si en
tema pressupostari s’hi ha de tenir una mica de cura i no és ben bé així.
I el tercer, més per al·lusions personals i és cert: nosaltres ens vam presentar dient que
era un projecte faraònic; jo ho havia dit més d’una vegada, és una opinió personal meva i
més o menys majoritària en el grup, perquè si que en aquests quatre anys els expedients
els havíem anat a veure, però resulta que el projecte es va ultimar dos o tres mesos
abans de les eleccions i no ens l’havien presentat. Si que n’havíem vist alguns esbossos,
tot i que a nivell tècnic no s’hi havia aprofundit, perquè tampoc eren definitius.
Sigui com sigui, el grup no sóc ni jo, no dos, ni tres i, per tant, una mica el que ens
preocupava és el consens, no només com agrupa, si no amb la resta d’entitats, que aquí
si que no teníem el fitbark de les entitats esportives i culturals, de què en pensaven
d’aquest projecte i ens vam adonar –cosa que no coneixíem abans- que hi havia un
consens bastant ampli, en primer lloc de la necessitat –que ja ho sabíem abans- i en
segon lloc que era un projecte adequat ena quest sentit, si vols tu faraònic, però adequat.
I el tercer –i és el de més pes, penso- que si que hem de ser curosos gestionant els
diners municipals, hem de ser-ho molt i quan amb esforços aconsegueixes un
finançament del 80% del projecte i és un finançament finalista, i és un finançament que el
calendari et marca poder-lo aconseguir o no, potser hem d’agafar i ser pragmàtics i mirar
endavant i segurament la solució d’ara replantejar un projecte a una altra mesura, que
segurament amb temps s’hauria pogut plantejar, no és factible; no és factible, perquè hi
ha el risc de perdre un equipament que nosaltres en el programa posàvem que era
necessari. Només això.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Primer: per al·lusions, el tema metres quadrats aquest cap de setmana ens hem passat
unes quantes hores allà i ho hem estat mirant i precisament 13 metres quadrats de paret
lateral del pavelló arriba fins concretament a festa major pràcticament a meitat de
l’escenari i, a més, que després hi haurà una paret de 53 metres que se’n va per
referència a la zona fonda, cap a Rocaprevera, que si, quedarà pràcticament partida per
la meitat l’esplanada. Per tant, si vol, i tant que hi haurà espai per fer-hi coses, però allà al
costat hi tindràs una paret que t’arribarà fins a mitja esplanada, dels seus metres
d’alçada.
Tema finançament. Si que és veritat que hem fet unes comparacions més fàcils, però era
per ficar en situació de quins números estem parlant i de la barbaritat que suposa parlar
d’aquestes xifres que realment hipotecaran aquests pròxims quatre anys en què es podrà
gastar els diners l’Ajuntament.
I sobre tema subvencions: nosaltres ho havíem dit moltes vegades en campanya, que
moltes vegades es fan les coses, perquè si, perquè tenim una subvenció i perquè
aprofitem-ho i fem política en base a subvencions. Nosaltres en això no hi estem d’acord i
no creiem en aquesta necessitat de fer les coses, perquè tenim una subvenció i fem-la
ràpid i no ho replantegem, perquè si no, no ho podrem fer, perquè la perdrem. Creiem
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que les coses s’han de fer, segons si són necessàries i útils i per a nosaltres, aquest
projecte no és ni necessari, ni útil.
Sr. DAVID FORCADA:
Només una cosa: l’opinió de si és necessari o útil, això ens posarem d’acord o no ens
posarem d’acord; és l’opinió de cadascú.
El tema que hipotequem quatre anys és absolutament fals. La capacitat d’inversió de
l’Ajuntament és aproximadament de 600.000 euros anuals; estem parlant que estem
hipotecant 10 mesos d’una legislatura de quatre anys.

Sr. MANEL ROMANS:
Jo només volia dir, per acabar, que això que no és una necessitat, penso que no és
veritat; abans de fer aquestos projectes es van reunir amb les entitats esportives i les
entitats del poble i van veure amb bons ulls que es fes això, perquè hi havia una
necessitat i, per tant, això que no sigui necessari, depèn dels ulls que ho vegin. A
nosaltres ens va semblar, escoltant a la gent, perquè a vegades, els processos
participatius no és només tirar una papereta dins d’una urna, si no que es poden fer de
moltes altres maneres i ens va semblar que això era així.
Veig que està molt fixat amb el tema dels urinaris i jo penso que tothom que tingui
necessitats ho podrà fer i, si més no, al pavelló vell, i quan hi hagi grans esdeveniments,
ja es posaran els policlins aquells que deies. Per tant, això estarà solucionat i en un futur,
que també es va dir que potser es faria com a millors del projecte, miraran si es poden fer
o vestidors o els lavabos.
Pel que fa al terra, jo penso que els serveis tècnics saben què s’ha de fer allà i escolliran
el millor terra per a les activitats que s’hi facin, però això que perquè hi hagi un terra de
terratzo vol dir que els que juguin allà no els estigui bé i que només s’hi podrà jugar a
hoquei, jo ho sento molt, però corro moltes pistes de bàsquet –gràcies a Déu- i en veig
moltes que juguem en terra de terratzo i no ens passa absolutament res; diguem que els
pavellons que anem amb terra com el que hi ha aquí amb aquesta lona o amb terra de
parquet són comptats.

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,
d’ERC-JpT-AM, d’E.I.O.@Fem Torelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Abstencions: 0

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al Ple dels Decrets
2015/1086-1

15/05/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-89
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2015/1087
2015/1088
2015/1089
2015/1090
2015/1091
2015/1092
2015/1092-1
2015/1093
2015/1094
2015/1095
2015/1096
2015/1097
2015/1098
2015/1099
2015/1100
2015/1101
2015/1102
2015/1103
2015/1104
2015/1105
2015/1106
2015/1107
2015/1108
2015/1109
2015/1110
2015/1111
2015/1112
2015/1113
2015/1114
2015/1115
2015/1116
2015/1116-1
2015/1117
2015/1118
2015/1119
2015/1120
2015/1121
2015/1122
2015/1123
2015/1124
2015/1125
2015/1126
2015/1127
2015/1128
2015/1129
2015/1130
2015/1131
2015/1132
2015/1133
2015/1134

14/05/2015 234-15 VP taules i cadires
Finalització per sobreseïment de l'expedient disciplinari incoat per
14/05/2015 resolució de l'alcalde de data 12 de març de 2015 al sr. RCP
14/05/2015 254-1989 arxivar exp. baixa actv
14/05/2015 21-97-A arxivar exp. baixa activitat d’ofici
14/05/2015 Aprovar Instrucció núm. 01-2015 de Recursos Humans
14/05/2015 Autorització per a la realització d’actes electorals - CUP
15/05/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-90
15/05/2015 Decret aprovar un AD a favor de Señales Girod SL
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Sorea
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza SA
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza SA
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza SA
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza SA
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza SA
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor Peres Sport SL
15/05/2015 17-2013-I-CN baixa
15/05/2015 24-2012-i Baixa
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP
15/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
15/05/2015 Decret Aprovar l'acceptació d'una subvenció del museu
15/05/2015 Subvenció Pla de Barris 2014
15/05/2015 Subvenció Pla de Barris 2014
15/05/2015 Subvenció de Pla de Barris 2014
15/05/2015 09-1992-A incoar exp. baixa
15/05/2015 Lloguer nínxol núm. 37 1a. Oest
15/05/2015 Desistir la petició de fer una consulta popular
15/05/2015 Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
15/05/2015 03-2015-CP Denegar-CP-no s’adequa a legalitat
15/05/2015 Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
15/05/2015 Ampliar termini d'audiència exp. de declaració de ruïna empresa Vitri
15/05/2015 Decret ratificar ordre suspensió obres
18/05/2015 AJUNTAMENT2015 - CONTA91
18/05/2015 Nòmina. Imputació subvenció projecte Reinicia’t
18/05/2015 Nòmina. Imputació subvenció finançament Servei Local d’Ocupació
Nòmina. Imputació subvenció projecte Millora Ocupabilitat amb Alta
18/05/2015 Qualificació Professional
18/05/2015 Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM abril 2015
18/05/2015 08-2015-CP-CN denegar
18/05/2015 254-2015-SSTT-LOMEN
18/05/2015 2015-255-SSTT-LOMEN
18/05/2015 Carpa dinar Santa Rita 2015
Aprovar el procediment de màxima urgència (bases i convocatòria) per
18/05/2015 constituir una borsa d'agents de policia local.
18/05/2015 Acord incoació 20.1-15
18/05/2015 256-2015-SSTT-LOMEN
19/05/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Joan Codina Ordeig
19/05/2015 Targeta d'aparcament individual MR exp. 2015-416
19/05/2015 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2009-176
19/05/2015 Aprovar Instrucció núm. 02-2015 de Recursos Humans
19/05/2015 Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2007-87
19/05/2015 Autorització per a la realització d’actes electorals - PxC
19/05/2015 Autorització per a la realització d’actes electorals - ERC
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2015/1135
2015/1136
2015/1137
2015/1138
2015/1139
2015/1140
2015/1141
2015/1142
2015/1143
2015/1144
2015/1145
2015/1146
2015/1147
2015/1148
2015/1149
2015/1150
2015/1151

