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

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

Ordinària
28 de setembre de 2015
Presencial
de les 19:04 a les 20:13
PLE2015/11

Hi assisteixen:

















Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió, que presideix.
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

No hi assisteix:


Membre de Dret, VIVET SOLER, JAUME, Convergència i Unió.
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1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/10 Extraordinària 31/08/2015

L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, amb les esmenes que incorpora
el Sr. Lluís Toneu i que es transcriuen a continuació:
En el punt 2.3.2.-, que parlàvem de la consulta al barri de Montserrat, en la meva primera
intervenció, al final de la pàgina 16, on diu “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”, ha de dir “No entenem....”
I en la mateixa intervenció, a la pàgina següent, on diu “veiem com en funció del procés
participatiu som molt durs amb els punts i les coses”, hauria de dir “...amb els punts i les
comes”
I en la primera pregunta que vaig fer, al regidor Marc Fontserè, on diu –pàgina 59- “La
policia pot entrar tranquil·lament a peu i començar a fer acte de presència, perquè la gent
baixi”, ha de dir “...perquè la gent marxi”.

1.2. PLE2015/9 Ordinària 27/07/2015

L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA
CIUTADANA I MOBILITAT

D’ADMINISTRACIÓ

I

HISENDA

I

SEGURETAT

2.1. RECURSOS HUMANS
2.1.1. Declaració del compliment del principi d'estabilitat als efectes de superar el
50% de la taxa de reposició d'efectius a la policia local
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist que l’ajuntament de Torelló vol aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2015
amb les places següents:
PERSONAL FUNCIONARI SENSE HABILITACIÓ NACIONAL (torn lliure)

Subgrup de classificació: C2
Classificació: Escala: Administració Especial.
Subescala serveis especials.
Classe: Policia Local
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Denominació de la plaça: agent de policia local
Número de vacants: 2
Subgrup de classificació: A1
Classificació: Escala: Administració Especial.
Subescala Tècnica
Denominació de la plaça: arquitecte municipal
Número de vacants: 1
La taxa de reposició per al sector de la policia local és de dues places per la qual cosa
l’oferta d’ocupació per al 2015 d’aquest sector arriba al 100%, amb la proposta
d’incorporar dues places d’agent de la policia local.
Per la resta de sectors establerts a la Llei de Pressupostos de l’Estat, en els quals es pot
procedir a la incorporació de personal, la taxa de reposició també és de 2 places, per la
qual cosa l’oferta d’ocupació per al 2015 de la resta de personal arriba al 50%, amb la
proposta d’incorporar a l’oferta la plaça d’arquitecte municipal.
Es fa necessari per tant, pel que fa a l’oferta del personal de la policia local, aprovar pel
Ple la sol.licitud de reposició d’aquestes places i
Vist l’informe emès per la interventora municipal en què es fa palès que tant la liquidació
del pressupost de l’exercici immediatament anterior com en el pressupost vigent i que
amb l’execució de l’oferta pública per al 2015, igualment es dóna compliment al principi
d’estabilitat pressupostària al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
FONAMENTS DE DRET:
Vist l’article 21. Uno 1. de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l ‘Estat per l’any 2015, en el qual s’estableix una ampliació a la limitació de l’oferta
pública per a l’any 2015, en allò que fa referència al sector de la policia local que
estableix un màxim del 50% de la taxa de reposició, si bé es podrà arribar al cent per
cent de la taxa de reposició d’efectius sempre que es tracti d’Entitats Locals que
compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals
o, en el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’estat, en matèria d’autorització
d’operacions d’endeutament. A més hauran de complir amb el principi d’estabilitat al qual
es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost de l’exercici
immediatament anterior com en el pressupost vigent. En relació a aquest darrer, els
respectius Plens de les Entitats Locals hauran d’adoptar un acord en què se sol·liciti la
reposició de les places vacants i en el que es posi de manifest que la mesura a la qual es
refereix aquesta norma no posa en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària. Aquest fet haurà de ser acreditat per la corresponent Entitat Local davant
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de la
convocatòria de places.

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:
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Primer.- SOL.LICITAR la reposició del 100 % de la taxa de reposició del sector de la
policia que es correspon a dues places d’agent de la policia local.
Segon.- Posar de manifest que l’ajuntament de Torelló compleix amb el principi
d’estabilitat al qual es refereix l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost
de l’exercici immediatament anterior com en el pressupost vigent, i que amb l’execució de
l’oferta pública per al 2015 no posa en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
Tercer.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la intenció de
l’Ajuntament de Torelló d’aprovar la convocatòria de la plaça inclosa en l’Oferta Pública
d’Ocupació per al 2015, als efectes del compliment de l’article 21. Uno 1. de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l ‘Estat per l’any 2015
Quart.- Comunicar aquest Acord a la interventora municipal, al Comitè d’empresa i a la
Junta de Personal.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Ja sabem de fa molt temps el problema al cos de la policia, d’una gran mobilitat dels
agents i una renovació de la plantilla constant. Jo tinc la meva opinió i així ja la vaig
mostrar els darrers anys, sobre quina podria ser la solució; esperem que d’això en
puguem treure el desllorigador i poder consolidar una plantilla amb una permanència
raonable i que no haguem de fer aquesta rotació tan important, de convocar sempre
moltes places any rere any, amb el que suposa d’inestabilitat per al cos de la policia i
també pels costos a l’hora de formar policies que al cap d’un temps van cap a altres
cossos i a altres poblacions.

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

2.2. RÈGIM INTERN
2.2.1. Subministrament d’una màquina multifuncions, una Ricoh Aficio MP 301SPF
amb mòdul de fax i dos calaixos per a les dependències de l’OAC de l’Espona.

ACORD:
A les dependències municipals de l’OAC de l’edifici Espona, disposen d’una multifuncions
per a la impressió i fotocòpies necessàries al servei esmentat. La màquina que donava
servei fins a l’actualitat ja era molt vella i s’ha espatllat i no és possible la seva reparació,
per la qual cosa, cal plantejar-se la seva substitució per una màquina nova.
Per l’import del subministrament, es pot fer una adjudicació directa; tenint en compte que
en les últimes ocasions en què s’han adquirit equips d’aquestes característiques s’ha
adjudicat a Copier Osona per l’adquisició d’una màquina Ricoh i que la totalitat de les
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màquines que actualment donen servei a l’Ajuntament de Torelló són Ricoh i el
manteniment el fa Copier Osona, és aconsellable mantenir el mateix proveïdor en aquesta
ocasió.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Règim Intern, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la formalització d’un contracte de lloguer amb l’empresa GRENKE
ALQUILER, per al lloguer del següent material:


FOTOCOPIADORA RICOH Aficio MP 301SPF, amb mòdul de fax, amb destí a les
dependències de l’OAC de l’Espona.

Per un termini de 5 anys i per import de 38,54 € IVA inclòs, cadascuna de les quotes
mensuals, en les condicions que s’especifiquen a l’oferta que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR i AUTORITZAR la despesa a favor de l’empresa GRENKE
ALQUILER, corresponent als mesos d’octubre a desembre de 2015, per l’import de 115,62
€, IVA inclòs i amb càrrec a la partida 208-920-2030000 del vigent pressupost de despeses:
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació que es derivi del
present acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a Copier Osona, S.L. i als departaments de Secretaria
i Intervenció de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació del Conveni marc de col·laboració i de l'adhesió de l'ajuntament de
Torelló a la Fundació Universitària Balmes
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L’ajuntament de Torelló està interessat en formar part de la Fundació Universitària
Balmes (FUB) per promoure i enfortir el projecte de territori i establir vies de col·laboració
amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
assenyala que és competència del Ple municipal els acords relatius a la participació en
organitzacions supramunicipals. En el mateix sentit l’article 52.2. b) del Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló a la Fundació Universitària Balmes i
aprovar els estatuts que la regulen i que s’incorporen com annex a aquest acord.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i la Universitat
de Vic per a la incorporació de l’Ajuntament de Torelló al Patronat de la Fundació
Universitària Balmes, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló per a la signatura del
conveni, així com tota la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a la Fundació Universitària Balmes.
“Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Universitària Balmes, titular de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i l’Ajuntament de Torelló
Vic, ...
REUNITS
D’una part, la Sra. Anna Maria Erra Sola, en la seva qualitat de Presidenta del Patronat
de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universtitat de VicUniversitat Central de Catalunya (UVic-UCC), domiciliada al Carrer Perot Rocaguinarda,
17, de Vic. La FUB està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 150 i identificada amb el CIF número G-58 020 124.
De l’altra, el Sr. Jaume Vivet i Soler, alcalde de l’Ajuntament de Torelló, en nom i
representació de l’Ajuntament de Torelló, domiciliat al carrer Ges d’Avall núm. 5, 08570 Torelló, i identificat amb el CIF número P0828500I degudament facultat per a aquest acte
en virtut de l’acord del Ple municipal de data ...
MANIFESTEN
I.Que la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, aprovada per Llei 5/1997, de
30 de maig, del Parlament de Catalunya, s’inspira en els valors de la pedagogia catalana,
en clara sintonia amb la realitat social i territorial, es fonamenta en una activitat de
docència i de recerca de qualitat que potencia els coneixements científics i tècnics, i
estimula els ideals humans individuals i socials.
II. Que l’Ajuntament de Torelló està interessat en formar part de la Fundació Universitària
Balmes (FUB), per promoure i enfortir el projecte de territori i establir vies de
col·laboració amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
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III. Que atès el projecte territorial i social, les parts consideren necessari dur a terme
iniciatives de col·laboració per a la potenciació del territori i l’intercanvi de coneixement
entre ambdós organismes.
Per tot això, subscriuen aquest conveni de col·laboració, que es regeix per les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Fundació Universitària
Balmes i l’Ajuntament de Torelló per tal de dur a terme un projecte conjunt de
desenvolupament del territori, que inclou l’enfortiment i la potenciació de la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya i del municipi de Torelló, així com la intensificació de
la col·laboració entre les dues parts.
Segona. Bases de la col·laboració
Per tal de desenvolupar aquest projecte de territori i incrementar les relacions, la
Fundació Universitària Balmes/Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i
l’Ajuntament de Torelló acorden:
- Nomenar com a patró de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, l’alcalde de Torelló. Quan
l’alcalde no pugui assistir a les reunions exercirà la representació el regidor de
......
- Incentivar les relacions de caràcter cultural, acadèmic, científic i institucional
entre la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i l’Ajuntament de
Torelló.
- Treballar conjuntament en el desenvolupament d’activitats de cultura,
formació, innovació, transferència de coneixement, esport, educació, benestar
social i empresa, i en la difusió en matèries d’interès comú per a ambdues
institucions i el seu àmbit territorial.
- Col·laborar en la promoció, potenciació i desenvolupament del territori.
- Fomentar el debat i l’intercanvi d'experiències sobre tots aquells temes que
puguin beneficiar ambdues institucions.
- Col·laborar en la difusió de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya i especialment de la formació que s’hi ofereix i les activitats de tipus
divers que s’hi duen a terme.
- Col·laborar en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin
beneficis a la projecció de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya i del municipi de Torelló.
- Estimular l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres,
publicacions i altres recursos i materials d’interès per a ambdues institucions i
el seu territori.
Tercera. Especificacions
Les especificacions de les actuacions previstes en la clàusula anterior i de les altres que
es puguin dur a terme en el futur s’establiran en convenis específics sobre les condicions
i aportacions de cada una de les institucions, que s’hauran d’ajustar al marc pressupostari
corresponent i tenir l’aprovació de l’òrgan competent de cada entitat.
Quarta. Interlocutors
Per a l’execució de les accions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, les dues
entitats designen un interlocutor. Per part de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya, la persona interlocutora serà el rector/a de la Universitat de Vic-Universitat
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Central de Catalunya; per part de l’Ajuntament de Torelló, la persona interlocutora serà
l’alcalde.
Cinquena. Disponibilitat
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i de l’Ajuntament de Torelló,
segons la seva disponibilitat, facilitaran els mitjans necessaris per al bon
desenvolupament i execució d’aquest conveni.
Sisena. Protecció de dades
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni i dels
específics que se’n derivin tindrà caràcter confidencial, a menys que s’acordi
expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni, no
podent utilitzar-les per a usos diferents als previstos en aquest, i fan constar, de manera
expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades personals
d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin
realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter
personal ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni i dels específics que se’n derivin,
en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció
de dades personals d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat
normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevulla
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà
causa de resolució del conveni.
Setena. Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des del mateix moment de la seva firma i podrà ser
modificat i ampliat per acord mutu entre les dues parts. La seva duració s’estableix per un
termini indefinit, excepte que una de les parts comuniqui a l’altra, amb un mes
d’anterioritat, la seva voluntat d’extingir-lo abans del termini establert, o de la seva
pròrroga.
Vuitena. Arbitratge
Aquest conveni es regirà pel dret català. Si hi hagués discrepàncies respecte a l’aplicació
i execució de l’acordat, seran resoltes per les parts de comú acord. En cas de no produirse aquest acord, el conflicte es resoldrà definitivament mitjançant un arbitratge de Dret,
en el marc del Tribunal Arbitral de Vic, al qual s’encomana l’administració de l’arbitratge i
el nomenament de l’àrbitre. Les parts es comprometen a complir el laude que sigui dictat.
En els casos d’incompliment, el propi arbitratge fixarà les indemnitzacions i penalitzacions
pertinents.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per
duplicat.
Per la Fundació Universitària Balmes
Anna M. Erra Solà
Presidenta
”

