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1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/13 Extraordinària amb urgència 23/11/2015
1.2. PLE2015/12 Ordinària 26/10/2015

Les dues actes s’aproven per unanimitat dels membres de la Corporació i sense
modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. HISENDA
2.1.1. Imposició de contribucions especials del C/ Sant Bartomeu. Exp. CE/1/2015
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
1.- El projecte constructiu “Condicionament de la travessera BV-5224 (carrer Sant
Bartomeu) entre els PK 5+860 i 5+990 al municipi de Torelló”, ha estat aprovat
definitivament per Decret d’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2015, amb un pressupost
d’execució per contracte de 409.026,31€ (IVA inclòs).
2.- Per Decret D’Alcaldia núm. 3006/2015 de data 13/11/2015 es va resoldre iniciar
l’expedient de contribucions especials i demanar els informes corresponents, que han
estat emesos i obren a l’expedient
FONAMENT DE DRET:
1.- Vista l’ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials i d’acord els
articles 28 i següents i l’article 58 del RDL 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals,
que disposen que els ajuntaments poden establir i exigir
contribucions especials com a conseqüència de la realització d’obres públiques, sempre
que el subjecte passiu obtingui un benefici o augment de valor del seus béns i sempre
que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els
fins que li són atribuïts. L’esmentada obra té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’article 28 del RDL 2/2004 de 5 de març.
2.- D’acord a l’article 34.1 d l’esmentat Reial Decret Legislatiu, l’exacció de les
contribucions especials precisarà la prèvia adopció d’un acord d’imposició i ordenació per
a cada cas concret.
3.- La base imposable serà com a màxim del 90% de 358.506,00, corresponents al cost
total de l’obra, menys la part subvencionada per la Diputació, Pla de Barris, i la part de la
cruïlla assumida per l’Ajuntament.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria simple, acorda:
Primer.- IMPOSAR les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de
l’obra “Condicionament de la travessera BV-5224 (carrer Sant Bartomeu) entre els PK
5+860 i 5+990 al municipi de Torelló”, l’establiment i exigència de les quals es legitima
per l’obtenció d’un benefici o per un augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon.- ORDENAR simultàniament el tribut concret d’acord
determinacions:

amb les següents

-El cost previst per l’obra es fixa en 409.026,31€ (iva inclòs), i el suportat per
l’Ajuntament en 173.026,31€, dels que 106.176,06 € es poden finançar en contribucions
especials.
-Es fixa la quantitat que s’ha de repartir als beneficiaris en 106.176,06€ corresponents al
29.75% del cost total de l’obra, i el 87.06% de la Base Imposable segons l’article 31.5 del
RDL 2/2004 de 5 de març. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baixa que el previst, caldrà girar a la
baixa o a l’alça les oportunes liquidacions. S’estableix aquest import a efectes
d’assenyalar els subjectes passius i el càlcul de les quotes.

3

-S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable el metre lineal de façana.
- Es realitzaran pagaments anticipats, segons estableix l’art 33.2 de la següent manera:
Per les quotes provisionals, superiors o iguals a 250€ i inferiors a 500€, 2 pagaments
bimensuals.
Per les quotes provisionals, superiors o iguals a 500€ i inferiors a 1.000€, 4 pagaments
bimensuals.
Per les quotes provisionals, superiors o iguals a 1.000€ i inferiors a 1.500€, 6 pagaments
bimensuals.
Per les quotes provisionals, superiors o iguals a 1.500€, 8 pagaments bimensuals.
Les inferiors a 250 no es fraccionaran.
Sempre es prendrà com a valor de referència el resultant de la liquidació provisional,
essent possible no liquidar, en cas de que la baixa de la licitació doni un import de quota,
inferior a la liquidació provisional.
Tercer.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten
d’aplicar a la quantitat que es reparteix, el mòdul de repartiment, segons consta en
document annex.
Quart.- EXPOSAR l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
i publicar-lo al BOP durant treta dies hàbils, període en el que les persones interessades
poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Durant
aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se
en associació administrativa de contribuents.
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el BOP.
Cinquè.- NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu l’acord, si és conegut, i
sinó, mitjançant edictes.
Sisè.- APLICAR l’Ordenança Fiscal General de Contribucions especial en tot allò que
no prevegi aquest acord.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquí, com ja hem explicat alguna vegada, els veïns, en total, pagarien el 29% del total de
l’obra i si hi ha baixa, la baixa s’aplicarà directament als veïns; en aquest cas l’aportació,
tant de pla de barris com de l’Ajuntament, seria exactament la mateixa; per part de la
Diputació, també.
Què fem? Fem nova la xarxa d’enllumenat públic; també es fa la reforma de la xarxa
d’electricitat, concretament la part de baixa tensió. La xarxa d’aigua potable es fa nova tot
el que seria la part de distribució i la del gas es completa la part del tram de carrer que no
n’hi ha. I també es fa la substitució del clavegueram d’un tram i es farà la connexió al
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carrer Sant Miquel. També hi haurà un altre tema i és que els particulars que tinguin les
entrades de clavegueram mal fetes o que s’hagin malmès, també es reposaran.
L’aportació dels veïns és d’uns 106.500 euros que, com hem dit, si hi ha baixa, tota la
baixa s’aplicarà en aquest sentit.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres, amb coherència amb el nostre programa electoral, hem de votar en contra
d’aquest dictamen d’aquestes contribucions especials al carrer Sant Bartomeu. Entenem
que s’ha negociat tard amb els veïns, amb presses i malament.