20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015

2015/1151-1
2015/1152
2015/1153
2015/1154
2015/1155
2015/1156
2015/1157

27/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015

2015/1158
2015/1159
2015/1160
2015/1161
2015/1162
2015/1163
2015/1164
2015/1165
2015/1166
2015/1167
2015/1168
2015/1169
2015/1170
2015/1171
2015/1172
2015/1173
2015/1174
2015/1175

21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015

2015/1176
2015/1177
2015/1178
2015/1179
2015/1180

22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015

2015/1181
2015/1182

22/05/2015
25/05/2015

AJUNTAMENT-2015 - CONTA-94
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-94
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-93
SUSPENSIÓ REBUTS IBI
Autorització de la Romeria Rociera
Subvenció Pla de Barris 2014
Subvenció Pla de Barris 2014
Autorització concert Deixebles de Sant Feliu el 29 de maig
Neteja de xoc a la llar exp. 2010-94
Neteja de xoc a la llar exp. 2013-36
Canvi RC ascensors
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT jac
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT jea
236-2015-SSTT-Suspensió LOMAJ
Decret incoació contracte menor obres
Contractació tècnic medi ambient Pla de Barris RSD
Autorització d'actes de campanya electoral - Fem Torelló
Aprovació definitiva del Reglament regulador del cementiri municipal de
Torelló
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT jgf
259-2015-SSTT-LOMEN
Decret nomenament direcció obra accessos La Carrera
22-10-II.2 Denegar canvi mo subst. llicència
Autorització ús teatre Cirvianum 14-2015 Fina Alabern
Dietes membres meses electorals eleccions municipals
Canvi d’ubicació de l’oficina d’habitatge i d’adscripció de jornada del
personal administratiu de l’oficina.
13-2014-CP R-cessament venda flors i plantes
02-2014-i Desistiment sol·licitud
Decret Aprovar un AD a favor de 9Habitat intel.ligent SL
Arxivar expedient Sr. Guardia Borreguero
Decret Aprovar un AD a favor de Señales Girod SL
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci de la Vall del Ges
Decret Aprovar un AD a favor de SECE
Nòmina. Renovació carnet de conduir arp
carpa A.C. Plaques de Cava
Carpa PFI - PTT
Nòmina. Renovació carnet de conduir rcp
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2006-43
Nòmina. Renovació carnet de conduir dgp
Adjudicació de les parcel.les vacants dels horts socials a Càrites
Rectificar nom usuari horts C.Vallespir
258-2015-SSTT-LOMEN
Aprovació conveni formació pràctica en centres de treball KAY
Decret Aprovar la justificació de la bestreta de B.Social 4-2015 3a.
reposició
260-2015-SSTT-LOMEN
Retornar la taxa per informe de la Policia Local
Procés selectiu tècnic-a de dinamització econòmica i social
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-92
Tramesa expedient al jutjat i sol.licitud assistència jurídica Diputació de
Barcelona contenciós 115-2015-F
261-2015-SSTT-LOMEN
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2015/1183
2015/1184
2015/1185
2015/1186
2015/1187
2015/1188
2015/1189

25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015

2015/1190
2015/1191
2015/1192
2015/1193
2015/1194
2015/1195
2015/1196
2015/1197
2015/1198
2015/1199
2015/1199-1
2015/1199-2
2015/1199-3
2015/1199-4
2015/1199-5
2015/1200
2015/1201

25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
27/05/2015
27/05/2015

2015/1202
2015/1203
2015/1204
2015/1205
2015/1206
2015/1207
2015/1208
2015/1209
2015/1210
2015/1211

27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015

2015/1212
2015/1213
2015/1214
2015/1215
2015/1216
2015/1217
2015/1218
2015/1219
2015/1220
2015/1221

27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015

2015/1222
2015/1223
2015/1224
2015/1225

28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015

Baixa transport adaptat exp. 2006-187
Alta al servei de teleassistència exp. 2015-61
Neteja de xoc a la llar exp. 2007-225
Acord incoació 21.1-15
Incoació 21.2-15
Nòmina. Embargament retribucions FGG
319-2014-PRORROGA LOMEN
Prorrogar la suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat per
part del senyor José Jutglar Codina, en reprentació de l'empresa
PROTOR 2005 S.L.
Baixa d'ofici -incoació- exp. 09-2015
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina maig 2015
Procediment gestió factures dies 11 i 12 de juny
Resposta a diligència d’embargament MBA
Decret Aprovar la certificació 1 obra rehabilitació casa jardí Can Parrella
33-2014-i legitimació innòcua
242-2015-SSTT-LOMAJ
VP taules i cadires 2015-1
Modificació projectes préstec inversions 2015 Caixa de Crèdit
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-98
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-100
AJUNTAMENT-015 - CONTA-96
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-99
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-97
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2014-165
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2008-225
Nòmina. Deixar sense efectes decret 1152.2015 de rectificació nòmina
amb IT jgf
271-2015-SSTT-LOMEN
264-2015-SSTT-LOMEN
03-2014-CPR incoar exp. baixa d'ofici
265-2015-SSTT-LOMEN
15-09-i incoar exp. baixa d'ofici
266-2015-SSTT-LOMEN
06-03-i incoar exp baixa ofici
268-2015-SSTT-LOMEN
270-2015-SSTT-LOMEN
Resolució del recurs de reposició pel requeriment d’indemnització per
danys a la via pública – J.S.M.
Retirada arma SGP
R-alta_actv_compatibilitats_del_ges
Baixa servei teleassistència exp. 2006-21
Baixa servei teleassistència exp. 2001-125
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2014-322
Decret classificació ofertes licitació parades mercat no sedentari
273-2015-SSTT-LOMEN
Baixa del servei municipal de Llars d'infants
Baixa d'ofici -incoació- exp. 10-2015
Requeriment per completar documentació en sol•licitud d'indemnització
per responsabilitat patrimonial – M.B.G.
Baixa d'ofici -incoació- exp. 11-2015
Decret Aprovar un AD a favor de José Luis Alvaro Muñoz
Decret aprovar un AD a favor de Serveis Vials del Vallès SLU
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2015/1226
2015/1227
2015/1228
2015/1229
2015/1230
2015/1231
2015/1232
2015/1232-1
2015/1232-2
2015/1233
2015/1234
2015/1235

28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015

2015/1236
2015/1237
2015/1238
2015/1239
2015/1240
2015/1241
2015/1242
2015/1243
2015/1244
2015/1245
2015/1246
2015/1247
2015/1248
2015/1249
2015/1250

29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015

2015/1251
2015/1252
2015/1253
2015/1254
2015/1255

01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015

2015/1256
2015/1257
2015/1258
2015/1259
2015/1260

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

2015/1261
2015/1262

02/06/2015
02/06/2015

2015/1263
2015/1264
2015/1265
2015/1266
2015/1267
2015/1268
2015/1269
2015/1270

02/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
03/06/2015

Decret Aprovar un AD a favor de Fons català de cooperació al
desenvolupament
Baixa d'ofici -incoació- exp. 12-2015
Decret Aprovar un AD a favor de SECE
Decret aprovar un AD a favor d'Eduard Tuneu Ullastre
Decret Aprovar un AD a favor de SOREA
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret Aprovar un AD a favor d'Ernest Pedrol Puig
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-95
AJUNTAMENT/2015 - CONTA/101
Canvi titularitat nínxol núm. 471 5a. Est
Canvi titularitat nínxol núm. 490 4a. Est
279-2015-SSTT-LOMEN
Sol·licitud d’assistència tècnica per la instrucció d'un expedient
disciplinari
AD avaluació psicotècnica retorn arma SPG
Aclariment resolució alcalde 24 d'abril de 2013
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina maig 2015
Carpa Club Futbol Torelló
267-2015-SSTT-LOMEN
Carpa Revetlla sant Joan
281-2015-SSTT-LOMEN
269-2015-SSTT-LOMEN
Estimar al·legacions X.D.P.
Denegar al·legacions F.R.S.
Denegar al·legacions N.F.B.
Denegar al·legacions C.B.A.
Estimar al·legacions J.V.M.
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local maig 2015
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a Colla Gegantera de
Torelló
Neteja de xoc exp. 2009-45
Baixa teleassistència exp. 2006-187
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-102
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-102
MS Incoació d’expedient de revocació llicència per impagament parades
29 mercat setmanal
9-92-A baixa actv ofici
Baixa d'ofici -incoació- exp. 13-2015
Baixa d'ofici -incoació- exp. 14-2015
Mod, D-1087 vp taules i cadires 234-15
Desestimar petició de cobrament íntegre de la paga extraordinària del
mes de juny de 2014 MRV
Decret adjudicació contracte menor obres
Desestimar reclamació prèvia per al cobrament de l'import íntegre de les
pagues extraordinàries del mes de juny i desembre de 2014 LMMR
Obertura informació reservada
Decret Aprovar un AD a favor de Tancament de PVC SA
Decret Aprovar un AD a favor de Ferreteria Tió SL
Sanció 22-15
Acord incoació 22.1-15
Denegar al·legacions 5-15
Decret Aprovar un pagament a justificar a favor del Teatre