Per l’Ajuntament de Torelló
Jaume Vivet i Soler
Alcalde de Torelló
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INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres farem un vot en contra, bàsicament per un tema d’ideologia –suposo que sabeu
que la CUP l’aposta la fa per l’educació pública- i la Universitat de Vic és una universitat
concertada amb vocació de privada i, per tant, no hi podem votar a favor.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi estem d’acord. Aquesta és una demanda que s’havia fet oficialment i
extraoficialment a l’Ajuntament de Vic, perquè ja quan es va obrir a diferents poblacions
de la comarca i més enllà d’Osona d’incloure’ls a aquest òrgan de govern de la universitat
de Vic, que Torelló també hi pogués ser com a tercera població de la comarca d’Osona,
pensant que d’Osona hi eren Vic –òbviament- Manlleu i Prats de Lluçanès i pensàvem
que Torelló hi hauria de ser.
Nosaltres hi ha algunes coses que no veiem clar sobre el model d’universitat, però és de
Vic i ja que tenim l’oportunitat de ser-hi, és en aquests òrgans on es pot influenciar per
dirigir la universitat cap allà on sigui, si més no, des de Torelló portar les nostres idees i
de com ho podem veure. Estaria bé, doncs, no sé si crear una comissió de treball o una
comissió de seguiment, que ens podríem trobar unes vegades mínimes al llarg de l’any,
per fer aquesta tasca de seguiment i que es pogués traslladar quines són les qüestions
per tractar a la universitat de Vic i des de Torelló portar el nostre gra de sorra per no ser
uns convidats de pedra a la universitat de Vic.
Sr. MANEL ROMANS:
Jo voldria dir que em sap greu que no compartim el model universitari; és el que tenim
aquí; penso que és molt important –com ha dit en Jordi- que Torelló estiguem dins dels
òrgans de decisió de la universitat de Vic; penso que podrem col·laborar, ja hi
col·laborem en el tema de la beca Segimon Serrallonga i en altres temes, també a nivell
econòmic és molt important la tasca que pot portar a terme la universitat de Vic en tema
de formació, a les empreses o en els nostres joves i això, com ho ha dit en Jordi, ja feia
molt temps que nosaltres havíem demanat si era possible entrar dins la Fundació i en les
converses que havia tingut l’alcalde Santi Vivet amb l’Anna Erra, l’Anna Erra va agafar un
compromís que si ella era l’alcaldessa intentaria per totes que Torelló estigués dins de la
fundació i així ha estat i per això nosaltres avui aprovem aquest punt de l’ordre del dia.
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’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Abstencions: 0

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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2.4. URBANISME
2.4.1. Aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 31 del Pla General
d’Ordenació Urbana d’ordenació de l’ús religiós al municipi.
ACORD:
1.-Per acord del ple en sessió celebrada en data de 27 d’octubre de 2.014 es va acordar
suspendre l’atorgament de les llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos sempre que
tinguin relació amb l’ús religiós o centres de culte de nova implantació en l’àmbit
identificat gràficament i que es correspon amb els àmbits següents :
a) En primer terme l’àmbit que conforma el Sòl classificat com a Sòl Urbà i que és
qualificat en les claus o zones següents:
zona A: Conjunts històrics
zona E: Illes de pati interior
zona F: Illes compactes, habitatges plurifamiliars en bloc aïllat
zona G: Illes de volumetria opcional
zona EA: Edificació Auxiliar
b) En segon terme l’àmbit que conformen els polígons o sectors urbanístics
següents, situats tant en Sòl Urbà com en Sòl Urbanitzable:
Unitats d’actuació en sòl urbà:
1) Unitat d’actuació núm. 1 F.F.C.C.
2) Unitat d’actuació núm. 2 Can Parrella
3) Unitat d’actuació núm. 3 Matagalls
4) Unitat d’actuació núm. 7 Molí de Malianta
5) Unitat d’actuació núm. 8 Puig
6) Unitat d’actuació núm. 9 La Bardissa
Plans especials en sòl urbà:
7) Pla especial Ges Centre
8) Pla especial Espona
9) Pla especial La Torrentera
Plans parcials urbanístics:
10) Pla parcial El Castell I
11) Pla parcial El Castell II
12) Pla parcial La Campaneria II
13) Pla parcial La Creu I
14) Pla parcial La Creu II
La suspensió es va acordar pel termini d’un any. Si abans d’acabar-se el termini d’un
any de la suspensió potestativa es produeix l’aprovació inicial de la modificació de
planejament es podrà ampliar la suspensió fins a un màxim de dos anys, en els àmbits en
què les noves determinacions, comportin una modificació del règim urbanístic. L’acord de
suspensió es va publicar al BOP de data 7 de novembre de 2.014
2.La Llei 16/2.009, de 22 de juliol, dels centres de culte preveu que els ajuntaments
hauran de preveure sòl on s’admeti l’ús religiós de nova implantació, d’acord amb les
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necessitats i disponibilitats del municipi. Aquests sols han de ser qualificats com a
sistema d’equipament comunitari a resguard de la possibilitat d’admissió d’usos de
caràcter religiós en altres zones urbanes del municipi.
3.L’aprovació inicial de la modificació del Pla General aprovada pel plenari
municipal en la sessió de 22 de desembre de 2.014 va preveure dos grups urbanístics:
a)
En primer terme l’àmbit que conforma el Sòl classificat com a Sòl Urbà, essent
consolidat, i destinat a Sistema d’equipaments, ja siguin de titularitat pública o privada.
Es modifica la llista “d’equipaments existents” que conté la memòria del pla general
d’ordenació Urbana en el seu apartat 2n. de planejament i s’admeten els usos
religiosos preexistents al casc urbà que estan emplaçats en parcel·la destinada a
equipament privat , Clau EP., tot assignant-los l’ús religiós que els hi és propi.
b)
En segon terme l’àmbit que conforma el Sòl classificat com a Sòl Urbà es defineixen
criteris i condicions urbanístiques per a la implantació de nous usos religiosos, atenent a
raons d’idoneïtat i conveniència en relació a la trama urbana consolidada, així com per raons
de compatibilitat d’ús amb els altres usos admesos en aquestes qualificacions urbanes en
les claus o zones següents:.
zona A: Conjunts històrics
zona E: Illes de pati interior
zona G: Illes de volumetria opcional
Zona H: Illes de parcel·lació industrial
Zona L: Solars d’indústria aïllada
4.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 15 de desembre de 2.014
va acordar aprovar la modificació puntual núm. 31 del Pla General redactada pels
Serveis Tècnics municipals per la regulació dels usos religiosos en els termes
mencionats en l’apartat tercer. Es va acordar mantenir la suspensió fins a un màxim de
dos anys, comptadors des del 27 d’octubre de 2.014, per l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació, enderroc de construccions, instal·lacions o ampliacions
d’activitats i usos en els centres de culte de nova implantació en els àmbits del sòl urbà
del pla general en les zones qualificades com a Zona A, E i G. Així mateix es va acordar
suspendre pel termini màxim de dos anys l’atorgament de llicències d’edificació, reforma,
rehabilitació, enderroc de construccions, instal·lacions o ampliacions d’activitats i usos
en els centres de culte de nova implantació en els àmbits del sòl urbà del Pla General en
les zones qualificades com a Zona H i Zona L.
5.L’acord d’aprovació inicial de la modificació va estar sotmès a informació pública
pel termini d’un mes de durada, mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la
Província de data 22/01/2015, al Diari ARA del dia 16/01/2015, i al tauler electrònic
municipal (www.ajtorello.cat) pel període comprès del 4/03/2015 al 4/04/2015 sense que
en l’esmentat període s’hagin presentat al·legacions al respecte.
6.Per escrit de data 30 de desembre de 2.014 es va sol·licitar informe a la Direcció
General d’Afers Religiosos. En data de 11 de febrer de 2.015 , registre d’entrada
578/2.015 es va rebre l’informe favorable de la Direcció General d’Afers religiosos
condicionat a incorporar les modificacions establertes en el punt 4. De les lletres a), b) i
c). En aquest informe es fa constar que les condicions tècniques i materials mínims de
seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació han de ser
les previstes en el Capítol I del Títol II del Decret 94/2.010, de 20 de juliol, de
desplegament de la llei 16/2.009 dels centres de culte. Allò no regulat en aquest
reglament és aplicable la normativa vigent per als ens locals de pública concurrència. Per
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aquest motiu les condicions fixades en la proposta de l’ajuntament que regulaven
condicionats tècnics, d’accessibilitat i evacuació diferents als previstos al Decret 94/2.010
s’han de modificar per la seva posterior aprovació provisional per part de l’ajuntament.
En la proposta aprovada inicialment l’Ajuntament condicionava la implantació de nous
centres de culte a l’amplada del vial, es condicionava la implantació de centres de cultes
a la disposició d’un vestíbul o espai intermedi en funció de la superfície del local i a
l’alçada mínima lliure. Atès que aquests condicionants es preveuen , en al cas dels dos
primers, en el Decret 94/2.010 en funció de l’aforament i no de la superfície del local i , en
cas del tercer, cal aplicar la normativa vigent per als locals de pública concurrència, cal
suprimir aquests condicionats per no adequar-se a les previsions de la normativa que
regula les característiques tècniques dels centres de culte.
En la proposta presentada es suprimeix en el cas del casc antic, en les zones de sòl urbà
qualificades de : Zona A “Conjunts Històrics” l’admissió de l’ús religiós per motius d’accés
i mobilitat pel fet de no poder fixar limitacions en relació a l’amplada del vial i espais
intermitjos dels edificis, fet que podria incidir en temes de mobilitat i sorolls a la via
pública.
D’acord a l’informe aquests tres condicionants tècnics no es poden preveure en la
modificació de planejament per no adequar-se a les previsions de la normativa que regula
les característiques tècniques dels centres de culte.
Atès que aquestes limitacions tècniques en el cas del casc antic, en la Zona A “Conjunts
Històrics, es creu que pot afectar a la mobilitat i accés a aquests locals es creu procedent
per motius d’accés i mobilitat suprimir l’admissió de l’ús religiós dins de la Qualificació
urbanística de Zona A “Conjunt Històric”.
8.En data de 15 de setembre de 2.015 s’ha emès informe jurídic favorable de la
Secretària municipal en relació a la proposta d’aprovació provisional de la modificació
puntual núm. 31 del Pla General d’ordenació de l’ús religiós al municipi.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.L’article 96 i 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel
decret 3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu
que les modificacions de qualsevol figura de planejament se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació i han de raonar i justificar la necessitat de la
iniciativa, l’oportunitat i la conveniència.
Segon.L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació
urbanística municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat
l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través
d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
Simultàniament al tràmit d’informació pública del pla s’ha de sol·licitar informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorial els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes llevat, que una disposició n’autoritzi un de més llarg. En el cas que
analitzem caldrà demanar informe a la Direcció General d’Afers Religiosos. Un cop rebuts
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els informes i sotmesa la proposta a aprovació inicial procedirà adoptar l’acord
d’aprovació provisional per part del plenari municipal amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i es trametrà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals.
L’article 73.1 del Decret 1 / 2.010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 3/2.012 de 22 de
febrer, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, preveu que els òrgans
competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic poden
acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o reforma, de suspendre la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització,
com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació enderrocament de construccions, d’instal·lacions o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
L’article 73. 2 preveu que l’aprovació inicial dels instruments de planejament obliga
l’administració competent a acordar la suspensió en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.
L’administració també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir
altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’estar explicitats i justificats.
Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1
i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, en qualsevol cas,
a àmbits identificats gràficament.
Tercer.- Els efectes de la suspensió de llicències per a àmbits determinats no poden
durar més d’un any en el cas regulat per l’apartat 1 de l’article 73 o de dos anys en el cas
d’acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l’article 73. Si no s’ha adoptat
cap acord de suspensió amb anterioritat a l’aprovació inicial de l’instrument de
planejament , la suspensió regulada per l’apartat 2 de l’article 73 pot tenir una durada
màxima de dos anys.
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou per
al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de
la data d’exhauriment dels efectes.
Quart.- L’article 112 del Decret 305/2.006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme , preveu que cal fer nova informació pública en la tramitació del
planejament per la introducció de canvis substancials en el pla aprovat inicialment.
En el cas de planejament urbanístic general s’entén que són canvis substancials :
a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del
territori.
b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl.
Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes urbanístics
generals, en les qualificacions urbanístiques o en altres determinacions dels plans
urbanístics que no s’incloguin en els apartats a) i b) no comporten l’exigència d’un nou
termini d’informació pública però s’ha de fer constar en l’acord d’aprovació.
En el cas de la present proposta no es produeixen modificacions substancials en relació a
la proposta aprovada inicialment ja que no ens trobem en cap dels supòsits a) i b) i, per
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tant, no cal procedir a efectuar una nova exposició pública . Cal fer constar en l’acord
d’aprovació les modificacions introduïdes.
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 unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la 31 ena. Modificació puntual de la Revisió del Pla
General, redactada pels Serveis tècnics Municipals, per la regulació dels usos religiosos.
Les modificacions introduïdes respecte a la modificació inicial aprovada en el plenari
municipal celebrat el 22 de desembre de 2.014 i que no comporten modificació
substancial són les següents :
1.-Es treu l’admissió de l’ús religiós en sòl urbà qualificat com a Zona A: Conjunts
històrics.
2.- Es suprimeix la condició d'implantar nous centres de culte a l’amplada del vial, a la
disposició d’un vestíbul o espai intermedi en funció de la superfície del local i a l’alçada
mínima lliure del local.
Segon.- Trametre en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient administratiu
complet, junt amb el projecte diligenciat per triplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals, per tal que d’acord amb el que
estableix l’article 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, es procedeixi si s’escau procedeixi a l’aprovació definitiva.
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per la signatura de tota la documentació que sigui necessària per l’execució del present
acord.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres hi votarem a favor. Volem celebrar que per fi s’acabi aquest tema, perquè és un
tema que s’està portant des de fa molts anys.
És un debat que hem tingut aquests últims anys per aquí, però en tot cas, celebrem que
per fi aquest tema s’aprovi i que l’Ajuntament de Torelló ja torni a la normalitat absoluta.
Sr. XAVIER LOZANO:
Nosaltres evidentment també hi donarem suport. Ja es va iniciar aquest treball en
l’anterior mandat. És un tema que vam voler entomar des de diferents regidories ens hi
vam implicar. És un treball, crec, molt transversal i aquesta primera modificació segueix
amb els criteris que en els seus moments des del nostre grup ja havíem donat suport i ja
havíem apostat i també creiem que és hora que això pugui arribar a la llum, perquè ja
quan es parlava amb la comunitat musulmana ja se sabia que seria un procés llarg, que
es vagin saltant estacions i es vagi arribant al final del camí també és un deure que tenim
com a Ajuntament i que la cosa quedi regulada.
Val a dir que els deures els hem fet molt abans del que tocava: la llei permet un termini
fins el 2019; a Torelló estem fent els deures molt abans i d’això també crec que ens
n’hem de congratular tots plegats.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. Moció en favor de la dignificació de la víctima del franquisme desenterrada
als Mas El Puig en pro d'una política activa de memòria democràtica, que presenta
el Grup Municipal CUP-SP
PROPOSTA D’ACORD:
INTERVENCIONS PRÈVIES:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Deixem ajornada la moció per al mes vinent per poder-ne parlar amb més calma.