Sr. LLUÍS TONEU:
Nosaltres, durant la campanya ja ens vam pronunciar en contra que els veïns del carrer
Sant Bartomeu haguessin d’assumir part del cost de l’obra projectada a través de
contribucions especials i, per tant, conseqüentment, també votarem en contra d’aquest
punt.
La nostra justificació en aquest cas és que en aquest cas, nosaltres entenem que aquesta
intervenció es fa per una qüestió de seguretat –per tant, necessària-; no tenim res a dir –
també ho hem comentat així- amb el regidor pertinent pel que fa a la intervenció tècnica,
que ens sembla encertada, però es dóna en un punt en què és una artèria principal del
nostre poble i, per tant, entenem que és una intervenció d’interès públic que va més enllà
del que han d’assumir els veïns.
Dit això, també afegir que, com cada vegada que passa que hi ha una reforma important
a la via pública, que evidentment ha de ser assumida pels veïns propietaris, hi ha queixes
i s’obre el debat, i el més preocupant per a nosaltres és que altra vegada més ens sembla
que no hi ha uns criteris uniformes. Creiem que seria importantíssim establir o que
hagués estat important establir un precedent en el cas del carrer Sant Bartomeu; parlem
d’un protocol, parlem d’unes regles de joc de cara a futures intervencions. Diem que s’ha
perdut una oportunitat i que ens trobarem amb el mateix d’aquí a quatre dies quan
projectem les obres que segurament farem, o tirarem endavant al carrer Nou. No ens
sembla lògic i sostenible que cada vegada, o cada cas es tracti de forma individual i de
manera diferent i a vegades en funció de si manen uns, o si manen els altres. De la
mateixa manera que tenim un pla general, on es defineixen les regulacions de les
diferents zones d’usos, nosaltres entenem que es podrien establir criteris que reglessin
quan els veïns queden exempts de les contribucions especials, quin percentatge han de
pagar quan han d’assumir aquests costos, com es redueixen aquests costos en cas que
les licitacions d’obra vagin a la baixa, com serè en el cas d’aquesta obra, ...
I igualment, regular altres aspectes que, segurament –també s’ha de dir- no faria tant
contents els veïns; nosaltres també entenem que les intervencions que es decidís
subvencionar 100% amb diner públic, també haurien de regular que no es poguessin,
certs propietaris, lucrar de la regularització de les seves finques; parlem de fixar el cost
del valor subvencionat, sempre, independentment de si és assumit per l’Ajuntament o per
una altra institució pública, o pels veïns, però que quedés clar que allò té un cost i que
aquest cost s’apliqués en cas d’una venda de propietat, evidentment establint uns
períodes determinats.
En definitiva, doncs, parlem d’establir polítiques clares, transparents, unes regles de joc
que serveixin de manera general en l’interès públic i que no cada vegada que ens trobem
en una nova situació en què els veïns han d’assumir part d’aquests costos, es generi el
debat que gent se senti o es pugui sentir tractada de manera diferent com s’ha fet en
altres casos. Per tant, nosaltres, votarem en contra d’aquest punt i traslladem a l’equip de
govern la necessitat d’establir uns criteris generals que ajudin en el futur a què tots
aquests procediments siguin una mica més clars.
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Sr. JORDI CASALS:
Aquest projecte es va iniciar al final del passat mandat; segurament a cuita-corrents; hi va
haver per una part utilització per part d’un grup que ja no està en aquest plenari, que és
Plataforma per Catalunya, que va voler fer electoralisme davant de l’anunci que hi hauria
contribucions especials i sense cap base de coneixement i expressada aquesta
ignorància en aquest ple sense conèixer el que s’havia fet en altres moments, va posar
en dubte en general totes les contribucions especials per a obres com aquesta.
Hi va haver una reacció dels veïns, i durant la campanya, no fruit d’aquesta utilització
partidista, si no perquè segurament es va fer massa de pressa i a cuita-corrents i sense
temps per un diàleg com si que s’havia pogut tenir, per exemple, al carrer Rocaprevera,
en què es va parlar amb els veïns i es va poder dialogar amb temps suficient per trobar
certes millores o intercanviar de plantejaments; no es va fer i nosaltres en campanya si
que no vam posar en entredit que hi hauria d’haver contribucions especials, com hi ha
hagut en altres àmbits, però que segurament i per la naturalesa del carrer Sant Bartomeu,
que és una de les artèries de mobilitat de Torelló, i que s’ha de tenir també en compta
això, segurament s’haurien de replantejar aquestes contribucions especials i amb diàleg
amb els veïns; pel que sembla, el diàleg segurament ha estat unidireccional, no s’ha
posat a l’espai ni a l’escenari, perquè hi hagués un diàleg real i pel que s’ha anat dient
quan ho hem anat demanant, el plantejament que es fa ara és el mateix que es va
plantejar a final del passat mandat; és a dir, que no hi ha hagut cap canvi, ni abans de les
eleccions, ni després, malgrat que un grup de l’equip de govern també va posar en dubte
que hi hagués d’haver contribucions especials, no reformular-les, si no eliminar-les al
carrer Sant Bartomeu; és a dir, que s’ha quedat igual i nosaltres crèiem que això s’havia
de canviat. També vam estar d’acord en els debats que hi va haver, amb els
plantejaments que ha fet la CUP, d’estandaritzar els criteris per les contribucions
especials que es puguin anar fent, perquè l’Ajuntament tingui clars quins són els criteris, i
els veïns també, i saber a què atendre’s i no tenir aquest sentiment de possible
arbitrarietat.
En el passat ple de les ordenances, en una de les esmenes, era per incidir que es pogués
bonificar la taxa de deixalles als comerços, que és on es podia incidir fiscalment en els
comerços d’aquesta zona i no va ser acceptada per l’equip de govern.
I fent una mica de números, respecte al carrer de Rocaprevera, si mirem els recursos
propis que aporta l’Ajuntament en aquesta obra respecte al carrer de Rocaprevera, ja que
aquí hi ha més subvencions, veiem que les aportacions econòmiques dels veïns en
contribucions especials, és un tant per cent molt elevat si sumem tot el volum de diners
que no són subvencionables d’aquest tram, que és el carrer Rocaprevera, sense comptar
el dels quatre cantons. Aquí hauria estat un dels llocs on es podia haver incidit en què
l’Ajuntament fes un esforç major, semblant al que va fer al carrer Rocaprevera i els veïns
no haguessin hagut d’assumir un percentatge tant elevat, que si han fet els números
correctament, estem parlant que en contribucions especials hi ha una aportació de
106.655 € i l’Ajuntament, de recursos propis hi aporta uns 16.000 €; després hi ha totes
les subvencions. És a dir que aquí, el desequilibri és molt important i lluny del carrer
Rocaprevera, que en els números que tenim, el que aportava sense ser subvencionat tant
l’Ajuntament com els veïns, els veïns suportaven el 53,75% lluny d’aquest 90% que
assumeixen. Si que en el valor absolut de l’obra el percentatge és un 29%, però si estem
buscant l’esforç que fan els veïns i l’esforç que fa l’Ajuntament amb recursos propis, és on
es podia incidir, amb la idea d’incidir-hi; és a dir, potser per Convergència i Unió ja està
bé aquest projecte, perquè és el que plantegen, però nosaltres és un plantejament que
vam fer, de parlar-ne, és una circumstància diferent el carrer Sant Bartomeu que el carrer
Rocaprevera, i busquem aquestes vies; era una de les possibilitats que hi hauria.
Per tot el que he exposat, perquè aquest projecte és el mateix d’abans de les eleccions, i
durant les eleccions i en el nostre programa aportàvem un altre punt de vista, nosaltres
no hi votarem en contra, també perquè hem vist que si que hi ha unes al·legacions al que
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és el projecte; de moment, els veïns no han presentat al·legacions en quant a les
contribucions especials i nosaltres el que farem serà abstenir-nos.
Sr. JAUME VITET:
A mi em sorprèn quan es parla de canvis de criteri; canvi de criteri devia ser abans que
n’hi devia haver algun altre; nosaltres, des que governem tenim el mateix i el mateix és
d’imputar als veïns el 29% del cost de l’obra. Diem que a quest és diferent? I tant que és
diferent! Tenim una diputació que hi aporta uns diners, que al carrer Rocaprevera no els
va aportar. Que és una xarxa principal? Si, hi estem d’acord, però també millorem en part
les finques , la il·luminació i part que afecta els propis particulars.
I dit això, amb les baixes que tenim a la mà, molt em temo que pagaran molt poc o no
pagaran, això s’ha de veure, no és ara el moment de dir-ho, però si que per experiència
tenim aquesta percepció.
Diàleg? Diàleg amb els veïns n’hi ha hagut; hi ha una comissió; ens hi hem reunit; ens
hem vist un parell de vegades amb els veïns i la veritat és que tot el tema segueix
exactament el mateix procés de comunicació que hi va haver amb el carrer Rocaprevera;
si més no, em sorprèn que es digui que no hi hem parlat, no sé qui us ha informat ni d’on
ha sortit, però si que nosaltres amb els veïns, com ha de ser, per descomptat que ens
veiem i quan hi ha algun dubte hi ha una comissió formada i funcionem de la mateixa
manera que vam funcionar amb el carrer Rocaprevera, que penso que va anar prou bé,
cosa que fins al carrer Rocaprevera no s’havia fet mai, o s’havia fet molt poques vegades,
perquè jo, com afectat del nucli antic, va anar molt diferent.
De diàleg n’hi ha; seguirà havent-n’hi i ens reunirem amb els veïns les vegades que faci
falta i, per tant, no entenc el que dieu que no hi ha diàleg amb els veïns, no ho entenc.
Sr. LLUÍS TONEU:
La nostra només pretén ser una crítica constructiva; hem deixat molt clar que parlàvem
d’aquest equip de govern i d’altres, hem dit aquests colors i d’altres, i nosaltres entenem
que fins que no se solucioni de manera clara aquests criteris, aquests debats que no
interessen a ningú, hi seguiran essent i al final no ens n’oblidem: vosaltres, com equip de
govern, esteu representant l’Ajuntament de Torelló igual que ho van fer en altres
moments altres persones i després de vosaltres vindran altres persones que per sort,
també representaran l’Ajuntament de Torelló. El que estem dient nosaltres és que fins
que no hi hagi uns criteris clars, sigui el 29%, sigui el 3%, o sigui el percentatge que sigui,
si això no ho sabem fixar de manera reglamentada i clara, els veïns no tindran on acollirse. Mentre com tu mateix has dit, el nucli antic es faci d’una manera, la plaça Nova, es
faci d’una manera, el carrer Manlleu es faci d’una manera, la plaça de la Sardana es faci
d’una manera, el carrer Rocaprevera es faci d’una manera i el carrer Sant Bartomeu es
faci d’una manera, tindrem aquests debats. Nosaltres entenem que seria bo que es
treballés en aquest sentit.

Sr. DAVID FORCADA:
El tema aquest dels criteris, estic d’acord que si que es poden fixar un seguit de criteris,
tot i que, és clar! Els governs canviaran, no sé qui vindrà al darrere i la Llei ja dóna
aquesta potestat per poder cada govern tenir marge de si la contribució especial
l’apliquen al 100% del cost de l’obra o el 0%.
A partir d’aquí, en els últims anys que jo recordo que realment s’han fet obres i s’han
aplicat contribucions especials al municipi, el criteri sempre s’ha mantingut. Per exemple,
a la Caçada, com que era nova urbanització, no hi havia urbanització prèvia, es va aplicar
el 90%, que serà el mateix que s’aplicarà al carrer Giravolt. Per tant, quan no ha estat
urbanitzat prèviament, sempre quan s’ha fet la urbanització ha anat al 90%.
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Si anem al casc antic, estrictament el que és casc antic, la reforma inicial es va aplicar el
29% i tot el que s’ha fet posteriorment ha estat el 29% amb l’excepció del carrer Sant
Bartomeu, que segueix essent el 29%, però el fet que ara hi ha baixes sobre projectes
que potser en altres èpoques no hi eren i si que és una artèria principal, intentarem que
no sigui tant principal en el futur, però ara per ara ho és, amb el joc d’aquesta possible
rebaixa farà que la contribució d’aquests veïns tendeixi a zero; per què? Perquè si que és
una excepcionalitat potser dins del casc antic.
A partir d’aquí, tots els que ja han estat urbanitzats no s’aplica o no s’ha aplicat i això és
el criteri que hem mantingut ara, seguint una línia de fa 12, 15, 16 o 20 anys. A partir
d’ara fixar un criteri gaire estricte que pugui hipotecar futurs governs i que per altra banda
amb la llei a la mà ho podran canviar, i si que és cert que potser ens hem d’asseure i
escriure-ho això, però sempre hi haurà aquestes excepcionalitats. Però la voluntat hi és,
per establir uns criteris i, per tant, la vostra contribució en aquest sentit la recollirem i la
podem discutir ni fer un document sobre quins poden ser els futurs criteris en noves
contribucions especials que, per altra banda, ja en queden poques en principi per aplicar,
perquè ho tindrem tot bastant urbanitzat el que no ho estava, i millorat el que ja ho està.
Sra. NÚRIA GÜELL:
Com que sóc subjecte passiu beneficiari d’aquestes contribucions especials, m’abstindré
en aquest punt.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria simple atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU i
d’EiO#Fem Torelló, excepte la regidora Sra. Núria Güell, que s’absté per ser part
implicada.
Vots desfavorables: 5, dels regidors i la regidora dels grups municipals de la CUPSP i PSC-CP
Abstencions: 4, dels regidors del grup municipal de’ERC-JpT-AM i la regidora Sra.
Núria Güell.