40

2015/1271
2015/1272
2015/1273
2015/1274
2015/1275
2015/1276
2015/1277
2015/1278
2015/1279

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

2015/1280
2015/1281
2015/1282
2015/1283

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

2015/1284
2015/1285

03/06/2015
04/06/2015

2015/1286
2015/1286-1
2015/1287
2015/1288
2015/1289
2015/1290
2015/1291
2015/1292
2015/1293
2015/1294
2015/1295
2015/1296
2015/1297
2015/1298
2015/1299
2015/1300
2015/1301
2015/1302
2015/1303
2015/1304
2015/1305
2015/1306
2015/1306-1
2015/1306-2
2015/1306-3
2015/1306-4
2015/1306-5
2015/1306-6
2015/1306-7
2015/1306-8
2015/1306-9
2015/1307
2015/1308
2015/1309

04/06/2015
09/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
09/06/2015
11/06/2015
13/06/2015
14/06/2015
16/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015

Decret Aprovar un pagament a justificar a favor de Benestar Social
Decret Aprovar un pagament a justificar a favor de la Tresoreria mpal.
Decret aprovar un pagament a justificar a favor del Festus.
Decret Aprovar justificació bestreta tresoreria 10-2015 2a. reposició
Decret aprovar la 2a.justificació de la bestreta de teatre
286-2015-SSTT-LOMEN
287-2015-SSTT-LOMEN
Retirada arma JGF
Decret Justificació bestreta B.Social 4-2015. 4a. reposició
Desestimar la sol•licitud del Sr. Manuel de Jesús López Mejia per fer una
festa de celebració del primer aniversari del bar Big-bag a la Plaça Vella
Retirada arma JFA
Retirada arma LAA
Anul·lació convocatòria prova psicotècnica SPG
Autoritzar a Deixebles de Sant Feliu per assajar el concert de la Festa
Major a l'hotel d'enhtitats del Carrer Artesans
285-2015-SSTT-LOMEN
Sol·licitud utilització sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, Comunitat
Propietaris c. Cònsol, 2 i Manlleu, 9.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-103
Decret imposició sanció ordenança civisme PSB
Denegar al·legacions E.H.H.E.
Denegar al·legacions J.M.V.
Denegar al·legacions C.T.V.
Estimar al·legacions A.E.
Estimar al·legacions SOREA
Cobrament teleassistència exp. 2006-209
Decret aprovar un pagament a justificar assegurança Festus
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-179
11-00-II atorgar 1 mes de prròrroga per demanar CP
Decret Aprovar un AD a favor de 9 Habitat intel·ligent SL
Carpa A. C. Plaques de Cava
Estimar al·legacions M.D.F.V.
Denegar al·legacions E.F.A.
Estimar al·legacions S.T.U.
Acord incoació 23.1-15
Decret aprovar la relació F-2015-23
Autorització ús teatre Cirvianum 12-2015 M. Cinta Benabarre
Concessió nínxol núm. 2305 1a. Part Nova
Estimar al·legacions J.B.F.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-110
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-113
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-109
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-111
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-107
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-106
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-108
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-112
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-104
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2014-118
30-2014-i Incoar exp. denegació
31-2014-i incoar exp. denegació
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2015/1310

Rectificar la resolució de l'alcaldia núm. 1058-2015 d'aprovació del padró
i la liquidació de la gestió del servei de clavegueram, del 1r. trimestre de
09/06/2015 2015

2015/1311
2015/1312
2015/1313
2015/1314
2015/1315
2015/1316
2015/1317
2015/1318
2015/1319
2015/1320
2015/1321
2015/1322
2015/1323
2015/1324
2015/1325
2015/1325-1
2015/1326
2015/1327

09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
17/06/2015
10/06/2015
10/06/2015

2015/1328

10/06/2015

2015/1329

10/06/2015

2015/1330
2015/1331
2015/1332
2015/1333
2015/1334
2015/1335
2015/1336
2015/1337
2015/1338
2015/1339
2015/1340
2015/1341
2015/1342
2015/1343
2015/1344
2015/1345

10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015

Rectificar la resolució de l'alcaldia núm. 1071-1-2015 d'aprovació dels
padrons i la liquidació del servei pel subministrament d’aigua del 1r.
trimestre 2015
Cessament càrrec eventual JPR
Decret aprovar un AD a favor de M.Angels Forcada Casas
Decret incoació expedient sancionador
Decret aprovar un AD a favor de Ferrer Ojeda
292-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -resolució- exp. 01-2015
Baixa d'ofici -resolució- exp. 03-2015
Baixa d'ofici -resolució- exp. 07-2015
Baixa d'ofici -resolució- exp. 04-2015
293-2015-SSTT-LOMEN
Decret incoació expedient sancionador ordenança civisme A.A.
Decret incoació expedient sancionador M.L.
Decret incoació expedient sancionador ordenança civisme M.P.B.
Decret incoació expedient sancionador J.M.J.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-114
Decret incoació ordenança civisme D.M.D.
Autorització ús teatre Cirvianum 15-2015 Núria Castells
Aprovació inicial memòria valorada arranjament pàrquing Mas Les
Vinyes
Iniciar l'expedient de revocació total de la subvenció concedida al Club
de Futbol Torelló, per Resolució de l'Alcaldia núm. 539-2014
Aprovació memòria valorada pel condicionament de l'asfalt del carrer
Gorg negre a l'alçada del carrer Forat Micó
Decret incoació expedient sancionador M.Y.S.
288-2015-SSTT-LOMEN
Acceptació proposta provisional subvenció Generalitat pel Festus
Decret aprovar un AD a favor de Ledinbox SL
Neteja de xoc exp. 2003-295
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2009-343
Jornada. Petició modificació d'horari MAM
Decret interposició recurs apel·lació
Servei de col·laboració de protecció civil
Obertura informació reservada
Nòmina. Embargament retribucions DVG
Assignació percentatges jornada JBM
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT JMG
2014-466-SSTT-PRORROGA EXTRAORDINARIA LOMAJ
resolució incoar baixa d'ofici exp. 5-2015

11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
11/06/2015

Acceptar la sol·licitud de l'empresa Sorea, S.A. i establir la retribució del
servei de clavegueram que gestiona l'esmentada companyia per l'any
2015
Autorització activitats esportives estiu Club de Futbol Torelló
Autorització 47è Ral·li Osona
Baixa d'ofici exp. 17-2015
296-2015-SSTT-LOMEN
297-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -incoació- exp. 18-2015

2015/1346
2015/1347
2015/1348
2015/1349
2015/1350
2015/1351
2015/1352
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2015/1353
2015/1354

2015/1359
2015/1360
2015/1361
2015/1362
2015/1363
2015/1364
2015/1365
2015/1366
2015/1367

11/06/2015 302-2015-SSTT-LOMEN
11/06/2015 Acomiadament disciplinari JMG
Resolució de la relació laboral per no superació del período de prova
11/06/2015 DVG
11/06/2015 Inscripació al Registre de la Propietat edificis empresa Vitri A. Castell
Resolució d'un expedient per danys a la via pública i requeriment
11/06/2015 d'indemniztació - A.B.P.
12/06/2015 Autorització caminada nocturna LaPiscina
Retornar la taxa per a la comprovació de la comunicació prèvia per
12/06/2015 modificació no substancial d'una activitat
12/06/2015 Decret aprovar la justificació d'un pagament a justificar del Festus
12/06/2015 Nòmina. Rectificació nòmina amb IT JGF juny 2015
12/06/2015 TGSS. Canvi grup de cotització FFC
12/06/2015 Sol·licitud assistència jurídica Diputació de Barcelona
12/06/2015 TGSS. Canvi grup de cotització JAMV
12/06/2015 TGSS. Canvi grup de cotització ASC
12/06/2015 TGSS. Canvi grup de cotització FVR
12/06/2015 19-2014-i baixa actv

2015/1368
2015/1369
2015/1370
2015/1371
2015/1371-1
2015/1372
2015/1373
2015/1374
2015/1375

12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
18/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015

2015/1376
2015/1377
2015/1378

15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015

2015/1379
2015/1380
2015/1381
2015/1382

15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015

2015/1383

15/06/2015

2015/1384
2015/1385
2015/1386
2015/1387
2015/1388
2015/1389
2015/1390
2015/1391
2015/1392
2015/1393
2015/1394
2015/1395
2015/1396