Sr. MANEL ROMANS:
Molt bé, doncs; en tot cas la deixem sobre la taula i intentarem consensuar-la per al
proper ple, perquè no hi ha hagut temps material i hi havia hagut unes esmenes que
havien fet els diferents grups i no hem tingut temps d’arribar a un acord i ens ha semblat
fer la proposta a la CUP per deixar-la sobre la taula i passar-la el mes vinent i així ho han
fet.
Per tant, nosaltres ens congratulem que així podrem arribar a un acord.

Amb la finalitat de consensuar un text amb la resta dels grups municipals, la
PROPOSTA ES DEIXA SOBRE LA TAULA:

El passat 28 de juliol de 2015 el Departament de Governació i Relacions Institucionals va
dur a terme la prospecció i excavació d’una fossa al Mas del Puig de Torelló, que va
permetre recuperar les restes òssies d’una persona presumptament executada per les
tropes franquistes el 4 de febrer de 1939. A hores d’ara els treballs forenses continuen al
laboratori on s’intentarà establir les causes de la mort i identificar aquesta persona a
través de l’anàlisi del seu ADN.
Després de més 76 anys de silenci i oblit, la intervenció al Puig ha confirmat les diferents
fonts de memòria oral i de documentació històrica que feien referència a aquest episodi.
És per això que els grups municipals sotasignats ens veiem amb l’obligació moral de
restablir la dignitat d’aquesta persona i amb ella la nostra com a societat. La influència i
les pors derivades de la llarga nit de la dictadura franquista han arribat fins els nostres
dies en forma d’episodis com els del “mort del Puig”.

16

Aprofitant per reconèixer la valuosa i indispensable tasca de les diverses associacions i
persones a títol individual que tenim a Torelló treballant per la recuperació de la memòria
històrica, i que han estat imprescindibles per donar llum a aquest cas.
Per tot això, els grups sotasignats com a legítims representants de la voluntat popular
proposem al ple municipal les mesures següents:

El passat 28 de juliol de 2015 el Departament de Governació i Relacions Institucionals va
dur a terme la prospecció i excavació d’una fossa al Mas del Puig de Torelló, que va
permetre recuperar les restes òssies d’una persona presumptament executada per les
tropes franquistes el 4 de febrer de 1939. A hores d’ara els treballs forenses continuen al
laboratori on s’intentarà establir les causes de la mort i identificar aquesta persona a
través de l’anàlisi del seu ADN.
Després de més 76 anys de silenci i oblit, la intervenció al Puig ha confirmat les diferents
fonts de memòria oral i de documentació històrica que feien referència a aquest episodi.
És per això que els grups municipals sotasignats ens veiem amb l’obligació moral de
restablir la dignitat d’aquesta persona i amb ella la nostra com a societat. La influència i
les pors derivades de la llarga nit de la dictadura franquista han arribat fins els nostres
dies en forma d’episodis com els del “mort del Puig”.
Aprofitant per reconèixer la valuosa i indispensable tasca de les diverses associacions i
persones a títol individual que tenim a Torelló treballant per la recuperació de la memòria
històrica, i que han estat imprescindibles per donar llum a aquest cas.
3.1.2. GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP
3.1.2.1. Moció que presenta el Grup Municipal PSC-CP Som un municipi d'acollida i
solidari, en una societat d'acollida i solidària i esmena a la totalitat del grup
municipal CUP-SP
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.CP:
Davant "actual arribada a Europa de milers de persones que fugen per salvar les seves
vides de la guerra en els seus països i la persecució política dels seus governs, no
podem restar impassibles. Cal que actuem.
Cal d'entrada deixar ben ciar que no es tracta d'un fenomen d'immigració, sinó d'un fet i
situació excepcional, on refugiats i refugiades, de persones de totes edats, intenten
escapar del desastre de la guerra i la fam en els seus països d'origen. Aquests darrers
dies, I'allau de persones que arriben a les fronteres d'Europa per cercar asil i refugi, han
convertit aquesta crisi en un drama humanitari. És ridícul i lamentable que Europa sigui
incapaç de gestionar I'arribada de 300.000 refugiats, quan a l'Orient Mitjà i el Nord
d'Àfrica han acollit a 7,2 milions de refugiats.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més
la situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i
buscar una nova oportunitat en un país d'Europa.
En aquest sentit, la resposta de la Unió Europea i dels seus Estats membres a la crisi de
refugiats no només és reprovable des del punt de vista moral i ètic sinó que també xoca
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amb tot un seguit d'obligacions jurídiques internacionals, a les quals ens hem adherit. En
una pregunta-interpel·lació a la Comissió, I'eurodiputat català socialista ha demanat a
l'Executiu comunitari que "actuï de forma immediata i contundent per assegurar que
estats membres com Espanya compleixin els compromisos contrets en matèria d'asil en
tractats com la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu de Drets
Humans o la Convenció de Ginebra".
En particular, I'actitud del Govern espanyol amb el seu regateig de xifres d'acceptació da
quotes de refugiats, ha estat vergonyós. La suposada saturació de la capacitat d'Espanya
per absorbir refugiats, no té cap fonament, i és un comportament partidista i que mostra la
seva insensibilitat cap a la situació d'auxili cap aquestes persones.
Estem fermament en contra d'aquesta actuació del Govern central, com així també ho
han expressat els nostres ciutadans i ciutadanes, i les entitats i ONGs demostrant un
sentiment de solidaritat i endegant iniciatives per podar acollir famílies refugiades.
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els
municipis tenen un ciar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans,
treballant conjuntament administració i organitzacions de la societat civil.
Com a municipi d'acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la
pau, comptem amb una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les
desigualtats i que de sempre s'ha mostrat solidaria amb les persones que pateixen
situacions difícils.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Torelló presenta per a la
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ:


Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d'abandonar les
seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països
d'origen i denunciem les situacions d'abús que aquestes pateixen per part de
màfies organitzades.



Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per
donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta
tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir situacions
d'incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de persones en
casos d'emergències humanitàries.



Instar al govern de l’Estat a donar asil o refugi a aquelles persones susceptibles
d'obtenir protecció internacional, o, com a mínim a totes aquelles que ho sol·liciti
la Comissió Europea, tant per decència cap als refugiats que arriben a les costes
europees fugint de la fam i la guerra, com per solidaritat amb la resta de països
de la UE.



Instar al govern de l'Estat que aprovi el més aviat possible el Reglament de la Llei
12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i la protecció subsidiaria.



Instar al govern de l'Estat a dissenyar amb urgència un Pla d'acollida humanitària
a refugiats. Aquest pla ha de tenir disposades places d'acollida dignes,
possibilitats d'escolarització per als menors, atenció sanitària i social, en
col·laboració amb les CCAA i la FEMP.
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Instar al Govern de la Generalitat a donar resposta a la demostració de solidaritat
que la ciutadania de Catalunya i les seves entitats civils estan tenint en aquesta
crisi, i en aquest sentit, sigui la CCAA, que sol·liciti la màxima quota de refugiats.



Instar al Govern de la Generalitat a preparar tots els Departaments implicats en la
gestió d'aquesta acollida, i oferir tots els recursos i serveis socials necessaris
amb coordinació amb els municipis d'acollida.



Instem al Govern de la Generalitat a desenvolupar una campanya de
sensibilització a la ciutadania sobre la necessitat de comptar amb una política
d'asil com a part essencial de la democràcia, el respecte a la dignitat humana i
als drets humans, i que així mateix procuri prevenir I'aparició actituds racistes o
xenòfobes.



Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en
aquesta matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama
humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades.



Ens sumem a la xarxa de municipis-refugi preparant dispositius d'acollida i convida
a la ciutadania a implicar-se i col, laborar en la mesura de les seves possibilitats
en I'atenció i ajuda als refugiats.



La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per
realitzar un treball estable i permanent que posi en marxa les diferents mesures
per a la millor atenció i suport als refugiats.



Traslladar aquest acord del ple municipal als Governs de l’Estat i de la Generalitat,
així com a totes les entitats socials del municipi, i en especial, aquelles que
desenvolupen tasques d'acollida de persones.

ESMENA A LA TOTALITAT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CUP-SP I QUE
ACCEPTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP:

ACORD:
MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
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Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua
com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
-

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

-

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que,
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol
país.

-

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

-

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

-

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.

-

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.

-

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què
donin resposta a la situació dels refugiats.