2.1.2. Aprovar un canvi de nom d'un subjecte passiu de les Contribucions
Especials de l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer Rocaprevera"
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
El Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió de data 30 de juliol de 2012, va adoptar
l'acord d'aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials
com a conseqüència de l'execució de l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer
Rocaprevera", acord que va quedar definitivament aprovat el 6 de novembre de 2012, al
no interposar-se cap recurs de reposició, durant el termini establert d'un mes a comptar
des del dia següent a la recepció de les notificacions. En la relació individualitzada de
l'expedient esmentat hi constava com a subjecte passiu de l'objecte tributari del C.
Rocaprevera núm. 27, la Sra. Verónica Herrera Bayona, a la qual es va notificar
l'esmentat acord d'imposició i ordenació.
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Per acord del Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió de data 27 d'octubre de 2014,
finalitzada i liquidada definitivament l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer
Rocaprevera", es va aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials,
establint-se una quota final a liquidar per la Sra. Verònica Herrera Bayona per l'objecte
tributari del C. Rocaprevera núm. 27, de 1.031,23 euros (mil vint-i-tres euros amb vint-itres cèntims), que va ésser degudament notificada i que a data d'avui resta impagada en
la seva totalitat.
Per autoadjudicació de data 17 de febrer de 2014, l'objecte tributari amb referència
cadastral 9154026DG3595S0001WF i adreça C. Rocaprevera núm. 27 de Torelló, va
passar a ser propietat de la raó social Gescat Vivendes en Comercialització, S.L.U., amb
seu al C. Roure núm. 6 del municipi del Prat de Llobregat, segons el procediment
d'execució hipotecària 856/2009 Secció I del Jutjat de Primera Instància 5 de Vic.
FONAMENTS DE DRET
Articles 30 i 33 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte a determinar qui és el subjecte
passiu en el moment del meritament de les contribucions especials, i on, entre d'altres
consideracions, és diu que tot i que en l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte
passiu qui ho fos amb referència a la data d'aprovació i que aquest hagués anticipat el
pagament de quotes, és en el moment en que les obres s'hagin executat quan s'haurà de
determinar la persona obligada al pagament.
Articles 5 i 12 de l'Ordenança fiscal general reguladora de les Contribucions Especials,
vigent a l'Ajuntament de Torelló en el moment del meritament de les contribucions
especials de l'obra "Projecte de reurbanització del carrer Rocaprevera", respecte a
determinar qui és el subjecte passiu en el moment del meritament de les contribucions
especials.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la baixa de la liquidació definitiva de les contribucions especials de
l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer Rocaprevera" a nom de la Sra. Verònica
Herrera Bayona, per l'objecte tributari del C. Rocaprevera núm. 27, amb referència
cadastral 9154026DG3595S0001WF i aprovar la baixa dels càrrecs valors 715150-64,
725942-64, 737105-34, 753663-34 i 835825-68, que figuren pendents de pagament a
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, al seu nom.
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de l'obra "Projecte
de re-urbanització del carrer Rocaprevera" de l'objecte tributari del C. Rocaprevera núm.
27, amb referència cadastral 9154026DG3595S0001WF per import de 1.031,23 euros i a
nom del qui n'era el propietari en el moment del meritament de les obres, l'empresa
Gescat Vivendes en Comercialització, S.L.U.
Tercer- Notificar el present acord a les persones interessades i a l'Organisme de Gestió
tributària de la Diputació de Barcelona.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Coproració.

2.1.3. Rectificar una data final del Calendari Fiscal de l'any 2016
ACORD:

El Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió de data 26 d'octubre de 2015, va aprovar el
Calendari Fiscal per l'any 2016, on es feia constar, per error, que la data final del
cobrament de la 2a. fracció de la Taxa per gestió dels residus comercials era el dissabte
dia 1 d'octubre de 2016.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Rectificar la data final del cobrament de la 2a. fracció de la Taxa per gestió dels
residus comercials, del Calendari Fiscal de l'any 2016, essent la correcta el dilluns dia 3
d'octubre de 2016
Segon.- Notificar el present acord a l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació de
Barcelona.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Coproració.

2.2. RECURSOS HUMANS
2.2.1. Pròrroga acord retributiu Programes Treball i Formació
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
En data 13 de novembre es va dictar la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es
transcriu literalment a la part resolutiva del present acord.
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, acorda:
Primer.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es transcriu
literalment a continuació:
“RELACIÓ DE FETS:
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El 25 de juliol de 2013 les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i els sindicats Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CONC) i Unió General de Treballadors (UGT), juntament
amb la Secretaria d‟Ocupació i Relacions Laborals del Departament d‟Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, van subscriure l‟Acord relatiu a la contractació
de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a
demandants d‟ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació
promogut pel Servei d‟Ocupació de Catalunya.
En virtut d‟aquest acord, que es va signar amb la perspectiva que la Generalitat obriria la
convocatòria de nous Plans d‟ocupació, s‟estableix que les persones que siguin
contractades per les entitats locals de Catalunya en el marc de les accions d‟experiència
laboral i formació del programa Treball i Formació, que forma part dels programes de
polítiques actives d‟ocupació que gestiona el Servei d‟Ocupació de Catalunya, rebran un
retribució de 850 € mensuals més el prorrateig de les pagues extraordinàries. Aquesta
quantitat serà abonada als ajuntament per la Generalitat, que també assumirà la quota
empresarial de la seguretat social i les despeses de formació.
El Ple de l‟ajuntament de Torelló de 30 de setembre de 2013 va aprovar l‟adhesió a
aquest Acord.
Posteriorment, en data 12 de maig de 2014, les parts signants de l‟Acord varen acordar
prorrogar-lo amb la mateixa vigència temporal que els programes de polítiques actives
d‟ocupació que gestiona el servei d‟Ocupació de Catalunya amb les convocatòries de
Treball i Formació, Fem Ocupació per a Joves i Joves per l‟Ocupació.
En data 30 de juny de 2014 l‟Ajuntament de Torelló va aprovar l‟adhesió a la pròrroga de
l‟Acord signada en data 12 de maig de 2014.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6909 de 9 de juliol de 2015 es va
publicar l‟ ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s‟aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i
Formació adreçat a persones en situació d‟atur que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació, i s‟obre la convocatòria per a l‟any 2015 que per aquest any
s‟adreça prioritàriament a aturats de 45 o més anys.
L‟Ajuntament de Torelló es va acollir a aquesta convocatòria i per resolució del director
del Servei Ocupació de Catalunya de data 19 de novembre de 2015, es va aprovar la
contractació de 5 persones.
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: FER CONSTAR que de conformitat amb el certificat del secretari d‟Ocupació i
Relacions Laborals del Departament d‟Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya de 17 de juliol de 2015, i l‟acta de la mesa de coordinació del Consell de
Relacions Laborals de Catalunya, es considera vigent als efectes d‟aplicació a les
persones contractades a l‟empara de l „ ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, l‟Acord
retributiu aprovat el 25 de juliol de 2013 i prorrogat el 12 de maig de 2014.

11

Segon: Comunicar aquest acord a la interventora, a l‟àrea de promoció econòmica, a la
Junta de personal i al Comitè d‟empresa.
Tercer: Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que es realitzi.”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Coproració.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. Moció del Grup municipal d'ERC-JpT-AM per la formació d'una mesa de
treball per estudiar la reformulació d'impostos, taxes i preus públics de
l'Ajuntament de Torelló
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que en la darrera campanya electoral, bona part de les candidatures van proposar
replantejaments de fons de les ordenances fiscals.
Atès que el Grup Municipal d’ERC-JpT-AM va plantejar les ordenances aprovades en el
Ple d’octubre com de transició, al valorar poc viable un debat profund sobre la
reformulació de les ordenances fiscals, i per això es van presentar esmenes de millora i
complement a les presentades per l’equip de govern de CiU i FEM.
Atesa la voluntat de bona part dels grups de l’oposició, expressada en el Ple d’aprovació
d’ordenances, de crear un grup de treball per estudiar possibles canvis de fons de les
ordenances fiscals.
És per tot això que, el grup municipal d’ERC-JpT-AM, proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Crear una mesa de treball entre tots els grups municipals, de caràcter polític, per
estudiar la reformulació dels impostos, taxes i preus públics de l’ajuntament de Torelló.
Segon.- Comptar amb assistència tècnica d’assessorament a la mesa de treball, tant
local com d’altres institucions supramunicipals, aportant la informació necessària sobre
les limitacions legals dels possibles canvis de les ordenances fiscals.
Tercer.- Convocar aquesta mesa de treball durant el mes de gener de 2016 com a molt
tard i establir un calendari de treball que permeti haver tret les conclusions definitives per
tal d’encarar el Ple on s’aprovin les ordenances fiscals del 2017, amb les conclusions
damunt de la taula.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
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Aquesta moció és respecte al que ja vam posar damunt de la taula el passat ple de les
ordenances; el nostre plantejament d’aquestes ordenances ja ho vam explicar que les
observàvem com de transició; nosaltres proposàvem en el nostre programa mirar quina
capacitat hi havia per fer una sacsejada al que eren les ordenances en la seva globalitat,
observar, veure la possibilitat de noves fórmules, com podria ser la tarificació social, quins
avantatges té, quins inconvenients pot tenir, entre moltes altres coses.
Ja vam dir llavors: assentem-nos tots els grups i posem damunt de la taula tot plegat
entre tots, perquè tots tinguem la informació pertinent i després, òbviament, cada grup
que decideixi el que vulgui, però si entre tots poder compartir diferents propostes i
compartir aquesta informació. El que plantegem és crear aquesta mesa de caràcter polític
i tenir l’assessorament tècnic, tant dels tècnics de la casa, com també si s’escau poder
tenir assessorament de la Diputació –per exemple- o demanar informació a altres
ajuntaments.
I, bàsicament, per poder treballar això correctament, hauríem d’establir un calendari, és a
dir, que no arribem al mes de setembre que ja s’estan treballant les ordenances i encara
no poguéssim tenir cap conclusió al respecte, si no treballar-ho durant la primera meitat
de l’any, poder tenir aquesta informació, haver compartit entre tots les diferents idees i
tenir la informació i cadascú que tregui les seves conclusions i després, tots plegats,
encarar les properes ordenances havent-ho treballat conjuntament.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres ja ens vam abstenir en el ple anterior en el tema de les ordenances
argumentant que no havíem tingut gaire temps d’aprofundir en tot el temari, perquè és
molt extens; tot i així vam agrair la predisposició del regidor d’hisenda de trobar-se amb
nosaltres i explicar-nos alt per alt el que modificàvem en el ple anterior.
Tot i la bona predisposició, és clar, lògicament no vam poder tenir temps de valorar tot el
temari, que és molt ampli i nosaltres trobem que aquesta moció del grup d’Esquerra
Republicana és molt encertada i nosaltres hi votarem a favor.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló Som Poble, també votarem a favor; de fet, nosaltres també vam
proposar crear aquesta taula en l’últim ple quan vam parlar de les ordenances fiscals. No
volem repetir els arguments que ja vam plantejar sobre les últimes ordenances fiscals,
però si que nosaltres creiem que aquestes ordenances cal replantejar-les des del principi
i amb temps, perquè com ja s’ha dit és un tema molt complex.
Per tant, ens sumem a aquesta proposta i també a totes les altres que vagin en aquesta
direcció, perquè aquesta mateixa proposta també pot ser vàlida per treballar els
pressupostos o altres temes d’actualitat, com pot ser el futur del carnaval.
Entenem que aquesta forma de treball és un exercici de transparència necessària, que
pot ser beneficiosa i enriquidora per al poble, independentment que després no tots els
partits puguem estar al 100% d’acord, però creiem que el que farà serà que tothom pugui
fer les seves aportacions i enriquir més després el treball.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Des de l’equip de govern estem d’acord en el fons, però no pas en la forma. Hem estat,
estem i estarem sempre oberts a les reunions que facin falta per tractar i discutir
impostos, taxes i preus públics. Dit això, el que no veiem viable és establir una mesa de
treball establint un calendari de treball, per diversos motius: el primer, és que tota la
normativa derivada de la Diputació de Barcelona no queda fixada fins el mes de setembre
i, per tant, podríem trobar en el cas que consensuéssim modificacions, que finalment no
poguéssim dur-les a terme per motius legals.
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En segon lloc, des de la regidoria d’hisenda treballem tot l’any les ordenances i dones
especial èmfasi a recollir les queixes dels ciutadans que ens arriben durant l’any,
intentant encabir-les o, en tot cas, replantejar el text legal per poder-los donar solucions.
Finalment, i sense ànim d’ofendre ningú, no compartim l’anunciat de la moció presentada,
quan diu que es van presentar esmenes de millora, ja que des de l’equip de govern
entenem que les esmenes presentades, essent del tot subjectius sobre si eren millor o
no, que el que vàrem aprovar, el que realment representaven era un millor ingrés per
aquest ens; tanmateix, els emplacem a què ens facin arribar les propostes que considerin
oportunes i ens comprometen a estudiar-les conjuntament.
Per tot això, l’equip de govern votarà en contra d’aquesta moció.

Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot, ja ho vaig dir a la Junta de portaveus i m’he oblidat de dir-ho aquí: en el
passat ple la CUP també va posar damunt de la taula l’opció de seure’ns en una mesa de
treball l respecte; crec que és just dir-ho, ja que també ho va plantejar aquest grup.
Donar les gràcies al partit dels socialistes per donar-hi suport i també a la CUP per donar
suport a aquesta moció, i a l’equip de govern, és una mica... no sé si dir-li sorprenent, o
no, però, en primer lloc, òbviament, si nosaltres presentem esmenes, és per millor el text
que s’ha presentat, si no, òbviament ja no ho faríem, però pròpiament és subjectiu i per
això cadascú també pot votar la seva i l’equip de govern va decidir tirar a terra totes les
esmenes que vam plantejar.
El que passa que el fet aquest de fer reunions bilaterals al respecte, que entenem que és
el que planteja el regidor quan parla de la forma, jo crec que estem parlant de coses
diferents a parlar de les ordenances en concret; estem parlant de poder parlar de fer
replantejaments globals, és a dir: ens posarem el mes de setembre a parlar de
tarificacions socials, si és possible o no? Ens posarem el mes de setembre o octubre a
parlar, per exemple, dels diferents trams que es poden fer a l’IBI? Amb quina casuística
es pot fer? Jo crec que això, més que Esquerra Republicana Junts per Torelló es reuneixi
amb l’equip de govern i a més, perquè hi ha diferents grups i al ple els tres grups a
l’oposició tenen la voluntat d’asseure’s per parlar, compartir informació, compartir
reflexions entre tots i poder treure unes conclusions. Jo crec que això segurament és la
síntesi de quan l’equip de govern parla de diàleg i voluntat de treballar conjuntament, és
això, perquè si no, és molt possible que arribem a les properes ordenances, presentem
propostes des de l’oposició, i com ha passat aquest any en les ordenances, sense prèvia
conversa, sense previ intercanvi de vistes sobre el que es presentava, sense buscar
aclariments de dubtes que poguessin sortir en les al·legacions, es tombin tots. És a dir,
que la capacitat d’incidència dels grups a l’oposició, és nul·la i només ens queda l’opció, o
de votar a favor de les coses, votar en contra i que algú remugui des de l’equip de govern
i, en canvi, aquestes aportacions constructives no hi puguin ser.
Lamentem que es neguin a asseure’s en una taula amb tots els grups per poder parlar de
fons en una cosa tan important com són les ordenances. Que també és una oportunitat
perduda, perquè tots els grups siguem consistents de la importància que tenen les
ordenances, la importància que té la recaptació, per després suportar les despeses de
l’Ajuntament. Lamentem aquest posicionament i que perdem aquesta oportunitat de
buscar consensos, compartir inquietuds entre tots els grups d’aquest plenari, que
representem a tota la ciutadania de Torelló.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Només volia destacar un argument que he trobat contradictori a l’hora de dir que no
acceptàveu la moció, i és que dieu que vosaltres mateixos durant tot l’any esteu treballant
en les ordenances i aneu recollint aportacions de la ciutadania i al mateix temps, dieu que
fins el setembre no sabeu quins canvis de llei hi pot haver; per tant, és contradictori,
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perquè si no vosaltres mateixos hi començaríeu a treballar des del setembre. Nosaltres
sempre hem dit que la legalitat no pot ser una excusa i que en tot cas ha de ser voluntat i
que aquesta comissió es pot crear igualment, treballar durant tot l’any, i si al setembre hi
ha uns canvis de legalitat que impliquen que alguns canvis no es puguin fer o en calguin
uns altres, a partir del setembre, amb tots els grups, sobre les propostes que hi ha que
quedin afectades, es torna a parlar de com adaptar aquestes propostes a la legalitat; però
nosaltres entenem que la legalitat mai pot ser un problema, si no que ha de ser una cosa
de voluntat.
I també aprofitar per dir que tots els partits que estem aquí, durant la campanya electoral
portàvem al programa la participació ciutadana; més enllà d’unes paraules molt maques,
la participació es pot fer de moltes maneres i també estaria bé que més enllà de la
participació ciutadana i que es deixés participar directament als ciutadans, també estaria
bé obrir una mica aquesta participació a la resta de partits polítics i com hem dit nosaltres
abans, estaria bé que es creessin més comissions en aquest sentit per poder treballar les
coses prèviament a les comissions informatives que, per tempos no permeten que la
capacitat d’incidència de l’oposició sigui la que creiem convenient que hauria de ser, més
enllà de poder expressar l’opinió ja contrària o favorable a les coses que es facin.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Argumentar una mica el que ja hem dit: entenc que el més important és el fons de
l’assumpte. Nosaltres ja hi estem d’acord, estem d’acord i mai ens hem negat a reunirnos, a parlar tant d’ordenances fiscals, com de pressupostos, i el grup d’Esquerra
Republicana és conscient i sap el funcionament que tenim perquè a la passada
legislatura estàveu al govern i sabeu el tarannà que tenim a la regidoria, d’arribar al
consens màxim de suport possible en aquests temes.
Per tant, oberts al màxim i no a partir del setembre, si no des de demà mateix, si voleu,
ens podem reunir i començar a parlar del que faci falta.
Contradicció? No. Les ordenances estan composades per dues parts: una part que ens
ve imposada per la Diputació i la part que anem treballant l’Ajuntament tot l’any. La de la
Diputació, s’ha d’aplicar si o si, perquè és d’obligat compliment; per tant, aquesta part fins
a finals de setembre no ens arriba aquesta informació. Mentre, durant tot l’any anem
treballant en això que diem: bàsicament en reunions amb veïns, que ens proposen o a
vegades veiem que hi ha punts que no queden clars, o que creen confusió i intentar
millorar-les el màxim possible i una cosa no és incompatible amb l’altra. I nosaltres estem
disposats a rebre les propostes que facin falta, estudiar-les, discutir-les i a partir d’avui
mateix.

Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot: voluntat de consens en les últimes ordenances, jo diria que zero, perquè no
vam tenir ni resposta a les al·legacions, ni demandes d’aclariments, ni res, ens ho vam
trobar al ple i es van votar totes en contra.
I en segon lloc, si esteu d’acord en treballar a partir d’ara, aproveu la moció, creem
aquesta mesa i comencem a treballar-hi entre tots. Jo crec que aquí és més voluntat de
no voler aprovar una moció que ve de l’oposició i que incideix directament en el dia a dia
de l’Ajuntament, que no pas en qüestions de fons i de formes, perquè ara mateix s’acaba
de dir voluntat de treballar a partir d’ara. Doncs fem-ho! És el que diu aquesta moció!
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En relació al que has dit, has dit que veus bé durant tot l’any treballar la part que depèn
directament de l’Ajuntament; també has dit que veus bé reunir-te ja amb els partits que ho
vulguem, des de ja i no esperar al setembre per començar-ho a treballar. Així, pel que
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entenc, si tots els partits ens volem reunir per començar a treballar això des de ja i
vosaltres també ho voleu, esteu a favor de crear la comissió per parlar d’això, votant en
contra de crear la comissió. Per tant, si fem una reunió serà com si féssim la comissió,
per molt que no aproveu la moció! Per tant, digueu-li com vulgueu; potser aproveu-la o
no, però entenc que el que se’n treu d’aquí és que si ara tots els partits us demanem de
crear una reunió o comissió sobre aquest tema, ens direu que si, no? És una mica per
aclarir-me, perquè m’ha semblat tot una mica relatiu.
Sr. ALBERT PORTÚS:
A veure: Si has escoltat la defensa de la moció, la part final deia textualment: els
emplacem a què ens facin arribar les propostes que considerin oportunes i ens
comprometem a estudiar-les i discutir-les conjuntament.
Per tant, em reitero en el que he dit; a partir de demà, quan vulguin,. Ens fan arribar les
propostes, ens reunim, ens assentem i discutim sobre el que faci falta.

VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, segons el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-JpTAM i de la CUP-SP.
Vots desfavorables: 9, dels rgidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’EiO#Fem Torelló i del PSC-CP.
Abstencions: 0

3.1.2. Grup municipal del PSC-CP
3.1.2.1. Moció que presenta el Grup municipal del PSC-CP en defensa de la rebaixa
de l'IVA cultural que afecta la creació i producció de proximitat i l'accés a la cultura
en l'àmbit local
ACORD:

D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Torelló desitja
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%.
Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la
creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats
com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació
de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades
per la majoria absoluta del PP.
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La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector
d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per
part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat
significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat
reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF,
societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i,
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra
de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el
foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i
pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura.
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada
de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal Socialista
de l'Ajuntament de Torelló presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple
Municipal la MOCIÓ instant al Govern d'Espanya a:
És per tot això que, a proposta del grup municipal del PSC-CP, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres
assistents, acorda:
1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenint el
4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i
especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-.
2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.
3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment
d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió,
amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de
la creació i el consum cultural.
4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura,
al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació
de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre
municipi.