15/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015

2015/1355
2015/1356
2015/1357
2015/1358

Llista provisional admesos i exclosos borsa agents interins Policia Local
325-1981 baixa actv
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - A.A.C.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - B.CH.R.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-115
Sol·licitud d'informe SPG
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - D.C.D.
Arxiu de l'expedient per duplicitat - F.F.
Arxiu de l'expedient per duplicitat - F.F.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - Gázquez
Transport
Canvi titularitat nínxol núm. 2213 1a. Part Nova
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - A.H.
Suspensió de l'expedient d'indemnització per danys a la via pública R.M.G.
02-01-II.2 incoar exp. baixa actv
Canvi titularitat nínxol núm. 65 5a. Est-Central
Ocupació via pública LOMEN Exp. 164-2015
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - Transports
Germans Tort
Incoació d'expedient de requeriment d'indemnització per danys a la via
pública – A.Q.T
Decret adjudicació contracte serveis
Autoritzar actes revetlla Sant Joan 2015
98-2015-SSTT-LOMAJ
Baixa d'ofici -incoació- exp. 16-2015
Renovació targeta d'aparcament provisional exp. 2005-199
Reversió nínxol núm. 2213 1a. Part Nova a favor de l'Ajuntament
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-52
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-165
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2015-265
246-2015-SSTT-LDHOR
Sanció 24-15
Acord incoació 24.1-15
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2015/1397
2015/1398
2015/1399
2015/1399-1
2015/1400
2015/1401
2015/1402
2015/1403
2015/1404
2015/1405
2015/1406
2015/1407
2015/1408
2015/1409
2015/1410
2015/1411
2015/1412
2015/1413

16/06/2015 Incoació 24.2-15
Llista provisional admesos i exclosos tècnic-a dinamització econòmica i
16/06/2015 social
Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés d'urgència per
16/06/2015 una borsa d'agents interins de la policía local
19/06/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-116
17/06/2015 Targeta d'aparcament individual MR exp. 2015-21
Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària del
17/06/2015 3r. trimestre de 2015
17/06/2015 12-2014-i incoar exp. baixa actv
17/06/2015 Decret aprovar un AD a favor de SIR SCP
17/06/2015 Decret aprovar un AD a favor de SECE
17/06/2015 Decret aprovar un AD a favor de Ricardo Povedano Rodríguez
17/06/2015 15-99-A Incoar exp. baixa activitat d’ofici
17/06/2015 282-2015-SSTT-LOMEN
Autorització a l'ANC Vall del Ges, per a la celebració d'un berenar
17/06/2015 popular al Parc Vicenç Pujol.
17/06/2015 Dilluns, 3 de juny de 2013
17/06/2015 Adjudicació concurs de cartells FM 2015
17/06/2015 280-2015-SSTT-LOMEN
Denegació, per a la celebració d'una barbacoa al parc La Cabanya 17/06/2015 E.A.C.
Aprovació de l'Acord individual amb l'alumne per a l'activitat formativa en
17/06/2015 el desenvolupament de la beca de formació KY.

2015/1414
2015/1414-1
2015/1414-2

17/06/2015
19/06/2015
19/06/2015

2015/1414-3
2015/1415
2015/1416

08/07/2015
18/06/2015
18/06/2015

2015/1417
2015/1418
2015/1419
2015/1420
2015/1421
2015/1422
2015/1423
2015/1424
2015/1425
2015/1426
2015/1427
2015/1428
2015/1429
2015/1430

18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
19/06/2015

2015/1431
2015/1432
2015/1433

19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015

Acceptar la revocació de part de la subvenció del Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb núm.
d'expedient 136-05-2012 i aprovar el retorn de l'import percebut
indegudament
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-17
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-118
Aprovació de l'Acord individual amb l'alumne per a l'activitat formativa en
el desenvolupament de la beca de formació KY.
Denegar al·legacions 6-15
Baixa d'ofici -incoació- exp. 19-2015
Autorització per a la realització d'una activitat de ioga al Parc Vicenç
Pujol – R.M.C..
Baixa d'ofici -incoació- exp. 21-2015
Autorització per concentració i baixada fins a la plaça Vella
Incoar Baixa padró d'habitants exp. 20-2015
315-2015-SSTT-LOMEN
314-2015-SSTT-LOMEN
298-2015-SSTT-LOMEN
326-2015-SSTT-LOMEN
325-2015-SSTT-LOMEN
Restauració de documents
Decret aprovar la relació P-2015-98
Incoació expedient disciplinari LMMR i PMR
Decret adjudicació autoritzacions venda mercat
257-2015-SSTT-LOMEN
Aprovar el cànon fix de la concessió administrativa del servei municipal
de Piscina Coberta, de l'any 2014
275-2015-SSTT-LOMEN
Amorttizació anticipada del préstec a llarg temrini any 2012 de BBVA
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2015/1434
2015/1435
2015/1436
2015/1437

19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015

2015/1438
2015/1439
2015/1440

19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015

2015/1441
2015/1442
2015/1443
2015/1444
2015/1445
2015/1446
2015/1447
2015/1448
2015/1449
2015/1450

19/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015

2015/1451

22/06/2015

2015/1452

22/06/2015

2015/1453

22/06/2015

2015/1454

22/06/2015

2015/1455
2015/1456

22/06/2015
22/06/2015

2015/1457

22/06/2015

2015/1458
2015/1459

22/06/2015
22/06/2015

2015/1460
2015/1461
2015/1462

23/06/2015
23/06/2015
23/06/2015

2015/1463
2015/1464
2015/1465
2015/1466

23/06/2015
23/06/2015
25/06/2015
25/06/2015

2015/1467
2015/1468
2015/1469
2015/1470
2015/1471
2015/1472
2015/1473

25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015

276-2015-SSTT-LOMEN
Decret adjudicació contracte serveis
Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el C. Futbol Torelló
321-2015-SSTT-LPO
Admissió a tràmit de la reclamació per REsponsabilitat patrimonial a nom
de la Sra. C.L.C.
Convocatòria avaluació psicotècnica retorn arma SPG
Nomenament cap accidental P.L. FVR
Admissió a tràmit de la reclamació per Responsabilitat patrimonial a nom
de la Sra. Y.H.G.O.
Aprovar actes Festus 2015
294-2015-SSTT-LOMEN
328--2015-SSTT-LOMEN
459-2014-SSTT-PRÒRROGA LOMEN
Aprovació acta cessió terrenys dipòsits Pla de l'Aire
Nòmina. Bestreta reintegrable FVR
Llicència de segregació
195-15 VP ampliar 1m2 més ocupació
Exp.-335-15 alta placa de gual C. Sant Bartomeu, 37
Aprovació inicial projecte constructiu Condicionament de la travessera
BV-5224 (carrer de Sant Bartomeu) entre els PK 5_860 i 5_990 al
municipi de Torelló
Requeriment per completar documentació en sol·licitud d'indemnització
per responsabilitat patrimonial – O.M.C.
Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos tècnic-a dinamització
econòmica i social
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Desperfectes amjb resta de
fanal – F.X.B.G.
Requeriment per acreditar la representació amb què actua en l'expedient
per resonsabilitat incoat a nom de la Sra. M.S.P.
Decret nomenament direcció obres
Requeriment per completar documentació en sol•licitud d'indemnització
per responsabilitat patrimonial – O.F.R.
Publicar llista de mèrits i convocatoria per a la fase d'entrevista del
procés selectiu de tècnic-a de dinamització econòmica i social.
Convocatòria revisió mèdica JGF
Decret Aprovar la certificació núm.2 obra rehabilitació casa jardí Can
Parrella
Autorització actes organitzats per bar 4 cantons
Autorització actes organitzats per Frankfurt Munich
Autoritzar l'ANC per a la venda d'entrades per al Bus de l'11 de
setembre, al Torelló jove
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-120
Decret aprovar un AD a favor d'Instrumentacion y componentes SA
Decret aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranes
Decret fer front a les despeses d’impressió de tot el material gràfic del
Festus 2015
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina juny 2015
14-14-III Autoritzar activitat complementaria
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-119
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina juny 2015
210-2015-SSTT-LOMAJ-2a. FASE
323-15 desistiment VP Festus
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2015/1474
2015/1475
2015/1476
2015/1477
2015/1478
2015/1479
2015/1479-1
2015/1480
2015/1481
2015/1482
2015/1483
2015/1484
2015/1485
2015/1486
2015/1487
2015/1488
2015/1489
2015/1490
2015/1491
2015/1492
2015/1493
2015/1494
2015/1495
2015/1496
2015/1497
2015/1498
2015/1499
2015/1500
2015/1501
2015/1502
2015/1503
2015/1504
2015/1505
2015/1506
2015/1507
2015/1508
2015/1509
2015/1510
2015/1511
2015/1512
2015/1513
2015/1514
2015/1515
2015/1516
2015/1517
2015/1518
2015/1519
2015/1520
2015/1521
2015/1522
2015/1523
2015/1524