-

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Torelló és un exemple de poble solidari, com els que es porten actualment o el de
solidaritat amb el poble de Bòsnia Hercegovina, "Toròsnia, Torelló x Bòsnia",
arran d'un conflicte que ja va provocar un procés d'èxode de refugiats fugin de la
guerra

-

Recordant que als Països Catalans hem estat, al llarg de la nostra història, una
terra d’acollida per a moltes persones que han buscat una vida millor per a elles i
les seves famílies. Som un país d’acollida on els ciutadans hem sigut capaços
d’integrar aquests èxodes, sense importar si les raons eren econòmiques o
polítiques. Sense oblidar que molts conciutadans nostres van trobar asil exterior
en el passat com a conseqüència d’episodis de conflictes bèl·lics interns com la
guerra civil del 1936 al 1939

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
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Primer. Apel·lar als responsables polítics europeus per què apliquin les directives
aprovades per la Comissió i el mateix Parlament Europeu, i s’estableixin corredors
humanitaris que garanteixin l’exercici del dret d’asil i la seguretat de les persones que ho
necessiten, establint una quota anual de persones refugiades que cada Estat pot/vol
acollir; visats humanitaris perquè les persones que ho necessitin puguin arribar a Europa
d’una manera segura, i, a l’últim, vinculant el control de fluxos migratoris als conflictes que
els originen.
Segon. Instar el Govern espanyol a:
Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin
a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
c) Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual
i assegurar-ne el desplegament.
d) Facilitar recursos d’habitatges desplegats al territori per acollir refugiats i
territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer
càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
e) Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
f) Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
Quart. Essent conscients que els municipis haurem de tenir un rol actiu en l’acollida
d’aquestes persones,
Sabent que en aquest cas l’acollida no serà breu ni limitada en el temps i que els
refugiats durant un temps no tindran accés a la totalitat de drets dels quals gaudim la
resta de la ciutadania,
Sabedors que bona part d’aquests refugiats no tindran recursos econòmics, capacitat
habitacional ni recursos jurídics i que en un termini mitjà de temps caldrà abordar des de
diferents instàncies i àmbits la integració dels refugiats,
Amb l’única voluntat de donar resposta a les necessitats d’aquestes persones i acollir-los
entre nosaltres de manera digne,
Instar al govern municipal de Torelló a:
c) Revisar/actualitzar l’actual pla d'acollida municipal per a incorporar l'asil.
d) Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.
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e) Definir i planificar quins suports (serveis, infraestructures, necessitats jurídiques...)
el municipi pot oferir per acollir a les persones sol·licitants d’asil.
f) Impulsar una comissió de treball conjuntament amb la xarxa solidària local i la
ciutadania activa que desitgi sumar-s’hi, per redactar, establir i posar en marxa un
pla d’acollida que reculli les necessitats, els recursos i el programa d’acció.
g) Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
h) Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament
amb vocació transformadora. (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
del que ja som socis)
i) Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.
Cinquè. Alhora, com a sota signants d’aquests acords, els diferents grups polítics que
donem suport a aquesta moció ens comprometem a:
Estar al costat d’aquests refugiats, fent-nos receptius de les seves necessitats per
garantir-los el dret a una vida digna.
Impulsar propostes concretes de voluntariat entre els nostres afiliats i
simpatitzants per afavorir l’acolliment i l’assistència d’aquests refugiats.
Treballar amb la xarxa solidària local i la ciutadania perquè Torelló esdevingui un
municipi acollidor.
Sisè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
g)
h)
i)
j)

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Setè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal
de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de
l’Estat espanyol.

INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
Primer de tot volia donar les gràcies al Partit dels Socialistes per tenir la deferència de
renunciar a la moció que havien presentat ells i presentar aquesta, que és una moció que
va presentar l’ACM, la FMC i el fons Català i que hi ha hagut unes aportacions de la CUP
i d’ERC.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Volíem donar les gràcies a la resta dels partits per haver pogut arribar al consens en el
tema de la moció dels refugiats. És veritat que Torelló històricament ja té una experiència
en el tema de ser un poble acollidor. Catalunya també ha estat un país que com tothom ja
sap, hi ha passat 10.000 cultures i 10.000 persones de diferents provinences i sempre
se’ls ha acollit bé.
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Com a països occidentals segurament hem de fer molta autocrítica d’aquesta situació,
perquè els països com, per exemple Síria, han patit molta inestabilitat degut a les
polítiques que han fet Estats Units, la Unió Europea, per desgràcia també nosaltres com a
espanyols durant l’època de l’Aznar, ja sigui l’època de l’Irak, Afganistan, o més
recentment a l’Estat Islàmic o actualment encara al Kurdistan, i el que no podem fer és
anar allà en aquelles zones, provocar una forta inestabilitat i després quan la gent ha de
marxar d’allà cames ajudeu-me, perquè no tenen un sostre per viure ni menjar i tenen
una inseguretat per la seva vida, els tanquem les portes.
Per tot això, nosaltres estem molt contents que a partir d’ara Torelló aculli a refugiats de
Síria i que a part instem totes aquestes demandes a les diferents institucions que ens
afecten.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
El nostre grup bàsicament per coincidència amb aquesta moció, renunciem a la nostra i
facilitem que es pugui aprovar avui aquesta.
Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana Junts per Torelló vam demanar poder fer una Junta de
portaveus extraordinària per poder-ne parlar i poder consensuar un posicionament
conjunt; al final no es va fer aquesta Junta de portaveus extraordinària, però si que hem
pogut consensuar una moció entre tots els grups. Em sembla que tots podem estar
contents d’aquesta moció i així situem a Torelló on ha estat sempre, que és un poble
solidari; ho veiem ara en diferents campanyes solidàries que es porten a terme en l’àmbit
de cooperació i com a cas paradigmàtic la campanya de solidaritat amb Bòsnia durant la
guerra –estem parlant dels anys 90- on gent molt diversa ens hi vam poder implicar i la
resposta de Torelló va ser brutal i que en diferents xarxes solidàries de Bòsnia van
reconèixer la gran tasca que es va fer a Torelló.
Hi havia gent interessada en saber què faríem en el tema dels refugiats. És una cosa que
importa a gent de Torelló; jo crec que amb aquesta moció establim un escenari de treball
a partir de saber quins recursos tenim nosaltres, a partir d’un treball en diferents sectors
que tinguem al poble i també que la Generalitat –i segurament que així serà- posi a
disposició recursos que té a Torelló com pot ser en matèria d’habitatge, perquè acollir vol
dir bàsicament, principalment, més que altres coses, principalment donar un sostre a
aquesta gent des d’un plantejament que poden estar aquí dos mesos, o poden estar-hi
dos anys, o s’hi poden estar molt més.
Estem contents que haguem arribat a aquest consens i que aprovem aquesta moció amb
satisfacció.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
La majoria de coses de les que diré ja s’han comentat, però passo a llegir l’escrit que
portava preparat: Torelló és un poble solidari, sempre ha estat un poble acollidor, amb
persones immigrades i refugiades; bons exemples en són les campanyes solidàries que
es duen a terme any rere any; el treball de càritas interparroquial amb els pisos d’acollida
des de fa més de 10 anys; l’acolliment que realitza l’entitat Osona amb els nens i totes
aquelles persones i associacions que han donat d’una manera altruista suport a persones
que han hagut de marxar del seu país.
També des del departament de benestar social d’aquest Ajuntament, s’han fet i s’estan
portant a terme actuacions per a persones immigrades. Per tant, no és d’estrany que avui
es porti al ple aquesta moció de suport a l’acollida de refugiats víctimes dels conflictes
armats a la Mediterrània, igual que fa anys es va fer pel conflicte dels Balcans amb el
projecte “Torelló per Bòsnia”.
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Estem davant d’un drama humà de grans dimensions on cal un consens entre tots els
grups; cal fer un treball en xarxa entre les entitats socials, la societat civil i l’Ajuntament,
per iniciar els tràmits necessaris per oferir tota l’ajuda que puguem en la mesura dels
nostres mitjans, entrant a formar part de la xarxa de municipis acollidors, així com seguir
treballant en tots els projectes en curs i sense deixar d’atendre cap de les necessitats
actuals.
És per tot això, que nosaltres hi donem suport i estem contents que sembla que així sigui
per part de tots els grups.

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

3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte expressa de la resolució de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un matrimoni civil a la tinenta Sra. Núria Güell
En data 31 de juliol de 2015, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu
literalment a continuació:
“En data 29 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. FERNANDO
ALCALÁ-BEJARANO CALMAESTRA i la Sra. SANDRA PALOMAR CASTELLS, 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. NÚRIA GÜELL i ROVIRA, Tinenta d’alcalde d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la Sra. NÚRIA GÜELL I ROVIRA, Tinenta d’Alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. FERNANDO
ALCALÁ-BEJARANO CALMAESTRA i la Sra. SANDRA PALOMAR CASTELLS, el dia 16
d’agost 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.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.2.2. Donar compte d'un decret de l'Alcaldia de delegació al regidor Sr. Jordi
Rosell per a la celebració d'un casament civil
En data 2 de setembre de 2015, s’ha dictat el decret de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 26 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. ALBERT
SABATA PUJOLS i la Sra. LAIA TORRESCASANA MARTOS, els quals han manifestat la
seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que
estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria
d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI ROSELL i PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte.

Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:

Primer.- DELEGAR en el Sr. JORDI ROSELL PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. ALBERT SABATA
PUJOLS i la Sra. LAIA TORRESCASANA MARTOS, el dia 5 de setembre 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.

Ho mana i signa l'alcalde, en el lloc i la data indicats. Davant meu, la secretària, que en
dóna fe.

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
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3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de
l'última sessió plenària.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:





Sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2015.
Sessió extraordinària del dia 30 de juliol de 2015.
Sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2015
Sessió ordinària del dia 14 de setembre 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 DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
3.4.1.- Donar compte al Ple dels Decrets de l’alcaldia signats des de l’última sessió
plenària:
RELACIÓ DE FETS:

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

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

2015/901

21/04/2015

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

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

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

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

Aprovació definitiva del projecte de reforma d'un immoble
per a la Fundació Estivill Camps al C.Munts 14
Renovació targeta d'aparcament exp. 1996-52
Incoació de ruïna de l'empresa Vitri
Decret adjudicació contracte menor subministrament
172-2015-SSTT-LOMEN
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Decret Aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona
Decret Aprovar un AD a favor d'Altimiras enginyers
consultors SLP
211-2015-SSTT-LOMEN
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Suspensió rebuts IBI
Decret incoació procediment protecció legalitat urbanística
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-74
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-71
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-73
216-15 VP Sant Jordi
214-15 VP Sant Jordi
215-15 VP Parada informativa
Autorització hora de finalització del ball de les Festes del
barri de Montserrat 2015
Activitat Raid Ausetans
Decret Aprovar un AD a favor de Consorci Alba Ter
Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP
542 baixa actv
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2015/918

22/04/2015

2015/919
2015/920
2015/921
2015/922

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

2015/923

23/04/2015

2015/924

23/04/2015

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

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

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

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

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

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

2015/942

27/04/2015

2015/943

27/04/2015

2015/944

27/04/2015

2015/945
2015/946
2015/947

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

2015/948

27/04/2015

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

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número
12-2015, per amplicació de crèdits per ingressos no
27/04/2015 tributaris
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número
13-2015, mitjançant transferències del crèdit de partides que
27/04/2015 s'estimen reductibles
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública 27/04/2015 R.C.P.

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

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

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

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

2015/963

28/04/2015

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

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

2015/970

28/04/2015

2015/971

28/04/2015

2015/972
2015/972-1

28/04/2015
30/04/2015

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

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

2015/949

2015/950

2015/977
2015/978

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

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

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

2015/983

29/04/2015

2015/984

29/04/2015

2015/985

29/04/2015

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

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

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

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

2015/996
2015/997
2015/998

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

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

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

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

2015/1003
2015/1004
2015/1005
2015/1006
2015/1007
2015/1008
2015/1009
2015/1010
2015/1011
2015/1012
2015/1013
2015/1014
2015/1015

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

Aprovar les bases i la convocatoria per cobrir 1 plaça
d'agent de la policia local, en règim de funcionari de carrera.
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-202
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-32
Sol.licitud servei transport adaptat exp. 2015-356
Baixa teleassistència exp. 2010-68
Autorització per a la realització d’actes electorals - CiU.
Baixa teleassistència exp. 2009-103
Renovació targeta d'aparcament individual exp. 2007-97
Autorització per a la realització d’actes electorals - ICV
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-119
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2006-51
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1997-51
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2009-266
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2015/1016
2015/1017
2015/1018
2015/1019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autorització ús teatre Cirvianum 13-2015 C. Bàsquet Torelló
Autorització Cursa del ter
Acord incoació 19.1-15
Baixa teleassistència exp. 2015-259
Neteja de xoc exp. 1999-60
Neteja de xoc exp. 2005-209
Neteja de xoc exp. 2014-92
Neteja de xoc exp. 1996-53
Neteja de xoc exp. 2003-77
Alta teleassistència exp. 2015-379
Alta servei transport adaptat exp. 2013-22
Alta servei transport adaptat exp. 2013-22
Modificació de les dades dels Pabordes de Rocaprevera
Mantenir contractació AVL
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2015/1058
2015/1059
2015/1060
2015/1061
2015/1062
2015/1063
2015/1064
2015/1065
2015/1066
2015/1067
2015/1068
2015/1069
2015/1070
2015/1071
2015/10711
2015/1072
2015/1073
2015/1074
2015/1075
2015/1076
2015/1077
2015/1078
2015/1079
2015/1080
2015/1081
2015/1082
2015/1083
2015/1084
2015/1085
2015/1086

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

RELACIÓ DE FETS:

2015/895
2015/896
2015/897
2015/898

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

Aprovació definitiva del projecte de reforma d'un immoble per
a la Fundació Estivill Camps al C.Munts 14
Renovació targeta d'aparcament exp. 1996-52
Incoació de ruïna de l'empresa Vitri
Decret adjudicació contracte menor subministrament
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2015/899
2015/900

21/04/2015 172-2015-SSTT-LOMEN
21/04/2015 Decret adjudicació contracte menor subministrament