INTERVENCIONS:
SR. FRANCESC J. RIVERA:
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El grup municipal socialista de l’Ajuntament de Torelló, presenta per a la seva
consideració i acceptació pel ple municipal la moció en defensa de la rebaixa de l’IVA
cultural que afecta la creació i producció de proximitat i l’accés a la cultura en l’àmbit
local.
L’apujada desproporcionada de l’IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector
d’oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d’accés per part de la
ciutadania. I tot això, sense que la recaptació impositiva hagi augmentat significativament,
doncs l’escàs creixement d’aquest import indirecte, ha quedat reabsorbit per la caiguda
de les bases impositives i pels ingressos per IRPF i societats i seguretat social, que ha
suposat una disminució de la demanda i conseqüentment de la facturació en el sector
cultural.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica, més aviat tot el
contrari en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals en alguns casos, amb
un paper principal són també directament perjudicades amb aquesta mesura impositiva.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació; és una tremenda
mostra de miopia per part del govern estatal, i en concret, pel seu efecte destructiu sobre
el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format, existents en altres
ciutats i pobles del nostre país. I, per tant, afectant a l’economia local de molts municipis
com el nostre.
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de l’apujada
de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el grup municipal socialista de
l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que preveu el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta per a la seva consideració i
acceptació pel ple municipal aquesta moció.
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres des de la CUP Torelló Som Poble, creiem que la cultura és un valor molt
important per a les persones, per als pobles, per a la nostra societat, i lamentem
profundament que l’IVA cultural estigui al 21%, que sigui un cop per a la cultura, que faci
que la gent potser es plantegi perdre oportunitat d’enriquir-se una mica amb aquest valor,
però tot i així, hem valorat abstenir-nos en aquesta moció per diversos motius: el primer
seria, perquè s’insta explícitament el govern d’Espanya en un moment en què la majoria
del nostre poble està treballant per la fundació d’una República i, per tant, podem dir que
l’interlocutor no és l’adient, almenys per nosaltres; i també trobem a faltar que es puguin
citar altres IVA, com el que afecta els productes farmacèutics, aliments bàsics,... i no
només quedar-nos en la cultura i ens sembla que és una mesura que podríem titllar una
mica d’electoralista i que cal tenir molt present i cal recordar que precisament va ser el
govern de Zapatero el que el 2010 va apujar l’IVA general del 16 al 18% i el reduït del 7 al
8%. Tot i així, celebrem veure una proposta de l’equip del PSC, encara que sigui una
mica, suposo, que prefabricada, però no centrem la força de la nostra abstenció en això,
si no en tota la resta del que hem dit abans.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport, ja sigui per esperar el breu temps que encara esti9guem al
regne d’Espanya o per solidaritat internacionalista amb el poble espanyol, perquè puguin
comptar amb aquest IVA reduït per a la cultura.
Sra. NÚRIA GÜELL:
El nivell cultural d’un país, està en relació, entre altres factors, de la importància que es
dóna a la cultura i els recursos que s’hi destinen; parlaríem tant del pressuposat que s’hi
destina, com la fiscalitat que el govern espanyol actual proposa i aplica. No s’ha de ser
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cap geni, per deduir que si la cultura no es fomenta, la finalitat és voler que la gent pensi
el menys possible, ja que la ciutadania del nostre país té una ment disposada a pensar i
analitzar tot el que l’envolta.
Per tant, no és només un tema de diners; les raons van molt més enllà i per això cal
reclamar l’aplicació d’un IVA cultural reduït, d’acord amb els països del nostre entorn
europeu que més suport donen a la cultura, i corregir l’actual situació que castiga
clarament la indústria cultural i el públic i no ajuda a estimular la creació i el consum
cultural.
Per tot això, des de l’equip de govern votarem a favor de la moció que ens presenten els
companys del PSC.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#Fem Torelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de la CUP-SP.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Conar compte al Ple dels Decrets de l'alcalde
RELACIÓ DE FETS:
Codi

Descripció

2015/2325

Baixa d'ofici -incoació- exp. 39-2015
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable, al contracte 9.310.161
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-208
Acord incoació 42.1-15
P-38-39 Mercat Mpal. Canvi titular concessió adtiva
Convocar a revisió mèdica aspirant a plaça de notificadora
Comissió de serveis JMCM
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 2n. i 3r. trimestres de 2014
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 27-2015,
mitjançant transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
Acceptar la petició de baixa d'un usuari del gimnàs del pavelló municipal
d'esports
Decret adjudicació contracte menor obres carrer Gorg Negre
Decret incoació contracte menor obres condicionament xarxa aigües
pluvials
Decret incoació contracte menor obres conexió canonada
subministrament aigua potable urb. can Julià
Decret adjudicació contracte menor obres construcció mur escullera
POrtal de la Carrera
Reversió nínxol núm. 522 5a. Oest a favor de l'Ajuntament

2015/2326
2015/2327
2015/2328
2015/2329
2015/2330
2015/2331

2015/2332
2015/2333
2015/2334
2015/2335
2015/2336
2015/2337
2015/2338
2015/2339

Data
resolució
20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
22/10/2015
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2015/2340
2015/2341
2015/2342
2015/2343
2015/2344
2015/2345
2015/2346
2015/2347
2015/2348
2015/2349
2015/2350
2015/2351
2015/2352
2015/2353
2015/2354
2015/2355
2015/2356
2015/2357
2015/2358
2015/2359
2015/2360
2015/2361
2015/2362
2015/2363
2015/2364

2015/2365
2015/2366
2015/2367
2015/2368
2015/2369
2015/2370
2015/2371
2015/2372
2015/2373
2015/2374
2015/2375
2015/2376
2015/2377
2015/2378
2015/2379
2015/2380
2015/2381
2015/2382

Nòmina. Productivitat mensual P.L. octubre 2015
Petició abonament meritacions JMCM
Aprovar la liquidació econòmica del curs 2014-2015 de la Llar d'Infants
Municipal Blancaneus
Baixa d'ofici -incoació- exp. 41-2015
Baixa d'ofici -incoació- exp. 42-2015
Decret incoar baixa ofici exp. 40-2015
465-2015-SSTT-LOMEN
Canvi titularitat nínxol núm. 90 3a. Oest
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 28-2015, per
generació de crèdits per ingressos
470-2015-SSTT-LOMEN
471-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -incoació- exp. 43-2015
Decret Aprovar la certificació núm.5 obra rehabilitació casa jardí Can
Parrella
Decret Aprovar un AD a favor de Tancament de PVC SA
Carpa
44-08-III legitimació annex III LIIAA-LPCAA
08-2010-i incoar exp. Baixa actv.
Sol·licitud sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, programa del
Pacient Expert implantat per l'ICS.
Decret adjudicació contracte menor obres
Conveni de pràctiques R. Ona APV
Targeta d'aparcament exp. 2014-2
Requeriment per completar la documentació necessària per a l'admissió
a tràmit d'una reclamació per responsabilitat patrimonial - R.M.C.
Admissió a tràmit de la reclamació per responsabilitat patrimonial instada
pel Sr. J.M.R.R.
Admissió a tràmit de la reclamació per responsabilitat patrimonial instada
pel Sr. J.M.G.G.
L-2 i P-1-2 canvi de titularitat de la concessió administrativa
Aprovar definitivament el projecte constructiu “Condicionament de la
travessera BV-5224 (carrer de Sant Bartomeu) entre els PK 5-860 i 5990 al municipi de Torelló”
Acumulació crèdit hores sindicals
Aprovar la designa de lletrats del procediment de reconeixement de dret
núm. 344-2015 del Jutjat Social núm. 2 de Granollers
Nòmina. Productivitat programa objectius personal laboral any 20142015
Trobada de Cotxes clàssics Club d'Automobilisme Clàssics Pescallunes
Nòmina. Productivitat programa objectius personal funcionari any 20142015
Declarar caducat el cobrament de la indemnització per danys a la via
pública per part de Regina Cendrós Pedrós
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Baixa Teleassitència i padró exp. 2006-60
Sanció 43-15
Alta servei teleassistència exp. 2012-132
Baixa servei transport adaptat exp. 2011-67
Acord incoació 43.1-15
Nòmina. Imputació subvenció Igualtat i Ciutadania 15-Y-207419
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci de la Vall del Ges...
Nòmina. Imputació subvenció Catàleg de serveis DIBA 2015
450-15 VP taules i cadires hivern
441-15 VP taules i cadires hivern

22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
27/10/2015

27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
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2015/2383
2015/2384
2015/2385
2015/2386
2015/2387
2015/2388
2015/2389
2015/2390
2015/2391
2015/2392
2015/2393
2015/2394
2015/2395
2015/2396
2015/2397
2015/2398
2015/2399
2015/2400
2015/2401
2015/2402
2015/2403
2015/2404
2015/2405
2015/2406
2015/2407
2015/2408
2015/2409
2015/2410
2015/2411
2015/2412
2015/2413
2015/2414
2015/2415
2015/2416
2015/2417
2015/2418
2015/2419
2015/2420
2015/2421
2015/2422

478-15 VP venda Castanyes
Nomenament direcció obres construcció escullera carrer Portal de la
Carrera
Carpa jornades esportives escolars
Baixa d'ofici -incoació- exp. 42B-2015
Baixa d'ofici -incoació- exp. 44-2015
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2001-115
Baixa Servei teleassitència exp. 2014-20
Alta servei teleassistència exp. 1999-60
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina octubre 2015
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina octubre 2015
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a MSS
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a JMS
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a JLN
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a MMH
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a SRL
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a GHA
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a DPT
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a JNT
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a RVU
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a ATU
Retirar cable Pl. Nova, Bugatti
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a MGG
476-2015-SSTT-LOMEN
466-15 VP Taules i Cadires hivern
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a ASM
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a ECS
413-2015-SSTT-LOMEN
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a JCM
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de desembre
de 2012 a ACC
482-2015-SSTT-LOMEN
Decret nomenament direcció obres
Sanció 44-15
Acord incoació 44.1-15
Compliment ordre d'execució C. Campaneria, 6
Compliment ordre d'execució C. Campaneria, 2
Decret nomenament direcció obres
Modificació de les dades del Club d'Automobilisme Clàssics Pescallunes
Baixa per NO RN exp. 08-2015
Compliment obra d'execucuió C.Manlleu cantonada Vall del Ges
Baixa teleassistència exp. 2003-225