25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
30/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juny 2015
332-2015-SSTT-LOMEN
228-15 VP Festus - renúncia
331-2015-SSTT-LOMEN
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-123
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-121
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-122
319-2015-SSTT-LOMEN
333-2015-SSTT-LOMEN
342-2015-SSTT-LOMEN
340-2015-SSTT-LOMEN
Decret aprovar la justificació d'un pagament a justificar del Festus
338-2015-SSTT-LOMEN
Decret AD indemnitzacions membres tribunal borsa agents interins
VII Opem Skate Torelló
Carpa Festa Major 2015
337-2015-SSTT-LOMEN
278-15 VP FEstus
152-15 VP FESTUS 2015
283-2015-SSTT-LOMEN
VP Taules i Cadires
336-2015-SSTT-LOMEN
Decret modificació decret 1484-2015
Decret Aprovar la justificació d'un pagament a justificar de B.Social
Acceptació subvenció Consell Comarcal d'Osona per Teatre d'Osona
341-2015-SSTT-LOMEN
345-2015-SSTT-LOMEN
346-2015-SSTT-LOMEN
Servei neteja de xoc exp.2010-64
Servei neteja de xoc exp.2004-63
Servei neteja de xoc exp.2009-168
Servei neteja de xoc exp.1997-88
Servei neteja de xoc exp.2007-221
Servei neteja de xoc exp.2012-17
Alta servei teleassistència esp. 2006-66
Alta servei teleassistència esp. 2007-203
Alta servei transport adaptat esp. 2006-82
Baixa servei transport adaptat exp. 2012-35
Baixa servei transport adaptat exp. 2014-102
Baixa servei teleassistència exp. 2003-213
Baixa servei teleassistència exp. 2008-115
Decret Aprovar la justficació d'un pagament a justificar d'alcaldia
Decret incoació contracte subministrament
Baixa d'ofici -deixar sense efectes- exp. 09-2015
Baixa per NO RN exp. 01,02-2015
318-2015-SSTT-LOMEN
299-2015-SSTT-LOMEN
Alta servei transport adaptat exp. 2013-180
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
BAIXA REBUTS SERVEI TELEASSISTÈNCIA 2N I 3R TRIM. 201530/06/2015 815320-15107 i 815321-15103
30/06/2015 Autorització trobades Societat Ocellaire Barri de Montserrat
30/06/2015 Autorització cursa Ciclista Cadets i Veterans premi Aj.Torelló
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2015/1527
2015/1528
2015/1529
2015/1530
2015/1531
2015/1532
2015/1533

30/06/2015 Resposta a diligència d’embargament JAMV
30/06/2015 Renúncia voluntària al lloc de treball MGA
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 16-2015, per
30/06/2015 transferència del crèdit de partides que s'estimen reductibles
30/06/2015 6-2015-SSTT-LOMEN
30/06/2015 Decret de delegació de competències de l'Alcaldia
30/06/2015 Nomenament dels tinents d'Alcalde
30/06/2015 constitució de la Junta de Govern Local
30/06/2015 5-2015-SSTT-LOMEN
30/06/2015 Constitució i composició de la Junta de Portaveus.

2015/1534
2015/1534-1
2015/1535
2015/1536

30/06/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015

2015/1525
2015/1526

2015/1537
2015/1538
2015/1539
2015/1540
2015/1541
2015/1542
2015/1543
2015/1544
2015/1545

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

2015/1546
2015/1547
2015/1548
2015/1549
2015/1550
2015/1551

01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015

2015/1552

02/07/2015

2015/1553
2015/1554
2015/1555

02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015

2015/1556
2015/1557
2015/1558
2015/1559
2015/1560
2015/1561
2015/1562
2015/1563
2015/1564

Decret Aprovar la justificació d'un pagament a justificar a favor del Teatre
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-124
304-15 VP taules i cadires
303-15 VP Taules i cadires
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 18-2015, per
transferència de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb el crèdit de
partides que s'estimen reductibles
334-15 VP Taules i cadires
Sanció 26-15
Sanció 25-15
Acord incoació 25.1-15
Convocar a revisió mèdica aspirants borsa agents interins Policia Local
Canvi titularitat nínxol núm. 416 4a. Est
Autorització a lp'ANC per fer una roda de premsa
Decret aprovació definitiva bases específiques subvencions
Rectificació del decret de l'alcaldia de data 30.06.2015, de delegació de
competències en els regidors i regidores
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-126
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-125
Alta servei teleassistència exp. 2015-520
Alta servei teleassistència exp. 2015-439
Alta servei teleassistència exp. 2014-274
Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del mercat setmanal
municipal del 3r. trimestre de 2015
Segona rectificació del Decret de l'alcaldia de data 30 de juny de 2015,
de delegació de competències en els regidors i regidores.
Baixa d'ofici -incoació- exp. 22-2015
Incoar exp. per retirar animals C Milany, 1-B

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 16-2015,
02/07/2015 mitjançant transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
03/07/2015 21-2015-i legitimació innòcua DR
03/07/2015 15-2015-i legitimació CN
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 17-2015, per
03/07/2015 generació de crèdits per ingressos
03/07/2015 Sol·licitud utilització aula manualitats de l'edifici de la Cooperativa
03/07/2015 Canvi titularitat nínxol núm. 605 1a. Oest
03/07/2015 Sol·licitud disposició membres de l'ajuntament per selecció de personal
03/07/2015 Autorització Festa plaça Joanot Martorell i La Cabanya 2015
Iniciar el procediment de cobrament en voluntària de la indemnització per
03/07/2015 danys a la via pública per part de Gázquez Transport, S.L.
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2015/1591
2015/1592
2015/1593

Delegació en la regidora Carme Francolí, per a la celebració d'un
03/07/2015 casament civil
Iniciar el procediment de cobrament en voluntària de la indemnització per
03/07/2015 danys a la via pública per part de Regina Cendrós Pedrós
Avocació de la delegació de tasques de l'Alcaldia a la regidora Sra. Núria
03/07/2015 Güell durant el període de vacances
06/07/2015 339-2015-SSTT-LOMEN
06/07/2015 11-2015-CP legitimació CN
06/07/2015 Canvi titularitat núm. 605 1a. Oest
06/07/2015 Incoació ordre execució 2015-1-SECRE-ordexec
06/07/2015 307-15 VP taules i cadires
06/07/2015 Retirar cable via pública P. Nova, Bar Bugatti
Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló municipal del
06/07/2015 3r. trimestre de 2015
06/07/2015 Nomenament agent interí OAB
07/07/2015 305-15 VP taules i cadires
07/07/2015 Concessió nínxol núm. 2306 2a. Part Nova
07/07/2015 349-2015 vp TAULES I CADIRES
07/07/2015 12-2015-CP CN legitimació cn
Publicació llista resultats del procés selectiu de tècnic-a de dinamització
07/07/2015 econòmica i social.
07/07/2015 Targeta d'aparcament prov. exp. 2003-255
07/07/2015 Targeta d'aparcament prov. exp. 2015-470
07/07/2015 Alta servei teleassistència exp. 1997-28
07/07/2015 Conveni de practiques ATR
07/07/2015 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2011-89
07/07/2015 Alta servei transport adaptat exp. 2014-116
07/07/2015 Devolució arma agent SPG
07/07/2015 Incoació ordre execució 2015-57-SECRE-ordexec
07/07/2015 VP Taules i cadires 2015-3
07/07/2015 VP Pl. Joanot Martorell-2015
Acceptar la petició de baixa d'un usuari del gimnàs del pavelló municipal
07/07/2015 d'esports
07/07/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-127
08/07/2015 Aprovar un ADO a favor de Gregorio Carrillo Prada

2015/1594
2015/1595
2015/1596
2015/1597
2015/1598
2015/1599
2015/1600
2015/1601
2015/1602
2015/1603
2015/1604
2015/1605
2015/1606

08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015

Adhesió a l'Acord, de 31 de març de 2015 entre l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya i les Entitats integrants del programa d'habitatges
d'inserció
Acord incoació 27.1-15
Nomenament càrrec eventual de confiança o assessorament especial
Decret aprovar un AD a favor de Vicreu SA
02-01-II2 baixa actv ofici
Autorització piscina d'estiu en període de manteniment de la coberta
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-129
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-131
AJUNTAMENT/2015 - CONTA/132
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-128
Informe favorable atorgament pròrroga comissió de serveis IVC
354-2015-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitja Font

2015/1607

Rectificar la resolució de l'alcaldia 1556-2015, d'aprovació de l'expedient
de modificació de pressupost núm. 16-2015, per transferència del crèdit
09/07/2015 de partides que s'estimen reductibles

2015/1565
2015/1566
2015/1567
2015/1568
2015/1569
2015/1570
2015/1571
2015/1572
2015/1573
2015/1574
2015/1575
2015/1576
2015/1577
2015/1578
2015/1579
2015/1580
2015/1581
2015/1582
2015/1583
2015/1584
2015/1585
2015/1586
2015/1587
2015/1588
2015/1589
2015/1590
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2015/1608
2015/1609
2015/1610
2015/1611
2015/1612
2015/1613
2015/1614
2015/1614-1
2015/1615
2015/1616
2015/1617
2015/1618
2015/1619
2015/1620

09/07/2015 351-2015-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar un AD a favor de Constructora d'habitats Flotats Osona
09/07/2015 SL
09/07/2015 Decret aprovar un AD a favor de Joan Fajeda SL
09/07/2015 Decret aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
09/07/2015 313-15 VP J. Martorell
09/07/2015 352-2015-SSTT-LOMEN
Decret Aprovar la certificació núm. 3 obra rehabilitacio casa jardi Can
09/07/2015 Parrella
10/07/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-133
Declarar la no subjecció de la finca amb referència cadastral
10/07/2015 8657008DG3585N0001JW, a l'Impost sobre Béns Immobles
10/07/2015 3-2014-CPR legitimació
10/07/2015 15-09-i Baixa d'ofici
10/07/2015 Decret aprovar un AD a favor de 2t serrallers SCP
10/07/2015 Decret Educació
Decret Aprovar un AD a favor de Constructora d'habitats Flotats Osona
10/07/2015 SL