2015/901

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

21/04/2015 Decret Aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona
Decret Aprovar un AD a favor d'Altimiras enginyers consultors
21/04/2015 SLP
21/04/2015 211-2015-SSTT-LOMEN
21/04/2015 Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
21/04/2015 Suspensió rebuts IBI
21/04/2015 Decret incoació procediment protecció legalitat urbanística
21/04/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-74
21/04/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-71
21/04/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-73
22/04/2015 216-15 VP Sant Jordi
22/04/2015 214-15 VP Sant Jordi
22/04/2015 215-15 VP Parada informativa
Autorització hora de finalització del ball de les Festes del barri
22/04/2015 de Montserrat 2015
22/04/2015 Activitat Raid Ausetans
22/04/2015 Decret Aprovar un AD a favor de Consorci Alba Ter
22/04/2015 Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP
22/04/2015 542 baixa actv
22/04/2015 Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP

2015/919
2015/920
2015/921
2015/922

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

2015/923

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació la despesa de la
sanció per l'Agència Tributària, per improcedència de
23/04/2015 deduccions de l'IVA del 2n. trimestre de 2013

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

2015/924

23/04/2015

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

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

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

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

2015/934
2015/935

27/04/2015
27/04/2015

Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de 2T serrallers SCP
212-2015-SSTT-LOMEN
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-76
483-2013-SSTT-PRÒRROGA LOMEN

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de la
sanció imposada per l'Agència Tributària,per improcedència
de deduccions de l'IVA del 3r. trimestre de 2013
Acceptar la petició d'alta d'un usuari del gimnàs del pavelló
municipal d'esports i aprovar la liquidació de la taxa del 20
d'abril al 30 de juny de 2015
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-75
16-2015-i-CN canvi titular
11-2015-i Canvi titularitat
Carpa Escola Rocaprevera
10-2015-i legitimació innòcua
Modificació destí préstec DIBA- Caixa de Crèdit Ref 96-2014
pel finançament d'inversions
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-77
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT mss
Decret aprovar un AD a favor de Miquel Alemany Ylla
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT pmr
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
abril 2015
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local abril 2015
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2015/936
2015/937
2015/938
2015/939
2015/940
2015/941

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

2015/942

27/04/2015

2015/943

27/04/2015

2015/944

27/04/2015

2015/945
2015/946
2015/947

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

2015/948

27/04/2015

Renovacó targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-8
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2014-2
Autorització Aplec de Sardanes el dia 17 de maig
Nòmina. Deducció retribucions abril 2015 MRV
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina abril 2015
17-2015-i legitimació innòcua
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública F.J.S.P.
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Associació
Revetlla de Torelló
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública S.B.R.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública P.G.R.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.V.S.
Sol·licitud d'accés per vehicles T.M.V. SL
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública E.B.F.

2015/951

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

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

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

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

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

2015/963

28/04/2015

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

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

2015/970

28/04/2015 Requeriment d'indemnització per danys a la via pública – M.H.

2015/949

2015/950

Requeriment d'indemnització per danys a la via pública - C.I.
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-79
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-78
Decret aprovar un AD a favor de Josep Basco Pratdesaba
Decret Aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP
Decret aprovar un pagament a justificar per Santa Rita
03-2015-CPR_CN
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 14-2015,
per generació de crèdits per ingressos
26-04-i baixa actv.
14-94-E Baixa actv
Acord incoació 17.1-15
Decret baixa d'ofici deixar sense efectes exp. 06-2015
2015-218-SSTT-LOMEN
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
abril 2015
Acceptació de l'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per
a cobrir les despeses extraordinàries ocasionades pels aiguats
de l’estiu de 2014
reversió nínxol núm. 122 2a. Est
Decret aprovar un AD a favor de Bonser
2015-219-SSTT-LOMEN
177-15 CCU renuncia
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-80
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2015/972
2015/972-1

Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
28/04/2015 J.S.M.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
28/04/2015 G.R.C.
30/04/2015 AJUNTAMENT-2015 - CONTA-72

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

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

2015/971

2015/977
2015/978

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

2015/979
2015/980
2015/981
2015/982

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

2015/983

29/04/2015

2015/984

29/04/2015

2015/985

29/04/2015

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

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

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

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

2015/996
2015/997
2015/998

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

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

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

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

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

Aprovar les bases i la convocatoria per cobrir 1 plaça d'agent
de la policia local, en règim de funcionari de carrera.
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-202
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-32
Sol.licitud servei transport adaptat exp. 2015-356

2015/1003
2015/1004
2015/1005
2015/1006
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2015/1007
2015/1008
2015/1009
2015/1010
2015/1011
2015/1012
2015/1013
2015/1014
2015/1015

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

Baixa teleassistència exp. 2010-68
Autorització per a la realització d’actes electorals - CiU.
Baixa teleassistència exp. 2009-103
Renovació targeta d'aparcament individual exp. 2007-97
Autorització per a la realització d’actes electorals - ICV
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-119
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2006-51
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1997-51
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2009-266

2015/1016
2015/1017
2015/1018
2015/1019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015/1044
2015/1045
2015/1046
2015/1047
2015/1048
2015/1049
2015/1050
2015/1051
2015/1052

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

Autorització ús teatre Cirvianum 13-2015 C. Bàsquet Torelló
Autorització Cursa del ter
Acord incoació 19.1-15
Baixa teleassistència exp. 2015-259
Neteja de xoc exp. 1999-60
Neteja de xoc exp. 2005-209
Neteja de xoc exp. 2014-92
Neteja de xoc exp. 1996-53
Neteja de xoc exp. 2003-77
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2015/1053
2015/1054
2015/1055
2015/1056
2015/1057

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

2015/1058

11/05/2015

2015/1059

11/05/2015

2015/1060
2015/1061
2015/1062
2015/1063
2015/1064
2015/1065
2015/1066
2015/1067

11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015

2015/1068
2015/1069

12/05/2015
12/05/2015

2015/1070

12/05/2015

2015/1071

12/05/2015

2015/10711
2015/1072
2015/1073
2015/1074
2015/1075
2015/1076
2015/1077
2015/1078
2015/1079
2015/1080
2015/1081
2015/1082
2015/1083
2015/1084

14/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015

2015/1085
2015/1086

13/05/2015
13/05/2015

Alta teleassistència exp. 2015-379
Alta servei transport adaptat exp. 2013-22
Alta servei transport adaptat exp. 2013-22
Modificació de les dades dels Pabordes de Rocaprevera
Mantenir contractació AVL
Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de
clavegueram, del 1r. trimestre de 2015
Delegació de l'alcaldia en el tinent d’alcalde Sr. Manel
Romans, per a la celebració d'un casament civil.
Delegació de l'alcaldia en la regidora Sra. Concepció Villena,
per a la celebració d'un casament civil.
Decret aprovar un AD a favor de Jordi Alba Cordero
230-2015-SSTT-LOMEN
237-2015-SSTT-LOMEN
VP taules i cadires 2015
239-2015-SSTT-LOMEN
240-2015-SSTT-LOMEN
244-2015-SSTT-LOMEN
Autorització ús hotel d'entitats Josep Bardolet a Revetlla
Torelló
241-2015-SSTT-LOMEN
Autorització ús hotel d'entitats Josep Bardolet a Pabordes de
Rocaprevera
Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel
subministrament d’aigua del 1r. trimestre 2015
Deixar sense efecte la resolució de l'alcaldia núm. 2015-1071 i
aprovar els padrons i la liquidació del servei pel
subministrament d’aigua del 1r. trimestre 2015
15-04-II-CN efectuar CP amb el c-subst.
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2004-63
242-2015-SSTT-LOMEN
Compactació reducció d’un terç de jornada MPD
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada EHK
243-2015-SSTT-LOMEN
247-2015-SSTT-LOMEN
Baixa servei transport adaptat exp. 2015-356
VP Gelateries 2015
248-2015-SSTT-LOMEN
Alta servei de transport adaptat exp. 2015-248
29-2015-VP Pirotècnics
151-15 Deixar sense efectes requeriment
Sol·licitud d’assistència tècnica per la instrucció d'un expedient
disciplinari
Obertura informació reservada

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

4. PROPOSTES URGENTS
4.1.- URBANISME:
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VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4.1.1.- Aprovació definitiva del 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 varen redactar el
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA
POLIVALENT A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL.
L’enginyer municipal va emetre informe favorable en data de 15 de juliol de 2.015 en
relació a l’activitat a legalitzar fent constar que calia 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, feia constar que no calia informe del Departament de Sanitat .Es feia
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.
3.- Per acord del Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió Ordinària del dia 27 de juliol de
2015, es va aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una
Sala polivalent a la Zona esportiva municipal, que ascendeix a una quantia de
1.358.736,24 euros més 285.334,61 euros corresponents a l’IVA.
4.- D’acord a les previsions de l’article 36 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l'acord de
l’aprovació inicial del projecte, ha estat sotmès a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de data
18/08/2015, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6937, data 18/08/2015, i
al tauler electrònic municipal (www.ajtorello.cat) pel període comprès del 7/08/2015
al 22/09/2015, sense que en l’esmentat període d’exposició pública, s’hagin presentat
al·legacions al respecte.
5.- S’han demanat els informes preceptius al Consell Comarcal d’Osona i a la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, tal
com preveu la Llei 3/2010, de 18 de febrer, els quals han estat informats favorablement.

Fonaments de Dret :
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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.
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.
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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 d’/de Serveis Territorials, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres
assistents, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament 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 tècnics externs, que
ascendeix a una quantia de 1.358.736,24 euros més 285.334,61 euros corresponents a
l’IVA.
Segon.- Publicar l’acord mitjançant edictes al D.O.G.C, al B.O.P. i al tauler electrònic
d'edictes de la Corporació.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Sobre el tema de la sala polivalent, tampoc hi afegirem res més del que vam dur a l’últim
ple i ja va quedar clar que hi estem en contra per diversos motius; si que volem deixar
clar que ens refermem en aquests motius: que considerem que és una obra faraònica,
desproporcionada; que des de fora de l’equip de govern ens dóna la sensació
d’improvisació, de dependre excessivament d’un finançament extern; de fet, el mes de
juliol se’ns convoca a una reunió per parlar del projecte de la sala polivalent a tots els
portaveus dels grups municipals, se’ns comenta que la intenció és començar les obres de
cara a finals d’any, els mesos de novembre o desembre; segurament aquest planejament,
no sé com us ho heu trobat, però l’altre dia vam llegir al Torelló que estava previst
començar-ho de cara a abril o maig; en tres mesos això ja ha canviat, ja s’allarga.
Aquesta setmana vam tornar a anar a mirar el projecte i encara ens hem trobat amb més
sorpreses, com que tot i que el pressupost puja una barbaritat no contempla res del que
seria el material purament esportiu com poden ser les línies de les pistes, les cistelles, les
porteries... potser si que en comparació al preu total de la sala pot semblar poca cosa,
però no deixa de ser tot que sumar i que fa que aquesta cosa vagi pujant i que ves a
saber quan s’hagi acabat de quin preu estarem parlant que haurà pujat tot el pressupost i
tornar a constatar que, a part que estem en contra del projecte, ens preocupa aquesta
sensació d’improvisació que dóna des de fora i aquesta sensació que el pressupost es
pot anar inflant més, més i més i nosaltres tornaríem a demanar que es replantegés cap a
una cosa que creiem que no és tant necessari que sigui d’aquesta envergadura.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
Nosaltres evidentment estem molt satisfets que ja es pugui presentar a aprovació el
projecte bàsic d’execució, perquè pensem que és una necessitat molt important per a
totes les entitats del poble, tant socials, culturals, com esportives, i el que si que
demanaríem a l’equip de govern és que s’agilitzin el màxim possible tots els tràmits,
perquè tal com deia és una necessitat ja molt clara per a Torelló tenir una sala adequada
per la quantitat d’actes que es fan i que es poden arribar a fer a Torelló i també com a
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suport –si és necessari- a les entitats esportives que per la feina que estan fent de
creixement possiblement també ens servirà per donar-los suport.
Per tant, si que agrairíem que s’agilitzi tant com sigui possible la licitació de les obres i
que tirem endavant amb rapidesa.
Sr. DAVID FORCADA:
Una mica el tema de la improvisació potser ve pel fet de presentar per urgència
l’aprovació definitiva, però és justament el contrari, perquè l’exposició pública de
l’aprovació inicial acaba avui i, per tant, no la podíem presentar fins avui tal com es va dir
a la Comissió informativa. Això què fa? Fa que avancem un mes el calendari previst
d’aprovacions i sobre la dependència excessiva de finançament extern, és cert que
depenem o estarà finançada externament en gran quantia per subvencions i precisament
per això ho fem amb aquesta urgència, perquè hem de presentar el projecte amb
aprovació definitiva per obtenir aquestes subvencions i això ens garanteix tenir el
finançament.
A partir d’aquí agilitzarem el màxim els processos d’adjudicació, però tu Lluís també saps
bé com funciona el tema, els terminis legals, ... i essent optimistes, potser abans del març
es podran començar les obres, però hi ha uns terminis que inexorablement hem de
complir i allarguen aquests processos.
També som conscients que hi falten equipaments. Què passa? El projecte és projecte
executiu i està aprovat com està. Per tant, una modificació del projecte executiu ens
comportaria –que també s’havia contemplat- allargar el termini i posar en perill aquest
finançament. El que si que es podrà fer, a l’hora de la licitació, com a millores o, fins i tot,
com a projectes complementaris, aprofitar les possibles baixes que hi hagi, que revertiran
en l’aportació de l’Ajuntament, per fer aquestes millores que tenim en compte i que en
podem parlar, i us convidem a què consensuem quines creieu que són necessàries en el
projecte inicial que hi ha aprovat.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Només constatar sobre el tema del material i aquestes coses que encara falten, que
nosaltres creiem que torna a demostrar la manca de planificació, perquè és una cosa que
no es va contemplar en el projecte executiu i si no ja hi estaria inclòs; no s’hi ha pogut
afegir segurament per això, per manca de planificació i que unes coses que segurament
seran bàsiques en aquest projecte no s’hi van contemplar i només esperar que no ens
anem trobant amb més sorpreses d’aquestes, perquè cada vegada veiem més que tot i el
gran pressupost que té, just estem aprovant les quatre parets d’aquest projecte, i que
aquest projecte realment d’aquí a uns quants anys, quan calculem el pressupost total que
haurà tingut, segurament farà força por i més esgarrifança del que ja fa ara.
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’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Abstencions: 0
4.2. RECURSOS HUMANS
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VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