28/10/2015
28/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
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2015/2423
2015/2424
2015/2425
2015/2426
2015/2427
2015/2428
2015/2429
2015/2430
2015/2431
2015/2432
2015/2433
2015/2434
2015/2435
2015/2436
2015/2437
2015/2438
2015/2439
2015/2440
2015/2441
2015/2442
2015/2443
2015/2444
2015/2445
2015/2446
2015/2447
2015/2448
2015/2449
2015/2450
2015/2451
2015/2452
2015/2453
2015/2454
2015/2455
2015/2456
2015/2457
2015/2458
2015/2459
2015/2460
2015/2461
2015/2462
2015/2463
2015/2464
2015/2465
2015/2466
2015/2467
2015/2468
2015/2469
2015/2470
2015/2471

Complimentar ordre d'execució urbanitz. Can Julià
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Desperfectes amb pilona Ges
d’Avall – J.G.C.
36-2015-i legitimació innòcua
Decret aprovar un AD a favor de Pere Llach Barris
Decret aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
477-2015-SSTT-LOMEN
483-2015-SSTT-LOMEN
484-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -incoació- exp. 45-2015
489-2015-SSTT-LOMEN
488-2015-SSTT-LOMEN
486-2015-SSTT-LOMEN
MS alta parada 17 mercat setmanal Eva Carmona Jové
486-2015-SSTT-LOMEN
473-2015-SSTT-LOMEN
MS alta parada 29 mercat setmanal Sr. José Manuel Morillo Martin de
Turrones y mazapanes Los Extremeños C.B.
492-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -resolució- exp. 09-2015
497-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -resolució- exp. 18-2015
496-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -resolució- exp. 19-2015
495-2015-SSTT-LOMEN
Baixa d'ofici -resolució- exp. 20-2015
Renov. targeta d'aparcament MR exp. 2004-167
Renov. targeta d'aparcament exp. 2007-118
Acumulació Ajuntament de Vic
498-2015-SSTT-LOMEN
491-2015-SSTT-LOMEN
Renúncia agent de policia interí MPF
Renúncia voluntària al lloc de treball LMT
Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de clavegueram,
del 3r. trimestre de 2015
Renov. Targeta d'aparcament MR exp. 2005-11
3-2015-CP denegar R-reposició al D-1113-2015
Decret incoació contracte menor obres
Nòmina. Imputació subvenció Igualtat i Ciutadania Codi XGL 15-Y207419
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 29-2015, per
ampliació de crèdits
Decret sol·licitud alta servei de transparència
25-2015-i Legitimació innòcua
39-2015-i Legitimació comunicació innòcua
33-2015-i legitimació innòcua
11-10-i incoar exp. baixa
41-2015-i CN Legitinmació canvi titular
42-2015-i legitimació DR innòcua
07-2015-CP legitimació CP
22-2015-i legitimació innòcua
Nòmina. Imputació subvenció Garantia Cohesió Social XGL 15-X-208692
33-2015-i legitimació innòcua
Modificació de les dades del Club Tennis Taula Torelló

02/11/2015
02/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
03/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
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2015/2472
2015/2473
2015/2474
2015/2475
2015/2476
2015/2477
2015/2478
2015/2479
2015/2480

2015/2481
2015/24811
2015/24812
2015/2482
2015/2483
2015/2484

2015/2485
2015/2486
2015/2487

2015/2488
2015/2489
2015/2490
2015/2491
2015/2492
2015/2493
2015/2494
2015/2495
2015/2496
2015/2497
2015/2498
2015/2499
2015/2500
2015/2501
2015/2502
2015/2503
2015/2504
2015/2505
2015/2506
2015/2507
2015/2508
2015/2509
2015/2510
2015/2511

Nòmina. Imputació subvenció Catàleg de serveis 2015 XGL 15-Y-201771
Baixa d'ofici -resolució- exp. 26-2015
Baixa d'ofici -resolució- exp. 31-2015
133-1976 conformitat doc. tècnica
Baixa d'ofici -resolució- exp. 21-2015
Targeta d'aparcament MR exp. 1997-88
Baixa d'ofici -resolució- exp. 24-2015
Baixa d'ofici -resolució- exp. 28-2015
Baixa d'ofici -resolució- exp. 29-2015
Aprovació de l'oferta i les bases per a la selecció d'un pla d'ocupació de
l'ajuntament de Torelló de 2015 finançat per la Diputació de Barcelona en
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015

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

05/11/2015

Decret Sol.licitar una subvenció a Diputació de 100.000 € museu torneria 05/11/2015
Decret Sol.licitar una subvenció a Diputació de 10.000 € museu torneria
07-99-E incoar exp. baixa
Retirada arma FFC
Modificació de les dades de la Societat Ocellaire Torelló
Aprovar el retorn de l'import facturat en excés a Sport Assistance 2000,
S.L., pel cànon pel subministrament d'aigua de la piscina coberta
municipal del període del 25-02-2015 al 27-05-2015
Nomenament notificadora DFP
Modificació horari atenció al públic Torelló Jove
Aprovar la liquidació econòmica del curs 2014-2015 de la Llar d'Infants
Municipal La Cabanya i autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una
despesa a favor de la Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés
d'Educació en l'Esplai
Acord incoació 45.1-15
Incoació 45.2-15
Baixa teleassistència exp. 2006-182
Sol.licitud assistència jurídica Diputació procediment AT 521-2015
Concessió dret funerari nínxol núm. 2308 4a. Part Nova
Decret adjudicació contracte
Canvi titularitat nínxol núm. 84 4a. Est-Central
Decret baixa d'ofici exp. 46-2015
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 30-2015, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 31-2015, per
ampliació de crèdits
Autorització al grup municipal del PSC-CP per fer ús de la sala de
reunions de la casa de la vila, legislatura 2015-2019
Autorització al grup municipal d'ERC-JpT-AM per fer ús de la sala de
reunions de la casa de la vila, legislatura 2015-2019
362-2015-SSTT-LOMAJ 2
31-01-II.1 Requerirment adequar llicència al PGDR
Sol·licitud d'accés per vehicles L.P.P.
Autoritzar accès informació Junta d'Aigües referent Pg. riu Ges-C.de la
Pau
Decret Aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
Autoritzar l'accés a la informació s. gestió aigua potable
Decret Aprovar un AD a favor de Lluís Rifà i fill CB
Decret Relació de factures
Decret aprovar un AD a favor de Mecanitzats de la fusta Kim SL
Decret Aprovar un AD a favor de Comercial Contel SA
Decret aprovar un AD a favor de Vidres Mora SL

05/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
06/11/2015

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

06/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
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2015/2512
2015/2513
2015/2514
2015/2515
2015/2516
2015/2517
2015/2518
2015/2519
2015/2520
2015/2521
2015/2522
2015/2523
2015/2524
2015/2525
2015/2526
2015/2527
2015/2528
2015/2529
2015/2530
2015/2531
2015/2532
2015/2533
2015/2534
2015/2535
2015/2536
2015/2537
2015/2538
2015/2539
2015/2540
2015/2541
2015/2542
2015/2543
2015/2544
2015/2545
2015/2546
2015/2547
2015/2548
2015/2549
2015/2550
2015/2551
2015/2552
2015/2553
2015/2554
2015/2555
2015/2556
2015/2557
2015/2558

Decret aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranes
Decret aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona
Decret aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranes
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Villena SCP
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Villena SCP
225-1987 incoar exp. baixa actv ofici
13-05-i incoar exp. baixa actv ofici
37-05-i incoar exp. baixa d'ofici
22-07-i incoar exp. baixa d'ofici
51-04-II.2 incoar exp. baixa actv.
19-2015-i legitimació DR innòcua
461-15 vp Sant Jordi 2016
22-2011-i R-canvi titularitat de l'activitat
1-2015-i incoar exp. per declarar ineficaç comunicació CN
500-2015-SSTT-LOMEN
501-2015-SSTT-LOMEN
509-2015-SSTT-LOMEN
Estimar al·legacions 9-15
Canvi titularitat nínxol núm. 652 4a. Oest
Estimar al·legacions F.S.S.
Estimar al·legacions J.C.B.
Estimar al·legacions X.R.G.
Estimar al·legacions C.F.L.
Canvi titularitat nínxol núm. 2358 2a. Part Nova
Aprovació definitiva projecte de reforma i millora clavegueram cruïlla
C_Manlleu amb C_Diputació (Ctra. BV-5224 pk 5,600)
Aprovació definitiva projecte de condicionament clavegueram C_del Ter
(Zona Naus Municipals)
Decret compareixença recurs c.a. 317-2015 B2
Aprovació definitiva projecte de nova xarxa general de recollida d’aigües
pluvials C_del Ter (Zona Naus Municipals)
472-2015-SSTT-LOMAJ
Canvi titularitat nínxol núm. 108 3a. Oest
Decret aprovar un AD a favor de Albert Soler Alonso
24-06-II.1 R-canvi titular
Aprovació definitiva projecte de realització d’un mur escullera al C. Portal
de la Carrera
Alta servei teleassitència exp. 2015-895
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 29-2015, per
amplicació de crèdits per ingressos
Decret Aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
Decret Aprovar un AD a favor de Laso recobriments SL
Decret Aprovar un AD a favor de 2T serrallers SCP
Decret Aprovar un AD a favor de Joan Alborch López
Decret Aprovar un AD a favor de Pere Llach Barris
507-2015-SSTT-LOMEN
506-2015-SSTT-LOMEN
Inici de l’expedient de contribucions especials del carrer Sant Bartomeu –
CE.1-2015
Aplicació pròrroga Acord retributiu Programes Treball i Formació a les
persones que participen en el Projecte Formació i Treball del SOC
Contractació de les persones que participen al programa mixt treball
formació 2015-2016
Sanció 46-15
Acord incoació 46.1-15