2015/1621
2015/1622
2015/1623
2015/1624
2015/1625
2015/1626
2015/1627
2015/1628
2015/1629
2015/1630
2015/1631
2015/1632
2015/1633
2015/1634
2015/1635
2015/1636
2015/1637
2015/1638
2015/1639
2015/1640
2015/1641
2015/1642
2015/1643
2015/1644

10/07/2015
10/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015

2015/1645
2015/1646
2015/1647
2015/1648
2015/1649

14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015

2015/1650
2015/1651

15/07/2015
15/07/2015

Establir interpretació de l'article 6.2 de l'Ordenança Fiscal
reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions
actualment vigent
Incoació expedient disciplinari LMR
Targeta d'aparcament provisional exp. 2015-575
Renovació targeta d'aparcament provisional exp. 2011-60
350-2015-SSTT-LOMEN
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2006-139
Servei transport adaptat exp. 2003-301
Servei alta teleassistència exp. 2015-472
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2004-152
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2008-195
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2015-312
356-2015-SSTT-LOMEN
359-2015-SSTT-LOMEN
347-2015-SSTT-LOMAJ
Decret aprovació licitació i plecs
616-1990 Baixa actv ofici
Desestimar al.legacions estat de ruïna edificis Vitri
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-135
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-134
rectificació del decret núm. 1390 2015
Sanció 28-15
Incoació 28.2-15
Acord incoació 28.1-15
Estimar al·legacions 7-15
Nòmina. Assignació complement productivitat absentisme
funcionari meritat 1r semestre 2015
Composició de les comissions informatives
Renúncia voluntària al lloc de treball dinamitzadora juvenil
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2012-162
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-243
Nòmina. Assignació complement productivitat absentisme
laboral meritat 1r semestre 2015
Renovació targeta d'aparcament provisional exp. 2006-122

núm. 5,
i obres,

personal

personal

49

2015/1652
2015/1653
2015/1654
2015/1655
2015/1656
2015/1657
2015/1658
2015/1659
2015/1660
2015/1661
2015/1662
2015/1663
2015/1664
2015/1665
2015/1666
2015/1667
2015/1668
2015/1669
2015/1670
2015/1671
2015/1672
2015/1673
2015/1674
2015/1675
2015/1676
2015/1677
2015/1678
2015/1679
2015/1680
2015/1681
2015/1682
2015/1683
2015/1684
2015/1685
2015/1686
2015/1687
2015/1688
2015/1689
2015/1690
2015/1691
2015/1692
2015/1693
2015/1694

15/07/2015 Targeta d'aparcament individual MR exp. 1997-82
Delegació per a la celebració d'un casament civil en el tinent d'Alcalde,
15/07/2015 Sr. Albert Portús
Delegació per a la celebració d'un casament civil al tinent d'Alcalde Sr.
15/07/2015 Manel Romans.
15/07/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-136
16/07/2015 11-2012-i incoar exp. baixa actv
16/07/2015 23-2015-i legitimació innòcua
16/07/2015 08-04-i baixa actv
16/07/2015 Alta servei teleassistència exp. 2008-1
16/07/2015 VP Festa Major 2015 - Desistiment
16/07/2015 Canvi titularitat nínxol núm. 378 4a. Est
16/07/2015 Decret aprovar un AD a favor de Pintures M.Vich SA
16/07/2015 Decret aprovar un AD a favor de Señales Girod SL
16/07/2015 Canvi titularitat nínxol núm. 379 5a. Est
16/07/2015 Llista provisional admesos i exclosos tècnic-a d’administració general
16/07/2015 Canvi titularitat nínxol núm. 3 fila 3a. Est
16/07/2015 Pròrroga cessió habitatge social, expedient 2013-103
16/07/2015 Remissió documentació expedient 56-2015 RH jutjat social
17/07/2015 Baixa servei teleassitència exp. 2010-46
17/07/2015 Alta servei de Teleassistència. Exp. 2015-251
17/07/2015 107-2015-SSTT-Llicència de parcel·lació de terrenys
Aprovació persones signants i delegacions programa informàtic
17/07/2015 Firmadoc-Aytos
17/07/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Músics de Catalunya SCCL
17/07/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Ferrer Ojeda asociados.
17/07/2015 VP Festa Major - desistiment-1
Delegació de les tasques de l'alcaldia i avocació de les delegacions en
17/07/2015 els regidors, durant el període de vacances de 2015.
18/07/2015 Assumpció tasques alcalde accidental manel Romans
18/07/2015 Dol per la defunció de la filla de l'Alcalde de Torelló
20/07/2015 Targeta d'aparcament provisional exp. 2004-58
20/07/2015 Servei transport adaptat exp. 2005-116
20/07/2015 Baixa servei teleassitència exp. 2010-62
20/07/2015 Jornada. Compactació permís de lactància MSC
20/07/2015 VP Festa Major 2015
20/07/2015 Canvi data organs col.legiats
20/07/2015 234-15 VP taules i cadires ampliar m2
20/07/2015 Ordre de pagament préstecs Caixa de Crèdit anualitat 2015
21/07/2015 26-2015-i CN desistiment
21/07/2015 03-2011-i baixa actv
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 354
21/07/2015 2015 SST LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 218
21/07/2015 2015 SST LOMEN, d'especial interès
21/07/2015 Acord incoació 29.1-15
Declarar una part de les obres incloses en l'expedient de llicència
21/07/2015 urbanística 229-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 23721/07/2015 2015-SST-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 23921/07/2015 2015-SST-LOMEN, d'especial interès
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2015/1695
2015/1696
2015/1697
2015/1698
2015/1699
2015/1700
2015/1701
2015/1701-1

Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 24421/07/2015 2015-SST-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 26021/07/2015 2015-SST-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 26921/07/2015 2015-SST-LOMEN, d'especial interès
21/07/2015 Canvi titularitat nínxol núm. 2239 3a. Part Nova
21/07/2015 365-2015-SSTT-LPARCEL
21/07/2015 Canvi titularitat nínxol núm. 440 5a. Oest
21/07/2015 Autorització actes Festa Major 2015
23/07/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-137

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

3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte d'un decret de l'Alcaldia de delegació en la regidora Sra. Carme
Francolí per a la celebració d'un casament
En data 3 de juliol de 2015, s'ha dictat el decret de l'Alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:

En data 3 de juliol de 2015, s'ha dictat el decret de l'Alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 3 de juny 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. FRANCISCO
FERNÁNDEZ AYERBE i la Sra. IMMACULADA TERRONES TÉLLEZ, 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. CARME FRANCOLÍ CASAS, regidora d’aquesta Corporació, està en disposició
de celebrar l’acte.
Per totl’exposatanteriorment, i de conformitatamb les atribucions que emconfereixl’article
21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decretlegislatiu 2/2003
pelquals’aprova el textrefós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la Sra. CARME FRANCOLÍ CASAS, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. FRANCISCO
FERNÁNDEZ AYERBE i la Sra. IMMACULADA TERRONES TÉLLEZ, el dia 11 de juliol
de 2015.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
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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.

3.2.2. Donar compte del decret de l'Alcalduia de data 3 de juliol de 2015, d'avocació
de les tasques a la regidora Sra. Núria güell, durant el període de vacances
L'Alcaldia dóna compte del decret dictat en data del 3 de juliol de 2015 que es transcriu a
continuació, per al general coneixement:
En data 30 de juny es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es delegaven en
general diverses atribucions de gestió i resolució d’assumptes de les seves respectives
Àrees en els membres de l’equip de govern.
La regidora Sra. Núria Güell i Rovira, que té delegades les tasques de cultura i de
participació ciutadana i informació, té la intenció de gaudir del seu període de vacances,
des del dia 11 al 22 de juliol, ambdós inclosos i, per tal de no deixar desatesa la signatura
de la documentació que es generi a les regidories durant la seva absència, s’ha establert
que aquesta recaigui l'aclalde de la Corporació.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,
RESOLC:
Primer.- AVOCAR la delegaciógeneral d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes de
les regidories de Cultura i de Participació ciutadana i Informació, a la regidora Sra. Núria
Güell i Rovira, durant el període d'absència per gaudir de les seves vacances, els dies de
l'11 al 22 de juloiol, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial
de la Província.
Quart.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.2.3. Donar compte d'un decret de l'Alcaldia de delegació en el tinent d'alcalde Sr.
Albert Portús, per a la celebració d'un casament civil
En data 9 de juny 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. FRANCISCO
JAVIER ESCALONA ACAL i la Sra. JUDIT CHIA PEÑALBA, 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. ALBERT PORTÚS NOGUERA, tinent d'Alcalde d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
Per tot l’exposa tanteriorment, 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 NOGUERA, tinent d'Alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. FRANCISCO
JAVIER ESCALONA ACAL i la Sra. JUDIT CHIA PEÑALBA, el dia 18 de juliol 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.