4.2.1. Recuperació parcial de la paga extraordinària i paga adicional del
complement específic del mes de desembre de 2012, dels empleats municipals
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, "Paga extraordinària del mes
de desembre de 2012 del personal del sector públic", va establir l'obligació de reduir les
retribucions anuals del 2012 del personal al servei del sector públic, per l'import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els termes
següents: "A l'any 2012 el personal del sector públic definit a l'article 22.U de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, veurà reduïdes les seves
retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat".
Segons l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, "les quantitats derivades de la
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic
o paques addicionals equivalents de conformitat amb el que es disposa en aquest article
es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb
subjecció al que s'estableix en la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents
lleis de pressupostos".
Aquest apartat estableix l'obligació de:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits destinats a l'abonament de les
pagues esmentades.
2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que s'estableix en el mateix article (aportacions a
plans de pensions o similars), sense que puguin ésser destinats a cap altre objecte,
ni en l'exercici actual, ni en exercicis futurs.
La nota informativa del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 12 de
setembre de 2012, relativa a l'aplicació per les entitats locals d’allò que es disposa en els
articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat i l'article 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l'estat pel present exercici, deia, entre d'altres notes
aclaridores, que amb la finalitat de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la
immobilització i destí dels quals ha establert la Llei, les entitats locals haurien de dictar,
per l'import que correspongui, acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
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En data 29 d’octubre de 2012 el Ple de l’ajuntament va acordar declarar la no
disponibilitat dels crèdits de les partides que es corresponia a la suma dels imports
individuals de la paga extraordinària de desembre de 2012 i la paga addicional equivalent
del mes esmentat del personal funcionari de l'Ajuntament de Torelló per import de
102.030,72 euros, i de 78.962,52 euros la paga extraordinària de desembre de 2012 del
personal laboral, d’acord amb la previsió de les pagues extraordinàries del personal
funcionari que s’haurien de liquidar el mes desembre de 2012, de conformitat amb les
incidències que constaven fins el moment i prenent de base els imports establerts per al
càlcul de la paga extraordinària a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012.
En el Ple de 26 de novembre de 2012 es va acordar també declarar la no disponibilitat
dels crèdits de les partides de retribució del personal eventual per import de 3.504,56 €
corresponents a la paga extraordinària i paga de complement específic addicional de
Nadal de 2012, en compliment de la mateixa normativa.
Atès que no es coneixia amb certesa quina seria l’aplicació definitiva de les quantitats
derivades de la supressió de la paga extraordinària de Nadal del personal de l’Ajuntament
de Torelló, es va aplicar la retenció de crèdit a les partides pressupostàries del Capítol I
corresponents, equivalent a la paga extraordinària i a la paga addicional del complement
específic i la resta de conceptes que integraven la paga extraordinària, de conformitat
amb els càlculs emesos pel departament de recursos humans i tenint en compte que hi
havia la possibilitat que les quantitats definitives en el moment del seu pagament
poguessin ser diferents com a conseqüència de modificacions per situacions personals
durant el període de meritació. Tot això als efectes de deixar constància dels imports
deixats de percebre pel personal funcionari i a l’espera de les instruccions que sobre
aquests imports es puguin dictar en el futur.
En la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2015, es va preveure la recuperació d’una part
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, del personal del
sector públic, concretament la corresponent a la meritació de 44 dies. Aquest pagament
estava condicionat al compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, per part
de les Administracions Públiques que volguessin acordar el seu pagament.
A l’empara d’aquesta disposició addicional, el Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió
de 26 de gener de 2015 va acordar la recuperació parcial de la paga extraordinària de
desembre de 2012 per als seus empleats, en l’import corresponent als 44 primers dies
meritats.
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 2019 de 12 de setembre de 2015, s’ha publicat el
Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia. Aquest RDL en el seu
article 1 . Uno estableix la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 per al personal del sector públic. D’acord amb aquest article les
diferents administracions públiques, abonaran dins de l’exercici 2015, i per una sola
vegada, una retribució de caràcter extraordinari, l’import de la qual serà l’equivalent a 48
dies o al 26,23 per cent dels imports que no es varen percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement
específic corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Real Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària de foment de
la competitivitat, amb l’abast i els límits establerts en aquest article.
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En l’apartat tres del mateix article 1. UNO el RDL 10/2015, d’ 11 de setembre estableix
que l’Administració abonarà aquestes quantitats si així ho acorda i si la seva situació
econòmica i financera ho fa possible l’any 2015, i si no és així en el primer exercici
pressupostari en què aquesta situació ho permeti.
I en l’apartat tres estableix que les quanties satisfetes en aplicació del RDL 10/2015, d’11
de setembre minoraran l’abast de les previsions contingudes a l’apartat 4 de l’article 2 del
Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.
Vist l’informe de la responsable de gestió de recursos humans de data 25 de setembre de
2015.
Vist l’informe de la interventora municipal de data 25 de setembre de 2015 en el qual es
constata que l’Ajuntament està en situació econòmica i financera per atendre aquesta
despesa.
FONAMENTS DE DRET:
Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.
És per tot això que, a proposta d’/de Recursos Humans, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer- Acordar, de conformitat amb el Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de
l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia,
la recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del complement específic del
mes de desembre de 2012, sobre l’import deixat de percebre per cada empleat en
aplicació de l’article 2 del Real Decret-Llei 20/2012, equivalents a la part proporcional
corresponent 48 dies de la paga extraordinària i paga addicional de complement
d'específic. En aquells casos en què no s’hagués procedit al reconeixement de la totalitat
de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 48 dies es reduiran
proporcionalment al còmput dels dies que hagués correspost.
Segon.- Establir que la recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes
de desembre de 2012, en els termes expressats en el punt anterior, afecta a tot el
personal funcionari, laboral i eventual de l’ajuntament de Torelló, al qual li va ser
suprimida l’esmentada paga, així com al personal de la plantilla de l’Ajuntament de
Torelló, que en el seu dia va meritar la paga extraordinària i paga addicional de
complement específic de desembre de 2012, i que a dia d’avui no presta els seus serveis
a l’ajuntament de Torelló, prèvia sol·licitud de la persona interessada.
Tercer.- Les quanties satisfetes per aplicació d’allò establert en aquesta disposició
minoraran l’abast de les previsions de l’apartat 4 de l’article 2 del Real Decret Llei
20/2012.
Quart.- Notificar aquest acord al departament d'intervenció a la Junta de Personal i al
comitè d’empresa
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INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Estem totalment d’acord i tant de bo es pugui recuperar el més aviat possible la totalitat
d’aquesta paga per als funcionaris.

Sr. MANEL ROMANS:
Això en principi, aquesta és un 26 i escaig per cent, que complementa el gairebé 24 que
es va pagar l’any passat; això fa el 50% i els pressupostos generals de l’Estat, el projecte
que hi ha del Partit Popular, preveu que de cara al 2016 es pugui o calgui pagar el 50%
restant. De moment és un projecte, però suposem que si el Partit Popular, com que té
majoria absoluta i vol aprovar el pressupost abans de les eleccions, suposem que serà
així. Per tant, nosaltres ens hem compromès ja amb els treballadors; vam tenir una reunió
aquesta setmana passada amb el Comitè i amb la Junta de Personal i ens hem
compromès a fer efectiu aquest 26% de la paga que pagarem ara abans de mitjans del
mes d’octubre i llavors la següent, si fos així, miraríem que després de tenir el pressupost
ja aprovat definitivament consolidat i tancat el pressupost de l’any 2015 que la puguem
pagar i això seria aproximadament el mes d’abril o maig, o sigui que intentaríem fer
efectiva la paga d’aquest 50% abans de la paga extra del mes de juny de 2016.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. LLUÍS TONEU:
5.1.Aquest cap de setmana passat s’ha produït una mortaldat de peixos al riu Ges; els
efectes eren ben visibles a l’alçada de la palanca aquest mateix diumenge, ahir. Que
sapiguem nosaltres, com a mínim hi ha hagut una denúncia i ens agradaria saber si
l’equip de govern en té constància o encara no se’l ha informat, i si en té constància, si
ens pot donar alguna informació al respecte.
Demanaríem que se’n fes el seguiment oportú i que una vegada es sàpiguen les causes,
mirar les responsabilitats si és el cas.

Sr. Manel Romans:
Jo no en sabia res i el tècnic de medi ambient que tinc, tampoc me’n ha dit res. De totes
maneres, demà li demanaré a ell per saber si hi ha hagut alguna queixa; la veritat és que
jo visc al costat del riu i no me’n havia assabentat. A vegades passa que en aquestes
èpoques de sequera, ja ens hi hem trobat alguna vegada que hi ha hagut una mortaldat.
No sabem en aquest cas si ha estat per algun abocament, per falta d’oxigen o què, però
mirarem d’esbrinar-ho. Moltes gràcies per dir-nos-ho.
5.2.El passat mes d’agost l’empresa Sagalés va inaugurar el servei bus exprés, en principi,
per millorar les connexions entre Osona i Barcelona. La implementació d’aquest servei,
presentat amb tota la pompa davant la presència de diferents polítics –alguns d’aquest
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Ajuntament- ha perjudicat clarament els veïns de la Vall del Ges i de Manlleu, tal i com,
per exemple, es recull en la carta que alguns usuaris han fet arribar a l’empresa
concessionària, al TMB i a la Generalitat. Bàsicament, aquesta pèrdua de qualitat de
servei es resumeix en tres punts: la primera és la pèrdua de serveis directes entre la Vall
del Ges i Barcelona, pel transbordament que ara si o si cal fer a Vic; la retallada en més
d’un 70% dels serveis directes entre Barcelona i la Vall del Ges i, coma conseqüència
d’aquests altres dos punts, l’increment de temps en el trajecte pels transbordaments –
repeteixo- que suposa per als usuaris de la Vall del Ges, a més, amb el risc, pel mal
plantejament de servei que s’està fent actualment, de perdre l’autobús, perquè sovint
molts dels usuaris que han de fer aquest transbordament acaben perdent el bus, perquè
els horaris no estan ben coordinats o perquè els busos ja van plens d’inici.
L’empresa concessionària d’aquest servei que podríem anomenar concertat, és a dir,
finançat en part amb diners públics, ha deixat un cop més aspectes com l’equilibri
territorial per concentrar-se en aquesta part més lucrativa del negoci; s’ha centralitzat
clarament el servei a Vic, reforçant els serveis entre aquesta ciutat i Barcelona i deixant
en un segon terme tots els usuaris que estem una mica més enllà de la capital d’Osona.
Aquest aspecte, sumat a les poques prestacions que ens ofereix la línia R3 –un altre
problema que tenim des de fa temps- i que fa que els usuaris de la Vall del Ges cada
vegada ho tinguem més difícil per utilitzar els serveis de transport públic per anar a
treballar, per anar a estudiar, o per fer qualsevulla activitat que estigui condicionada pel
factor temps; si no tens pressa, no hi ha cap problema, però si et deus a uns horaris
tenim un problema.
Per tot això, des del grup municipal de la CUP-Som Poble, voldríem demanar quines
gestions s’estan duent a terme, com hem vist que si que ja s’està fent des de l’Ajuntament
de Manlleu, o es pensen dur a terme des d’aquest equip de govern per tal d’esmenar
aquesta situació.