10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
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2015/2559
2015/2560
2015/2561
2015/2562
2015/2563
2015/2564
2015/2565
2015/2566
2015/2567
2015/2568
2015/2569
2015/2570
2015/2571
2015/2572
2015/2573
2015/2574
2015/2575
2015/2576
2015/2577
2015/2578
2015/2579
2015/2580
2015/2581
2015/2582
2015/2583
2015/2584
2015/2585
2015/2586
2015/2587
2015/2588
2015/2589
2015/2590
2015/2591
2015/2592
2015/2593
2015/2594
2015/2595

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 31-2015, per
transferència de crèdit, finançat amb el crèdit de partides que s'estimen
reductibles
Sol·licitud comissió de serveis RCP
Sol.licitud alta servei e-TRAM
Decret aprovació pla seguretat i salut obra condicionament clavegueram
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 31-2015, per
amplicació de crèdits per ingressos
Decret aprovació pla seguretat i salut obra nova xarxa general recollida
aigües pluvials
Decret aprovació pla seguretat i salut obra construcció mur escullera
Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.677
Sol.licitud alta servei FUE (Finestra Única Empresarial)
490-2015-SSTT-LOMAJ
Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel subministrament d’aigua
del 3r. trimestre 2015
504-2015-SSTT-LOMEN
504-2015-SSTT-LOMEN
06-2014-CPR_CN legitimació canvi nom
511-2015-SSTT-LOMEN
514-2015-SSTT-LOMEN
Decret inici expedient sancionador N.P.T.
Decret incoació expedient sancionador A.V.A.
Decret incoació expedient sancionador G.F.S.
Decret inici expedient sancionador M.A.
38-2015-i incoar exp. per l'esmena de defectes o mancances
Canvi titularitat nínxol núm. 2085 1a. Part Nova
Canvi titularitat nínxol núm. 495 4a. Oest
25-06-i incoar exp. baixa activitat d’ofici
050-15 VP venda berenars
448-15 VP Taules i cadires - hivern
480-15 VP Taules i cadires - hivern
493-15 VP Taules i cadires hivern
Nòmina. Imputació subvenció Museu de la Torneria
24-06-II.1 R. canvi titular
Decret compareixença recurs c.a. 16-2015 E
Decret incoació expedient sancionador M.O.A.
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT OSP octubre 2015
Baixa servei transport adaptat exp. 2006-225
Convocatòria avaluació psicotècnica i revisió mèdica LAA
Exp.-520-15 OVP amb un camió container al C. Ter davant tanatori
Execució subsidiària obres façana C. Ropcaprevera, 27 - Liquidació
definitiva

16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015

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

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.3.1. Aplicació de la modificació de la Llei 16-1991, de 10 de juliol, de les policies
locals, en relació a la classificació a efectes administratius i econòmics dels
funcionaris de la categoria agents i caporals dins el grup C1
En data 6 d’octubre de 2015 es va dictar la resolució de l’Alcaldia que es transcriu
literalment a continuació per a general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
La Llei 3/2015, d‟11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives afegeix una
disposició addicional setena a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals amb el
tex següent:
1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d‟agent i caporal de
l‟escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup
C1, d‟acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. L‟aplicació d‟aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base
resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries
de la relació de llocs de treball corresponent.
3. Els triennis perfets en l‟escala bàsica amb anterioritat a l‟aplicació del canvi de
classificació a què fa referència aquesta disposició s‟han de valorar d‟acord amb el grup
de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.
4. Els aspirants a la categoria d‟agent han de percebre, durant la realització del curs
selectiu a l‟Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques
corresponents al grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència
o reconeixement en l‟àmbit acadèmic, docent o educatiu.
6. Les referències de l‟article 24.2 d‟aquesta llei s‟han d‟entendre referides als nous grups
de classificació professional:
A l‟escala superior, el grup A1.
A l‟escala executiva, el grup A2.
A l‟escala intermèdia, el grup C1.
A l‟escala bàsica, el grup C2.»
Aquesta norma va entrar en vigor en data 14 de març de 2015.
En data 25 de març de 2015, la Subdirecció General d‟Administració de Seguretat va
emetre un informe en relació a l‟impacte sobre les policies locals d‟aquesta modificació
legal.
En aquest informe es diu que la reclassificació administrativa de caràcter econòmic és
d‟aplicació a tots els agents i caporals de l‟escala bàsica de les policies locals, amb
independència de la titulació, perquè no es produeix una modificació dels grups de
classificació en què s‟estructura una organització policial ni tampoc una modificació de la
titulació per a l‟accés o per a la promoció professional. També informa que és d‟aplicació
als funcionaris interins, però la mateixa norma deixa clar que els aspirants durant la
realització del curs de selecció d‟agent de policia han de continuar percebent les
retribucions del grup C2.
Aquesta mesura d‟altra banda, no ha de suposar increment retributiu, llevat del que pot
suposar l‟aplicació dels triennis del grup C1.
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Com s‟informa en el Butlletí e-dib@ RH de 12 de maig de 2015, la reclassificació a
efectes administratius de caràcter econòmic en el grup C1 comporta que la diferència
retributiva del sou base s‟ha de deduir de les retribucions complementàries, i s‟haurà
d‟adequar el complement específic, al ésser una retribució fixa, en l‟import corresponent
per compensar l‟increment del salari base corresponent al grup de classificació C1. Per
tant, caldrà adequar la Relació de Llocs de Treball (RLT) en tant forma part del contingut
d‟aquest instrument d‟ordenació la quantitat que correspon al complement específic.
Al respecte, tenint en consideració el caràcter indisponible i la falta de potestat
d‟innovació, aplicar la disposició dictada pel Parlament de Catalunya amb respecte a la
normativa bàsica estatal i els límits pressupostaris fixats per la Llei de Pressupostos, és
un canvi que no respon a una nova valoració de llocs de treball, sinó a l‟aplicació d‟una
previsió legal.
El termini d‟aplicació, les característiques de la modificació i el resultat de l‟aplicació de la
modificació de l‟específic es van informar en la darrera reunió de la Comissió Específica
de la Policia Local de data 24 de setembre de 2015 i en la Comissió de Seguiment de
l‟Acord de Condicions de Treball del personal funcionari de data 25 de setembre de 2015.
En conclusió, cal per tant, adaptar les retribucions actuals dels agents i els caporals a les
disposicions d‟aquesta norma.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 3/2015, d‟11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives afegeix una
disposició addicional setena a la Llei 16/1991, de 10 de juliol.
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.- ORDENAR el canvi del grup de classificació a efectes administratius i
econòmics dels agents i caporals en règim de funcionari de carrera o interí del subgrup
C2 al subgrup C1. Els agents que realitzen el procés selectiu continuaran en el subgrup
C2, amb l‟específic actual fruit de la Relació de llocs de treball.
Segon.- ORDENAR l‟aplicació a aquest personal dels triennis del subgrup C1 amb
efectes del 14 de març de 2015 en endavant, sense que això afecti als triennis
consolidats, que es continuaran retribuint de conformitat amb el grup al qual pertanyia el
funcionari en el moment en què els va perfeccionar.
Tercer.- ADEQUAR el complement específic mensual dels agents i caporals de la
plantilla de personal funcionari de l‟Ajuntament de Torelló que a partir del dia 1 d‟octubre
de 2015 i fins el 31 de desembre de 2015 es regiran per les quanties següents:
Lloc de treball Específic RLT
Específic per aplicació de
la disposició addicional
setena de la Llei 16/1991
Caporal 890,61 792,91
Agent 728,40 630,70
Agent de nivell 1 671,64 573,94
Quart.- Aquests imports es mantindran fins el 31 de desembre de 2015, atès que
s‟hauran d‟adequar per a l‟any 2016, en funció de les previsions d‟increment si escau, i a
l‟adequació retributiva total establerta per a cada lloc de treball, amb la finalitat de
continuar complint amb les determinacions de la disposició addicional setena de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals. Cal tenir en compte que l‟específic aplicat
al 2015 és aquell que permet deduir de l‟específic la part que suposa la diferència
d‟increment del grup C2 al C1 sense que hi hagi pèrdua per al funcionari, la qual es
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produiria si no es té en compte en aplicar aquesta compensació, que les pagues
extraordinàries del grup C1 ( el salari base de la paga extra disminueix respecte el salari
base mensual en 195,44 € anuals) tenen un pèrdua de retribucions més alta que les del
grup C2 (el salari base de la paga extra disminueix respecte el salari base mensual en
10,92 € anuals) per això en l‟aplicació que s‟adopta aquesta pèrdua s‟absorbeix en la
distribució de l‟específic des del mes d‟octubre fins a finals d‟any, i el mateix s‟haurà de
fer per a l‟any 2016.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones afectades mitjançant correu
electrònic, i a la Junta de Personal i a la intervenció municipal.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de
l'última sessió ordinària del ple.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2015.
Sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2015
Sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2015
Sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2015.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOAN CARMONA:
4.1.Arran del problema sorgit per la comissió de carnaval, ens poden explicar la solució que
estan treballant, de cara, tant a la propera edició del 2016, com també de cara a les
futures edicions?