3.2.4. Donar compte expressa del decret de l'Alcaldia de Delegació per a la
celebració d'un casament civil al tinent d'Alcalde Sr. Manel Romans.
En data 15 de juliol de 2015, s'ha dictat el decret de l'Alcaldia que e stranscriu a
continuació per al general coneixement:
En data 23 de juny 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. ALEXANDRE
ALCALÁ GIMÉNEZ i la Sra. NURIA SALAS PINEDA, 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.
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El Sr. MANEL ROMANS SÁNCHEZ, 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,
PROPOSO:
Per totl’exposatanteriorment, i de conformitatamb les atribucions que emconfereixl’article
21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decretlegislatiu 2/2003
pelquals’aprova el textrefós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. MANEL ROMANS SÁNCHEZ, tinent d'Alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. ALEXANDRE
ALCALÁ GIMÉNEZ i la Sra. NURIA SALAS PINEDA, el dia 18 de juliol de 2015.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades fins a la
data.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 13 de juliol de 2015.

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

3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció i la tresoreria municipals
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Informe de la Intervenció i de la tresoreria municipal de data 10 de febrer de 2014, 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.

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


Informe de la Intervenció i de la tresoreria municipal de data 13 de juliol 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.

3.4.3. Informe de tresoreria sobre la morositat del segon trimestre de 2015
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el termini mig de pagament de factures durant el Segon Trimestre ha
estat de 26,79 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu
pagament.
L’execució dels pagaments del Segon trimestre de 2015 ha estat el següent:
A data 30-06-2015
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini
Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 30/0672015
Interessos de demora pagat en el trimestre

Número
1230

Import Euros

0

1.637.977,10
0

288

433.622,25

0

0

FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
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pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
RDL 3/2011 del 14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
INFORME
L’article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que “se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra” així doncs queda clar que el còmput del període dels 30 dies per
efectuar el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que
ha de produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
malgrat que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi
ha un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per
pagar-la.
En aquest sentit, tenint en compte que l’Ajuntament paga en global a 26,79 dies data
registre factura, i d’acord amb el que disposa l’article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig
de Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1 de
gener al 30 de juny de 2015, se situa en – 2,60 Dies. Aquest nombre ha estat calculat
atenent la fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions
Pagades

=

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

També s’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import
de les obligacions pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions que
provinguin de l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de
subvencions, es regeix pel reglament intern de subvencions, no entren al registre per
factures i no poden ser pagades sense la justificació prèvia.
Tampoc afecten al càlcul les obligacions contretes amb el sector institucional.
Així mateix s’han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d’ingressos prèvia presentació de liquidació.
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Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del segon trimestre de 2015 les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda, una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

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

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

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats

Import
Ratio per accions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents

PMP
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1.637.977,10€

-2.60

-20.67

433.622,25

-6.38

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

Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Ratio
per
acions
Import
pendents
pagaments
import
endents
pagament
pendents

PMP

Ajuntament de
Torelló

-2,6

1.637.977,10

-20,67

433.622,25

-6,38

Consorci de la
Vall del Ges

-0,64

104.446,81

-16,32

13.987,01

-2,49

447.609,26

-6,1696

PMP global

1.742.423,91

COMUNICAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4.5. Informe de la Intervenció i la Secretaria municipals, en relació a la modificació
del contracte de gestió del servei públic d’Escola de Música per al curs 2014-2015
Es dóna compte de l'informe desfavorable emès per Secretaria i Intervenció de data 11
de maig en relació a la proposta de modificació del contracte de gestió del servei públic
de l'Escoal de música curs 2014-2015 i que es va aprovar en la Junta de
Govern celebrada el dia 18 de maig de 2.015.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

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

4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. LLUÍS TONEU:
4.1.-
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Nosaltres voldríem demanar al regidor de seguretat ciutadana si ha canviat alguna cosa
en els protocols que hi havia abans de la formació d’aquest equip de govern pel que va
passar dijous passat, o aquest últim dijous, a la plaça Vella en la festa del batre i la
civada, quan encara no s’havia acabat la festa, ni s’havia complert l’hora en què s’havia
de parar la música i en principi donar per acabada la festa, la policia va entrar a la plaça,
pels dos o tres cantons en què és possible fer-ho amb vehicles; a més, va passar en mig
de la gent amb tot el que això suposa dalt de les motocicletes i saber si això respon a
alguna nova manera de fer, si això serà habitual o que simplement ha estat un error.

Sr. Marc Fontserè:
Si. Els hem hagut de canviar i no voluntàriament, si no degut a una sentència judicial que
obliga l’Ajuntament a fer coses, i no diu quines, si no que les estem estudiant ara
juntament amb altres afectats, a fer coses per assegurar que els veïns de la plaça Vella
puguin descansar; això no és una voluntat política d’aquest regidor, ni d’aquest equip, si
no que és una sentència judicial que hi hem de donar compliment i des del dia que vam
saber aquesta sentència, tot i que no era d’obligatori compliment, es van donar
instruccions a la policia, perquè controlés una mica el moviment a la plaça Vella.
En els fets concrets que dius del dijous de la porronada, si no m’equivoco, van trucar
veïns; van trucar veïns i un em sembla que deia que se li movia el sostre. Van trucar a la
policia; no van trucar al regidor. La policia hi va anar; no sé com va entrar; em crec
perfectament que potser no haurien d’haver fet el desplegament que em dius, però
estaven donant compliment a una sentència judicial, que era anar allà i fer abaixar una
mica la música.
Quan van marxar, es va tornar a apujar –segons tinc entès- i va haver de ser l’agent el
que truqués el president dels deixebles, perquè li donés un cop de mà, ja que ell no se’n
sortia.

Sr. Lluís Toneu:
Crec que estàs mal informat. D’entrada, un dels que posava la música era jo; no va venir
cap policia a dir-me res en cap moment. Jo estic parlant concretament de cinc minuts
abans de les quatre. La instància signada per l’ajuntament sonava permís fins a les
quatre de la nit. Entra la policia, amb motos, amb cotxes, es fixa al mig de la gent amb tot
el que això pot suposar; ningú d’aquí discuteix que els veïns han de descansar, però
quan s’estan seguint les normes això és il·lògic. La policia pot entrar tranquil·lament a peu
i començar a fer acte de presència, perquè la gent baixi, ningú dirà res, però és del tot
absolutament mentida que la policia s’adrecés en aquest tema a la música i estem parlant
de cinc minuts abans d’acabar, estava sonant l’última cançó. Per això va sobtar molt i
crec que estaria bé pel bé de tots, perquè puguin conviure veïns, perquè puguin conviure
aquestes festes i perquè la policia deixi de veure’s com un ens repressiu, si no com un
ens que col·labora pel bé de tots els ciutadans, que les coses es parlessin i es fessin
d’una altra manera; simplement això.

Sr. Marc Fontserè:
Em preocupa encara més que em diguis que no es va abaixar la música, perquè les
trucades hi van ser i estic ben informat, i les trucades a algun representant dels deixebles
també hi van ser, i estic ben informat.
Si no es va fer el retorn això si que em sabria greu.
Sr. Lluís Toneu:
Bé. En tot cas jo parlo en nom de la CUP i això també vull que quedi ben clar,
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Sra. ELENA CRESPI:
4.2.Un prec: hem vist que la botiga al carrer va ser tot un èxit, va sortir força bé; vam poder
veure que havia anat bé i senzillament una proposta de cara a properes edicions,
incorporar quelcom de comerç just, per tenir en compte el que és el comerç just.

Sr. Jordi Rosell:
De cara a l’any vinent es tindrà en compte.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.3.La primera pregunta, referent al carrer de Sant Bartomeu, que ja s’ha aprovat tirar
endavant les obres. He llegit declaracions aquests dies en què es deia que hi havia
consens entre tots els partits per fer les obres durant la campanya; si que és cert, però si
que també hi havia un consens en el tema que no només s’havia de mirar el carrer Sant
Bartomeu, si no que també s’havia de mirar especialment carrer Sant Miquel i principi del
carrer Manlleu. I per una altra banda, també s’havia parlat –i crec que també hi havia
consens- sobre el tema de les contribucions especials, intentar fixar una manera
d’actuació que pugui servir per a pròximes actuacions com pot ser d’aquí a poc el carrer
Nou. A veure si s’ha treballat o es té previst treballar, tant en el tema de replantejar carrer
Sant Miquel o mesures per reduir –si més no- velocitat al carrer Sant Bartomeu i si s’ha
fet un model base sobre el tema contribucions especials.