Sr. Manel Romans:
Si que deu fer uns quinze dies que vaig parlar amb l’alcalde de Manlleu i em va
manifestar que a casa seva hi havia hagut alguns ciutadans que s’havien queixat per
aquest tema del transbordament que cal fer als que agafen els busos a Torelló o Manlleu,
per anar cap a Barcelona.
La veritat és que jo no en sabia res; en vam parlar en una Junta de Govern; jo vaig
demanar als regidors si algú se’ls havia queixat i la veritat és que ningú dels que érem
allà no teníem constància de cap queixa; de totes maneres, vam dir a l’alcalde de Manlleu
que si hi havia alguna reunió, que nosaltres hi aniríem i si és per millorar, nosaltres hi
seríem i aquestes són les declaracions que vam fer en el seu moment.
Si que hem de dir que penso que encara que hi hagi algunes deficiències el servei ha
millorat molt; bàsicament pel fet d’estar en la tarifa integrada hi va haver una baixada
brutal de preus i això el regidor no ho ha dit i penso que ja està bé dir les coses dolentes,
però les coses bones potser també les han de saber els usuaris i crec que es va abaixar
al voltant d’un 40% el preu del bitllet de Torelló a Barcelona i en el tema de les coses que
no funcionin, penso que hem de posar-nos en contacte amb l’empresa; no sé si és per
qüestions econòmiques o perquè és; la qüestió és que hi ha 39 freqüències de Vic cap a
Barcelona i, per tant, penso que també ha de ser una mica difícil muntar tot això.
Nosaltres mirarem d’anar a l’empresa, assabentar-los i fer-los la proposta que, si no tots,
almenys una bona part dels trajectes que es facin de Torelló a Barcelona puguin ser
directes i encara que sigui passant per Vic, que els usuaris no hagin de baixar d’un bus
per agafar-ne un altre i, per tant, mirarem que quan se’ns convoqui –això és un tema que
porta l’Àlex Garrido, l’alcalde de Manlleu- i quan ell ens convoqui per anar a la reunió a
Barcelona hi anirem amb el regidor de mobilitat o l’alcalde.
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Sr. Lluís Toneu:
Nosaltres el que si que demanaríem és proactivitat; és a dir: el tema de la tarifa integrada
segur que no ha estat una proposta de l’empresa Sagalés; segurament hi tenen més a
veure usuaris o persones com els col·lectius “perquè no ens fotin el tren”, que porten dos
anys manifestant-se per temes com aquests i el tema del malestar, no sé si us ha arribat
directament o no; evidentment, em crec la teva paraula, però només cal llegir la premsa
per veure que és un tema que l’última setmana ha sortit arreu i que, per tant, nosaltres
entenem que com a membres d’aquest consistori és important que ho reclamem, perquè
si, insistim: els usuaris de Vic cada vegada ho tenen més bé i els de Vic en amunt, cada
vegada ho tenim més complicat.

Sr. Manel Romans:
Jo he de dir que la tarifa integrada és una aposta del govern de la Generalitat i han estat
ells els que ho han posat en marxa i els diners que costa això els aporta la Generalitat.

Sr. Lluís Toneu:
Evidentment és un servei públic i la Generalitat es deu a les persones d’aquest país.

Sr. Manel Romans:
Però hi ha voluntats que es poden fer o no es poden fer; en aquest cas, la voluntat de la
Generalitat de Catalunya va ser poder facilitar el màxim, ja que tenim aquest tren, el
màxim en el tema de les freqüències i el tema dels preus, que es pogués facilitar els
viatges des d’Osona a Barcelona.
Sr. Lluís Toneu:
Ho celebrem, perquè fa molts anys que ho demanàvem, i és un pas més. I en aquest cas,
perfecte! Seguim així!
Sra. ELENA CRESPI:
5.3.Una pregunta que fa referència al nou institut: des de la CUP Torelló Som Poble voldríem
saber quina és la situació actual del nou institut de Torelló, si serà una ampliació del
Marta Mata, si finament serà un institut independent, com quedarà el tema.

Sr. Marc Fontserè (respon conjuntament també la pregunta del Sr. Sabatés):
Començaré per la segona pregunta que ha fet en Lluís: el nombre d’alumnes d’aula
oberta que s’han inscrit en aquest projecte: no te’ls puc donar, no els tinc aquí. Te’ls faré
arribar a tu i a la resta de regidors.
Anant a l’institut o nou institut, o ESO –parlem de les dues línies d’ESO que fan falta-: no
està clar quina serà la solució que la Generalitat decidirà tirar endavant. En Lluís
comentava quin és el posicionament, que els pares estan nerviosos... és cert! És cert! En
el poc temps que fa que sóc regidor el primer que et trobes pel carrer són pares nerviosos
per aquest tema i el primer que fas és intentar donar-los resposta i la resposta primera,
com que depèn de la Generalitat, és anar a veure el que és el responsable, en aquest cas
el departament d’ensenyament.
Vam anar a fer una visita aquest dilluns passat amb l’alcalde i ens va explicar com
funcionen ells, primer de tot per tranquil·litzar-nos una mica; el servei de planificació del
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departament funciona per cursos, també, i quan acaba el curs que comença, és a dir el
dilluns de la setmana passada, es posen a treballar en el següent. Per tant, la seva
resposta va ser: “no ens hem mirat a fons, ni Torelló, ni altres pobles de les comarques
centrals” on ells tenen competència i que es troben en situacions similars, senzillament no
s’hi han posat, és a dir, són les deu i no ens hem posat a fer el dinar! Estem al mes de
setembre i no s’hi han posat, però si que com que arran –suposo- de visites que va fer en
Lluís Sabatés i l’alcalde amb membres de l’AMPA, membres de la direcció, coneixen i són
sensibles a la problemàtica –no és un problema, és una qüestió de recursos- perquè
venen 50 alumnes més que han començat sisè i que, per tant, s’han d’encabir, que són
50 de Torelló però alguns més que venen de la resta de la Vall. Evidentment tenen
alguna proposta, que són dues: em van avançar quines eren les propostes més
probables, sense decartar-ne cap altra, però si que van dir que el més probable és que es
converteixi l’escola Marta Mata en una escola institut, que és com va néixer, tot i que en
els últims anys semblava que per canvis en la política del departament no es tiraria
endavant, però ens van dir que aquesta era una de les vies que veien o l’altre, crear un
nou institut a Torelló. Aquestes són les dues propostes que començaran a treballar en
breu.
Nosaltres vam anar allà a dir: escolteu! Està molt bé que dins d’un despatx, que en sabeu
molt i que treballeu molt bé i teniu molts números, decidiu el que es farà en
l’ensenyament públic del nostre poble, però ens agradaria ser-hi no només com
Ajuntament, si no també com a comunitat educativa, com a pares, com a altres centres, si
és possible donar la nostra opinió per poder incidir el màxim possible en el bé de Torelló.
Així és com vam quedar; ens van dir que la decisió és seva, però que evidentment ens
escoltarien.
Sra. Elena Crespi:
En tot cas, la posició de l’equip de govern, quina seria?

Sr. Marc Fontserè:
La posició de l’equip de govern, com he dit, és no prendre la decisió, perquè no ens toca
a nosaltres, si no que depèn estrictament de la Generalitat, però si d’ajudar la Generalitat
a prendre la millor decisió, conjuntament no només com equip de govern, si no com a
comunitat educativa i en aquest sentit dimecres tinc una reunió amb les escoles del
municipi per començar a parlar d’aquest tema.
Sr. Lluís Sabatés:
Jo penso que el departament és molt conscient de la situació de Torelló, perquè com molt
bé has dit ens hem reunit abastament; a més, el director general d’escoles públiques ha
visitat l’escola Marta Mata en el seu moment, l’Antoni Llobet i no sé amb qui us vau
reunir, suposo que amb el Sr. Ramírez. Jo t’agrairia que el més aviat possible
demanessis una visita amb l’Antoni Llobet, perquè el que realment prendrà la decisió final
és el Director General i no el Director dels Serveis territorials, conjuntament amb l’alcalde,
si hi pot assistir; les dues opcions que em dones, tant si s’ha de crear un nou institut, em
sembla que ja estem fent salat, perquè que jo sàpiga no hi ha cap terreny disponible en
aquests moments per crear un nou institut i, per tant, d’alguna manera s’ha de vincular
amb espais que tenim al poble i la solució més factible, més ràpida i millor, perquè és la
que ja es va preveure en el seu moment, és acabar de desenvolupar el projecte que hi
havia d’institut escola al Marta Mata.
No entenc aquestes dues opcions que poses sobre la taula, perquè una és inviable per
temps i evidentment d’ha de buscar una solució en els espais que en aquests moments
tenim.
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Sr. Marc Fontserè:
Només dues puntualitzacions: la primera és que sé com es va crear el Marta Mata,
perquè era a l’equip de govern en aquell moment; i la segona és que jo no he posat cap
solució sobre la taula, si no que ha estat el Departament que ha posat aquestes dues
solucions; jo he escoltat i us les transmeto; no les he posat jo.
5.4.Degut a la polèmica que hi va haver el mes de juliol amb el pediatre del CAP de Torelló,
aquella queixa que va presentar una mare del poble, voldríem saber l’estat actual del que
s’ha fet, el que s’està fent ara, si el tema està tancat o encara falta fer alguna cosa o
queda alguna cosa pendent de resoldre.

Sr. Manel Romans:
Nosaltres, quan vam ser coneixedors que hi havia una persona que s’havia sentit
maltractada per un metge del CAP, el primer que vam fer va ser posar-nos en contacte
amb aquesta persona; l’alcalde si va entrevistar i ella li va dir el que li havia passat i
l’alcalde es va posar en contacte amb els càrrecs del Departament de Salut, manifestantlos el que havia passat aquí; aquesta persona el dia següent ja va marcar de Torelló.
La veritat és que això és un problema intern de l’ICS i nosaltres, ni ens hi hem ficat, ni ells
tampoc ens han donat cap mena d’explicació; per tant, nosaltres pensem que el problema
a Torelló es va solucionar i el que aquesta persona estigui fent ara dins de l’ICS no en
tenim cap idea, ni ho hem demanat, ni tampoc ens ho han dit.
Sra. Elena Crespi:
En tot cas, suposo que si que caldrà fer un seguiment de la nova incorporació que hi hagi
al CAP; crec que ara hi ha una substituta i, senzillament felicitar la mare que va fer el pas,
perquè crec que ella ho va fer amb una intenció –el que passa és que va sortir una mica
de mare-, però que és important que si a Torelló passen coses que no són positives, ni
per al poble ni per al país, que s’hi posi mà, i crec que és per felicitar també l’actuació que
va fer l’Ajuntament.

Sr. Manel Romans:
De fet, tampoc ens fiquem massa amb les substitucions que faci l’ICS, perquè aquest
mes passat mateix, hi va haver la substitució del Dr. Escarrà, que feia més de 30 anys
que estava aquí de metge i no hem pas entrat en veure si la persona que l’ha substituït és
del nostre agrat o no; l’ICS farà el que vulgui i si tenim alguna queixa, llavors nosaltres ja
ens posarem en contacte amb ells i els ho manifestarem, però si la cosa va bé, nosaltres
no ens hi fiquem.

Sra. Elena Crespi:
No en el sentit que l’Ajuntament decideixi qui substitueix, però si més no, estar a l’aguait i
estar obert a escoltar si mai passés cap altra situació de l’estil.

Sr. Manel Romans:
Quan hem tingut coneixement que alguna cosa no ha funcionat, com heu vist, hem estat
ràpids per solucionar-ho.
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Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.5.Tornant al servei de busos, però en un altre sentit: ja es van aprovar les obres del carrer
de Sant Bartomeu; seria per saber si ja s’ha començat a planificar, per exemple, què es
farà amb el servi de busos de Sagalés, ja no quan hagin acabat les obres, si no fins i tot,
durant les obres; per on està previst que es desviï, si ja s’hi està treballant. També, un
cop hagin acabat les obres, si es vol ja treballar en una solució definitiva del trànsit al
carrer Sant Bartomeu; hem estat mirant el projecte i cal recordar que el carrer Sant
Bartomeu és fins i tot, més estrat –per agafar una referència- que el carrer de Sant Feliu i
a més, tindríem 20 centímetres a cada banda per als vianants; per tant, considerem que
seria perillós que per allà segueixin passant els autobusos i, a més, hi passin persones i a
veure si com semblava que hi havia un principi de consens, s’està començant a
replantejar el carrer Sant Bartomeu més enllà del carrer Sant Bartomeu i s’està fent ja
alguna previsió de com modificar el trànsit per reduir el gran pas que hi ha per allà de
cotxes i de transports més grans com poden ser els busos i camions.

Sr. David Forcada:
Potser el més preocupant per plantejar és després de les obres: en les obres, amb
l’adjudicació, l’empresa adjudicatària ja disposarà d’un pla de mobilitat pel termini de
l’obra i s’ha de preocupar l’empresa de fer les desviacions de trànsit i el que calgui; per
tant, això està previst.
El que si que és més trencaclosques és una vegada estigui el carrer en funcionament, pel
tema que has dit de seguretat; des de la Diputació ens diuen que serà més segur que no
ho és ara i plantegen aquests reductors de velocitat a un màxim de 30 Km/h, que estarà
controlada per càmeres, però no vol dir que no ens haguem de preocupar del fet d’on fem
passar el transport públic i també camions i tota la circulació. En l’última comissió de
mobilitat, ja vam prendre algunes decisions que més o menys teníem clares, que seran
d’aplicació cap al desembre i consistents en treure la circulació de camions pràcticament
a tot el poble i només s’habilitarà per anar als accessos als polígons per camions de més
de 5.000 kg. I també s’encarregarà un estudi de reordenació de la mobilitat dins del casc
antic, perquè et pots trobar que tocant una cosa n’espatllem una altra i a partir d’allà,
prendre les decisions que calguin; i el tema bus, doncs està sobre la taula, però fins que
no hi hagi tot aquest procés, no et puc dir, una vegada obert el carrer si seguirà passant,
o no.
Sr. Francesc Manrique:
De moment, la desviació dels camions de gran tonatge, què serà? Ronda del Puig...?

Sr. David Forcada:
No. Els de gran tonatge van als polígons industrials i, per tant, si que les empreses se’ls
donarà uns itineraris recomanats; per anar a Matabosch han de venir per la C-17.
Evidentment el que és carretera de la Diputació, que és carretera de Conanglell, carrer
Balmes... estarà habilitat i des de les Serrasses cap a Borgonyà, també, però després,
per anar a tot el que és la zona de Puigbacó entraran pel carrer balmes i, per tant, tindran
tallada la Ronda Camprodon i per anar a les Vinyes, ja entraran per dalt, ja no han
d’entrar i la ronda del Puig estarà tallada a circulació de vehicles pensants.
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5.6.Demanar que situacions com la de la carta d’en Santi Vivet no es tornin a repetir. Si que
és veritat –ja hem llegit- tant quina va ser la reclamació com quina va ser la resposta;
nosaltres el que sabem és que vam rebre la carta a casa; a la carta no quedava gens clar
si era com a partir, o si era com Ajuntament; en tot cas, si no és clar que sigui del partit i
en lloc posa explícitament que ho sigui, demanem que de cara a properes vegades es
posi de manera més explícita, perquè donava a pensar que s’enviava com a Alcalde i
com Ajuntament i com alcalde i com Ajuntament, creiem que no s’hauria d’enviar en
època d’eleccions una carta en què es decantava clarament per una opció policia.

Sr. Manel Romans:
Aquesta carta és de l’AMI per si crèiem convenient que l’alcalde l’enviés; ens ho vam
mirar amb l’alcalde i a ell li va semblar correcte que s’enviés; li vaig dir que jo com a
alcalde accidental potser no era el millor i creia que l’havia de signar ell; li va semblar bé i
la vam enviar.
No ho vam fer amb recursos de l’Ajuntament; tant l’edició, com la tramesa, es va pagar
amb diners del partit i, per tant, això teníem molt clar que no podia ser, encara que no es
demanés el vot cap a una formació concreta, tot i que potser si que si llegies molt entre
línies induïa a votar en un determinat sentit, però jo penso que en Santi Vivet, com a
alcalde, com a persona, pot demanar el vot per qui vulgui. Jo no entenc ara –això va sortir
d’una denúncia del PSC- i penso que sense la denúncia no hi hauria hagut aquest
rebombori; si un alcalde no pot demanar el vot per a una formació que ell cregui
convenient...

Sr. Francesc Manrique:
Abans de llegir la problemàtica a través de la denúncia del PSC, és un tema que a mi ja
m’havia generat certa sospita; evidentment l’alcalde pot demanar el vot per qui vulgui, fer
campanya per qui vulgui. M’alegro que hagi estat finançat per Junts pel Si, o per
Convergència o per qui hagi estat, però només que si ha estat finançat per aquest partit,
que també quedés de manifest a la carta, que l’alcalde l’enviava com a membre d’aquest
partit i no com a alcalde del poble que representa a tothom.

Sr. Manel Romans:
Et torno a dir que aquesta carta no va sortir de nosaltres, si no que ens va ser
recomanada per l’AMI. Nosaltres som socis de l’AMI i intentem sempre que l’AMI ens fa
alguna recomanació, si la veiem bé, dur-la a terme, perquè és una associació que ens ha
ajudat molt en el tema de la independència i aquí no hi va haver cap mala fe en el fet de
no posar-hi cap mena de logo a dalt i, inclús, no està ni signada com alcalde, si no que
està signada a nivell particular i això ho va pagar el grup de Convergència Democràtica
de Catalunya i penso que no vam fer res mal fet, si no que una persona demana el vot, el
que es demanava allà bàsicament era la participació, més encobert o menys podries dir
que el vot estava induït cap a un cantó, però el que es demanava era el vot i la
responsabilitat com a ciutadans, que havíem de votar en aquestes eleccions; res més,
una cosa més neutre... diferent el dia que demanem el vot per a la nostra formació hi
posarem el logo, però en aquest no la demanàvem ni per a nosaltres, ni per Junts pel si,
ni per ningú.

5.7.I un altre prec que seria donar les gràcies a tots els votants que vam tenir ahir la CUPCrida constituent a Torelló, en total 804 vots i per primera vegada segona força al
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municipi. Moltes gràcies a tothom que ens ha fet confiança i continuarem treballant en
tots els objectius i programes pels quals ens hem anat presentant a les eleccions
d’aquest poble.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.8.No sé si des de l’equip de govern o des de la regidoria que pertoqui –no sé exactament a
quin- voleu fer una valoració de com va anar el Sunset festival a Torelló, per veure si és
un projecte que tindrà o pot tenir continuïtat o no; si hi ha hagut beneficis per al poble, si
no n’hi ha hagut... i aprofitant això, potser demanar que insteu a l’organització per retirar
els cartells, perquè ja fa molts dies que s’ha fet el festival i si hi ha algú que hi vol anar no
trobarà res, perquè quan segueixi les indicacions, ja està desmuntat, suposo! És una
anècdota, però fa una mica de deixadesa veure els cartells encara instal·lats.

Sra. Núria Güell:
Al Sunset hi vam estar moltes regidories implicades: policia, esports...
Parlar-ne molt aquí, en aquests moments no, i et diré per què: encara hem de fer la
valoració; en els propers dies la tenim per fer. Si que us podem dir que estem una mica
dolguts, perquè es va fer un conveni amb aquesta gent i hi ha hagut uns punts que no els
han complert ni poc ni molt; abans de dir-ho públicament, el que pensem, preferim parlarne amb ells i comentar-los-ho i llavors us ho expliquem.
Com a gent de Torelló tothom sap que hi ha hagut problemes i que no ha sortit tan bé
com pensàvem en un inici.
Sr. Lluís Sabatés:
Però els fareu retirar els cartells?

Sra. Núria Güell:
És que se’ls ha demanat moltes vegades. Espero que el dia que vinguin a reunió els
treguin, però ja se’ls ha demanat.
5.9.La representant de la CUP també n’ha parlat i nosaltres també en volíem parlar: ens
agradaria saber el posicionament que té la regidoria i també l’equip de govern sobre el
tema de l’institut escola Marta Mata. Ja estem a començament d’aquest curs i per al curs
vinent ja s’ha de posar en marxa alguna solució per als cursos de secundària i, per tant,
seria molt interessant que des de l’Ajuntament tinguéssiu clar quin és el vostre
posicionament i quin és el camí que voleu seguir per decidir o treure’n l’entrellat d’aquest
tema, perquè el temps se’ns tira a sobre i també hi ha una certa incertesa per part dels
pares i mares dels alumnes que acabaran sisè de primària per saber què han de fer amb
els seus fills de cara al curs vinent.
5.10.I també voldria demanar al regidor Marc Fontserè, si ens pot informar com ha començat
el projecte d’aula oberta per aquest curs, quants alumnes cada escola de secundària hi
han posat i si el projecte segueix en marxa i quina valoració en fa.
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Sr. JORDI CASALS:
5.11.Sobre pintades que van apareixent, que han aparegut abans i que apareixen ara i
segurament seguiran apareixent; hi ha maneres d’encarar-ho: una pot ser la neteja i
l’altra, com es va fer l’any passat quan van aparèixer un reguitzell de pintades per tot el
municipi i es va saber qui va ser i es va poder fer netejar a la persona que va admetre
que ho havia fet.
Sabem que és complicat de treballar-hi i preveure que no n’hi hagi encara és més
complicat; el que passa és que s’hauria de prestar atenció amb segons quines pintades
que ratllen ja no l’incivisme, si no que el supera i van molt més enllà, com poden ser de
tipologia obertament nazi; ja us informarem on n’hi ha i no estem dient que no esteu fent
la feina, si no que es tingui atenció a l’hora de donar resposta a unes pintades que ja
sobrepassen el civisme i que ofèn el respecte a la gent.

Sr. David Forcada:
Ja ho saps que a mesura que van apareixent es van netejant com es pot.
Però em sembla que també demanaves per un altre tema més de control de les
pintades?

Sr. Jordi Casals:
Si. Les que tenen una significació que va més enllà del que pot ser l’incivisme, o... era el
prec que en aquestes es tingui cura de poder accelerar una mica la seva neteja.

5.12.Saber si aquest equip de govern té plantejat, com s’havia fet en altres ocasions a principis
de mandat, davant la previsió que surtin les grans subvencions per inversions, com pot
ser la Xarxa de la Diputació, i segurament més complicat, el Pla Únic d’Obres i Serveis de
la Generalitat de Catalunya, que ja no va sortir la passada legislatura, a veure si ens
asseurem els diferents grups del municipi per parlar una mica tots plegats el que pensem,
ja que són unes subvencions que serveixen per fer inversions al llarg de tota la
legislatura.

Sr. Manel Romans:
La veritat és que hem començat a parlar-ne, però no tenim res decidit. De totes maneres,
quan tinguem una proposta convocarem a tots els grups per asseure’ns; el que volem
nosaltres és que les inversions que pugui fer l’equip de govern en aquests quatre anys, si
pot ser, siguin consensuades i que tothom vegi la necessitat pel mateix cantó.
Per tant, si que quan tinguem una proposta us ho direm i ens asseurem a discutir-ho.

6.- INFORMACIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
6.1.Demà a les 8 del vespre, a la sala d’actes de La Cooperativa, hi ha la xerrada inaugural
del curs escolar. Anirà a càrrec de Marina Subirants, que és catedràtica emèrita de
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sociologia i anirà sobre la coeducació en el segle XXI. Esteu tots convidats i tot i que el
curs ja fa unes setmanes que ha començat, es decideix fer-ho a finals de setembre
aquests últims anys, per anar més descansats els docents.
Sr. ALBERT PORTÚS:
6.2.Aquest mes d’agost se’ns ha notificat la liquidació de la participació en tributs de l’Estat,
que ha estat negativa i l’Ajuntament ha de tornar 203.902 dels 2.400.000 que ens van
donar i ja tenim previst fer la devolució en tres períodes trimestrals; el primer serà el mes
de desembre, el segon el mes de març i l’últim el mes de juny de 2016.
6.3.En relació al cadastre, el mes de juliol i agost s’ha començat a notificar un procediment de
regularització col·lectiva que afecta al cadastre i que és un procediment totalment aliè a
l’Ajuntament; això ens ve imposat pel cadastre i afecta tots els municipis d’Espanya i a
Torelló, concretament, afecta a 360 unitats d’urbana de les 9.600 que tenim i de diferent
tipologia: augments de coberts, obra nova, piscines, ... i de les finques, més de la meitat
de la revisió no afecta als 100 €.
La notificació de valors es pot impugnar al cadastre i en cas de resoldre en contra, la taxa
el Ministeri la retorna al contribuent.
I el 2016 es practicaran les liquidacions complementàries que tenen efectes retroactius en
cas que la construcció faci més de 4 any; si el període fos inferior, es liquidarà des del
moment en què s’hagi fet la construcció.
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.4.Està a punt de sortir el programa dels actes de la commemoració del 75 aniversari de
l’aiguat de l’any 1940. Com que el proper ple és a finals de mes i això ho celebrarem
precisament en el 75 aniversari, que és el 17 d’octubre, avançar-vos que hi ha hagut una
comissió que s’ha dedicat a muntar aquests actes, juntament amb “El cosidor digital”.
Tant bon punt els tinguem tancats ja us ho farem arribar.

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

Torelló, 30 de setembre de 2015
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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