Sr. David Forcada:
Responc a la CUP i a en Jordi d’un sol cop: la pregunta que feies de si hem arribat a un
consens de com aplicar les contribucions especials, la veritat és que no n’hem parlat, tot i
que el consens implícitament hi és; al casc antic aproximadament un 29%, seguint una
segona fase d’urbanització al casc antic i després anem al carrer Sant Bartomeu que és
un cas especial i que en la campanya electoral tots fèiem èmfasi que hi havia qui deia
que no s’havia de pagar res i altres que deien que calia pagar entre un 29 i un entremig.
El que s’ha arribat, i ha explicat en Jordi, és que tota la baixa de l’obra recaurà sobre les
contribucions dels veïns; per tant, com que el màxim que tenen posat és el 29%, pagaran
menys del 29% segur; s’han fet uns escenaris de la baixa estimativa que hi pot haver
amb l’experiència de baixes anteriors i hi ha probabilitats que paguin zero. Si la baixa que
s’aplica és la mateixa que es va aplicar en el carrer Rocaprevera, el resultat serà zero,
per a tots.
A efectes de saber si hi ha hagut consens, perquè això és el que s’havia proposat i a les
reunions d’abans no hi vaig ser, però a l’última si; evidentment sempre hi ha veïns que no
hi estan d’acord i, per tant, el consens era prou ampli com per no haver-hi una revolta
social –per dir-ho d’alguna manera- i per altra banda es va crear en aquell moment una
comissió de veïns que són els que coordinaran amb l’Ajuntament tota l’actuació quan
comencin les obres. Per tant, en principi no denotem una oposició al projecte per part
dels veïns.
Sobre el carrer Sant Miquel, que també ho has comentat: si; la voluntat és de continuar i
plantejar-ho; no es pot fer ara, però aquí ens hem de reunir amb Diputació i encara no
hem tingut ocasió de fer-ho i al final són els propietaris del carrer.
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4.4.Aquest agost es farà el Sunset Festival Empordà per primera vegada a Torelló. Ens
agradaria saber –primer de tot dir que ens agrada que es pugui fer aquesta activitat al
poble- a veure què suposa per a l’ajuntament, si és que suposa alguna cosa.

Sra. Núria Güell:
Demanes què suposa per l’ajuntament de Torelló.
Aquesta gent ens va fer una carta als Reis de tot el que necessitaven en quant a material
físic i se’ls ha ofert el que bonament es podia oferir des de l’Ajuntament. La resta ho
posen tot ells.
Compten amb els espais; compten no amb el pavelló, si no amb la carpa, l’espai de fora –
que és ja on es feia l’U-zona Reggae- i també ens han demanat els jardins, perquè
aquest Sunset Festival és molt tipus familiar i en els jardins hi fan activitats de cara a la
mainada.
Una altra cosa és que també ens van demanar posar-se en contacte amb diferents
associacions i entitats del poble, que ja sabem que s’hi han posat d’acord, per fer
conjuntament activitats aquell cap de setmana.
Vol dir que coses extres, no massa.
Sr. XAVIER LOZANO:
4.5.Una pregunta a la regidora d’esports: preguntar si hi havia algun motiu perquè la gespa
de la piscina estigui en tan mal estat; hi ha moltes clapes marrons i moltes clapes amb
sorra directament, amb terra.

Sra. Concepció Villena:
Si. Tenim un problema amb el reg; no està ben orientat i aquella setmana de calor se'ns
van ajuntar les dues coses: per una banda que la gespa no es regava prou bé i, a més,
l’onada de calor ha fet que es facin aquestes clapes que estem treballant per mirar de
solucionar-ho.
L’any passat no ho vam poder detectar, perquè va ser un any molt plujós i no ens vam
adonar que aquest reg fallava i la veritat és que ha estat una cosa molt ràpida, que van
començar a aparèixer aquestes clapes; és adonar-nos que el reg –no és que no funcioni,
és que no està prou ben orientat- i aquella setmana amb aquella onada de calor, va
passar això. Estem intentant salvar el que puguem.
Evidentment, de cara a la temporada vinent que ho tinguem correcte.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.6.Jo voldria fer un prec i una pregunta. El prec seria que en la meva última etapa com a
regidor d’obres i serveis vaig presentar, vaig passar una notificació demanant que
s’estudiés la possibilitat –ara s’està portant l’aigua de la potabilitzadora al pou de Puigroví, si no vaig equivocat- i aquesta canalització ha de passar per sota la via del tren, més
o menys per la part del carrer, de la carretera de Vila-Seca; en els projectes que havíem
estudiat i que havíem prioritzat en aquell moment –ara no sé com està el tema- pel tema
de clavegueram, hi havia un col·lector que s’havia d’agafar pel pont de Can Sala i que

62

possiblement ha de passar molt a la vora per on passarà aquesta canalització; per tant,
intentant seguir en la bona gestió que sempre havíem intentat en quant a recursos
municipals, seria veure la possibilitat d’aprofitar que hi tindrem les màquines i que tindrem
tota la infraestructura muntada per fer aquest pas, a veure si es podria estudiar la
possibilitat de deixar l’espai, perquè possiblement un dels costós més elevats d’aquest
col·lector serà precisament foradar la via.
Jo ho havia passat als serveis tècnics i a l’alcalde, no se’m va respondre mai, però
existeix aquest informe o aquesta petició.
4.7.I aprofitant aquest tema, és veure com està –i aquí ve la pregunta- el tema del projecte de
Can Jaumira; a veure si ja hi ha dates per a la seva execució, perquè és un dels... aquest
any, o aquesta temporada de moment –toquem ferro- les pluges ens van envoltant i no
hem tingut cap episodi –i que no passi!- com els de l’any passat i, per tant, seria important
ser àgils en això i després hi ha una petita actuació, que no sé si has estat informat o no,
de la placeta Pujol, que no se sap si en el seu temps es va tapar una canonada i que és
un tros molt curt que hi ha des del BBVA fins al carrer Sant Miquel, que penso que seria
una actuació urgent de poder obrir, perquè això ens facilitaria molt el desguàs de tot el
que baixa pel carrer Sant Miquel i aniria directe ja al riu pel voral dret.

Sr. David Forcada, conjuntament les dues
No té sentit que intervenim en el carrer Sant Bartomeu sense intervenir prèviament a Can
Jaumira i, per tant, hi ha el compromís de fer-ho el més ràpid possible.
Quan? No ho sé, però és prioritari. De fet, divendres passat ens vam reunir amb SOREA,
que van donar compte de les obres que s’havien fet i sobre aquesta conducció per sota
de la via del tren se’n va parlar: sembla ser que no es podrà aprofitar la mateixa obra,
perquè no passa exactament o passa més lluny del que creien; ho han d’acabar de mirar,
però segurament no podrem aprofitar l’obra de la potabilitzadora per la del col·lector que
ve de l’avinguda del Castell.
I respecte d’aquest metre que em fas esment, no en tenia constància; fas bé de dir-ho i
intentaré assabentar-me’n.
Sr. JORDI CASALS:
4.8.En referència al carrer Sant Bartomeu, sobretot pel que ha sortit als mitjans de
comunicació, que hem pogut saber l’opinió de l’altra part que no és l’Ajuntament, que són
els veïns... durant la campanya si que majoritàriament o tots estàvem d’acord en què
s’havia de fer el carrer Sant Bartomeu; hi havia certs dubtes en el tema de les
contribucions especials, hi havia algú que directament deia que no havien de pagar
contribucions especials, però si que excepte el qui deia que no s’havia de pagar, la resta
de grups tots estàvem d’acord en què s’havia de renegociar amb els veïns per arribar a
un acord sobre com tirar endavant el projecte.
Nosaltres pel que sabem, la proposta que es va fer als veïns –si estem equivocats se’m
rectifiqui- que si hi ha una rebaixa en l’obra en l’obra només afectarà la part de la
contribució dels veïns i no pas a la de l’ajuntament, que aquesta era la segona proposta
que es va fer als veïns i que tampoc no van acceptar abans de les eleccions i no sabem
si el conjunt dels veïns que es van mobilitzar llavors, si ara s’ha arribat a un consens en
quant a aquesta proposta que abans va ser rebutjada i ens agradaria saber això, ja que
sembla que tots parlàvem d’arribar a un acord amb els veïns en quant a les contribucions,
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sobretot pel fet de quina és la naturalesa d’aquell carrer, que és una travessia més enllà
del carrer dels veïns i a veure som es podria encara en un acord; a veure què en pensen
els veïns, si s’ha arribat a aquest acord.
Gràcies.
5.- INFORMACIONS:
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.1.Recordar que estem en plena festa major. Que passem una bona festa major tots plegats
i recordar-vos que tenim el pregó el dia 30 de juliol i també que us esperem a la ballada
de gegants el dia 1 d’agost a 2/4 d’1 del migdia.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.2.Una informació i convidar a tothom a la recepció que es fa als nens i nenes que venen
d’Ucraïna i Bielorússia, que cada any a través de l’ONG Osona amb els nens porten
aquesta mainada que puguin passar un mes o un mes i mig entre nosaltres.
Se’ls farà una rebuda com cada any. Aquest any serà aquest dijous dia 30, a les 5 de la
tarda, als jardins de l’Espona.
Ens agradaria molt que vingueu tots els que pugueu i vulgueu, perquè és una recepció
bonica i ells estan agraïts.
5.3.No és una informació, si no un recordatori a tots els grups, referent a què s’ha de fer el
comunicat dels membres assignats al consell municipal de benestar social. No és una
cosa urgent però ho he volgut recordar, perquè entremig hi ha el mes d’agost i si és
possible ja el mes de setembre poder tenir els noms de les persones que cada un dels
grups assigneu per formar part d’aquest consell.
Moltes gràcies i bona festa major.
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.4.Bona festa major.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Manel Romans Sànchez

Montserrat Freixa Costa
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