Sr. Jaume Vivet:
Respon conjuntament totes les preguntes relacionades amb el tema.
Crec que ja ho hem dit: aquest any el carnaval el continua organitzant PIOC. Per tant, pel
tema del carnaval tenim un any per a ressituar-nos. Nosaltres pensem que la implicació,
sobretot de carrossaires és fonamental, és bàsica per molts temes, perquè aquí en
parlem, en parlem seriosament, però hi ha un tema de responsabilitats molt altes i, per
tant, volem la implicació de tothom i no només de l‟Ajuntament, perquè és clar és molt
fàcil que en aquest cas, l‟Ajuntament sigui qui sigui, és igual! Assumeixi la responsabilitat
i a l‟hora de complir unes mínimes normes costi molt de fer-les complir i, per tant, volem
la implicació de tothom. Això per una banda.
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Aquest any, com deies, n‟hem de fer una oportunitat en molts sentits, perquè hi ha el
tema de la nau, que no ha sortit però també hi és, que també pot ser que canviï –en
contra del que volem tots plegats- moltes situacions en funció de lloguers, de tema
pressupostari i de temes econòmics que al final, per desgràcia, sempre acabem allà
mateix: parlant de diners. Una mica en funció de com vagi tot plegat, el que no podem fer
és anar obrint molts fronts i no tancar-ne cap. Ja se‟ns n'obren de nous; tenim el tema
nau, un front obert. De fem? Estem a l‟espera que ens donin la resposta a la proposta
que els vam fer. De moment, què moment ens donarem uns dies i si això no hi és, ens
haurem de començar a moure. Trobar un espai com el que tenim, a Torelló, a dia d‟avui
és impossible trobar un espai per encabir les 14 o 15 carrosses que pugui haver-hi, això
és impossible! Per tant, ja és un fet que hem de canviar coses.
Implicació de l‟Ajuntament? Em sembla que hi ha hagut sempre la que hi ha hagut i per
nosaltres també hi ha dos tipus d‟implicació: una és l‟econòmica, que és la que es veu, la
que es parla i la que tothom sap, perquè és tan fred com escriure en un paper una xifra i
fa dos anys es va doblar el tema del carnaval: es va passar de 5.700 € a 12.000 €. I hi ha
el premi de l‟Ajuntament que es paga des d‟alcaldia. L‟altre dia, precisament, divendres al
vespre vam tenir una reunió amb una colla de carrossaires, PIOC, jo mateix, la regidora
d‟esports, i es va obrir una mica una taula de debat sobre on s‟ha d‟anar i què es creu i hi
havia gent que demanava que l‟Ajuntament s‟impliqués amb un tècnic. Bé, doncs no ens
tanquem pas en banda a destinar un tècnic que coordini, però un tècnic no ens
organitzarà pas el carnaval! Hi ha d‟haver un seguit de persones. Aquest tècnic ha d‟anar
a buscar propaganda a les botigues? Ha de fer certes coses o ha de col·laborar? Es va
dir que no, que això ja ho farien els voluntaris. Bé, doncs primer trobem els voluntaris i
llavors coordinem-ho. Hi ha camí per córrer i el que està ara mateix més cremat és el
tema del ball. De ball n‟hi haurà. Se‟ns han posat en contacte persones del poble i de
diverses entitats per fer-ho i haurem de decidir una mica qui ho fa.
També hi ha tot un tema de normativa que fa molt complicat organitzar-ho, perquè també
hi ha –ja ho sabeu- des del Madrid Arena, ja n‟hem parlat alguna vegada, que la
normativa és molt, molt estricta, sobretot amb el tema d‟aforament i avui dia l‟aforament,
la pròpia llei encara no té clar com s‟ha de fer per controlar-lo; de moment s‟accepten
sistemes manuals. És un tema que com més portes obrim més difícil fa controlar la gent,
perquè si en tens una d‟entrada i una de sortida, és molt fàcil, però si en tens cinc obertes
és a Can seixanta. Si per un cas, en els moments que estem, un graciós et tira un petard
allà dins o encén una bengala o et fa qualsevulla cosa, estem parlant de l‟àmbit del
carnaval que tothom va com va... no vull ni pensar què pot passar. Per tant, en el tema
d‟aforaments serem molt estrictes, això si, i segurament serà una de les coses que ens
farà pesar més a l‟hora de decidir com s‟actua referent al ball.
La rua segueix organitzant-la PIOC. El que si que volem és que si hi ha beneficis del ball
passin al carnaval de l‟any vinent, ho organitzi qui ho organitzi, una vegada tancats els
números els guanys haurien de passar a qui organitzi el ball de l‟any vinent, sigui PIOC,
sigui un altre nom. Aquí s‟ha d‟obrir un tema de debat que jo penso que hi tenen molt a dir
els carrossaires. Hi ha altres carnavals que funcionen d‟altres maneres i podem prendre
model d‟algun o plantejar-ne un de nou.
I llavors hi ha un apartat que és el que no és econòmic, el que no es veu, que és el tema
de la brigada, d‟ambulàncies... tot això a vegades ho hem dit amb la Nuri, ens agradaria
molt internament ens costa molt de fer aquest examen per dir: en ajudes no dineràries,
què hi aporta l‟Ajuntament? En sous, hores de policia local, hores extres... tot el que hi
aporta i segurament Déu ni do del que s‟hi aporta. En això hi seguirem essent i si cal serhi, potser també ens haurem de replantejar altres coses: a veure a quines festes donem
més suport o en donem menys, o quina deixem de fer per fer el carnaval, en funció de si
diem que al carnaval, en lloc de 12.000, n‟hi aportem 30, 40 o 50.000 €, per al 2016
diguem que ho tenim solucionat, perquè hi ha un pressupost que esperem que s‟aprovi el
mes vinent d‟una certa continuïtat en aquest sentit, però si que en el del 2017 s‟ha de
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tenir en compte tot això i a veure què es deixa de fer o d‟on venen els ingressos que
necessitem.
En tot això estem també com he dit abans, disposats a parlar-ne. En aquests moments
amb PIOC anem –jo diria- agafats de la mà, en el sentit que ni ells volen que es perdi la
festa , ni nosaltres com equip de govern tampoc i penso que com a consistori ningú ho vol
i, per tant, organitzar-ho d‟una manera que tampoc volem que el carnaval de Torelló acabi
essent una desfilada i llavors hem de buscar la fórmula que això, sense fer uns grans
canvis en el carnaval, puguem continuar de la mateixa manera. Hi ha un dels temes que
es va plantejar que és si ha de créixer molt el carnaval; jo penso que això no ho
controlarem nosaltres, si ha de créixer o no ha de créixer, però penso que l‟objectiu no ha
de ser créixer. Si creix, perquè creix, doncs creix, però no hem d‟anar a buscar fer un ball
de 8.000 persones al pavelló, o perquè tinguem la sala polivalent tinguem les que hi
càpiguen ple. Ja, també tenim l‟experiència de fa un any, que una persona atropellada
que tots sabíem com estava, el que ens va costar com Ajuntament, i aquesta és l‟altra!
12.000 € per part nostra i 12.000 més per part de PIOC; un cost per coses que hem
d‟intentar evitar al màxim, perquè d‟aquestes si que no ens n‟escapem.
Per tant, el carnaval ha de tenir continuïtat; treballarem en aquest sentit i el ball, en un
àmbit més gros o més petit, n‟hi haurà segur.
Sr. Xavier Lozano:
Santi, perdona: jo he fet el prec explícit de demanar una reunió amb tots els grups; saber
si entomeu aquest prec, si la convocareu per parlar-ne, perquè crec que seria bo que tots
els grups poguessin participar en fer propostes o analitzar la situació de com encara el
proper Carnaval.

Sr. Jaume Vivet:
Bé, aquest tros me‟l he saltat; demano disculpes.
Hores d‟ara no tinc res previst sobre això. Si que les explicacions i el que faci falta, però
penso que si hem d‟organitzar el ball hem de tenir algú que el vulgui organitzar. Si
decidim en aquesta taula que el ball s‟ha d‟organitzar i s‟ha de tirar endavant, però no
tenim qui ens l‟organitzi, ho tenim malament.
Sr. Xavier Lozano:
Si, si. La reunió va de cara a encarar el futur.

Sr. Jaume Vivet:
Si, si, si. En podem parlar.
És que m‟heu fet una bateria de preguntes i jo demanaria que això no es converteixi en
un diàleg. Deixeu-nos respondre i al final, donarem un torn de paraules per si algú vol
replicar.
És que hem d‟anar contestant, perquè si no, aquí ens tocarà no sé quina hora.

4.2.Hi ha diferents zones del municipi amb poca llum i d’altres, que les bombetes de les
llumeneres resten foses, i algunes d’elles des de fa mesos. Quin és l’estat i acord amb
l’empresa que fa el manteniment i substitució de diferents elements d’enllumenat públic?
S’ha de revisar o canviar o tornar a treure a concurs públic l’enllumenat?
Ens podrien explicar en quina situació es troba actualment aquest tema?
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Sr. David Forcada:
Primer has demanat per la situació del contracte. El contracte d‟enllumenat està vençut i
s‟està treballant en el nou plec de condicions per tornar-lo a treure a licitació el més ràpid
possible.
I pel que fa a unes llumeneres, si que és possible que hi hagi alguna llumenera fosa i aquí
hi ha la cura de l‟empresa que fa el manteniment, que va fent el manteniment, però d‟altra
banda també n‟hi ha algunes que estan apagades per temes d‟estalvi energètic, en llocs
on hi havia més quantitat lumínica de la que és necessària; pot ser que sigui el cas. Si
que és cert, que en el sector del castell, n‟hi ha algunes que potser s‟han apagat amb
aquest criteri i no haurien d‟estar-ho i s‟està revisant.
4.3.Habitatge de promoció pública: quina és la situació actual del parc d’habitatges públics
del nostre municipi? Hi ha molts habitatges encara buits i sense cap previsió
d’ocupabilitat. Ens poden informar si hi ha demandes a l’oficina d’habitatge i el temps de
resolució d’aquestes demandes? Quina política pensen seguir a l’Ajuntament de Torelló
sobre aquest tema?

Sr. Jaume Vivet:
Habitatge públic en tenim poc ara ja.

Sr. David Forcada:
Si. Hi ha força ocupació. Hi ha una borsa d‟habitatge públic per emergència social lliure
disponible. Les adjudicacions les fan directament des d‟habitatge i si que hi ha una petita
llista d‟espera, perquè la tramitació és lenta i a vegades, tot i que hi hagi habitatge
disponible, abans no s‟adjudica al nou adjudicatari passa un temps pel tema
administratiu.
A part d‟això, si que ara ja ens ha arribat el tema de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que
són les mesures pel que fa a afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge per pobresa
energètica. Ja ens hem posat a treballar en aquest sentit. Pel que fa a la banda de
l‟habitatge, hem demanat el llistat d‟habitatges buits de grans tenidors, perquè la llei, el
que diu per als grans tenidors, és a dir, bancs, immobiliàries amb més de 2.500 metres
d‟habitatge públic en propietat, estan obligats a posar aquest habitatge a preu social i, per
tant, ara treballem en aquest llistat en què ja hem identificat uns 64 habitatges buits
d‟entitats i ja estan en condicions d‟utilitzar, per tal de garantir que tot el que ve per part
de desnonaments s‟hi doni resposta ràpida i, a més, demanarem a aquestes entitats, si
poden contribuir a la bossa social, a la bossa que gestiona habitatge, per tenir-los
disponibles, no només en els casos de desnonaments, si no també per si fessin falta per
temes d‟habitatge social.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
4.4.Hi ha diferents carrers del poble en què caldria fer el més aviat possible un reasfaltament,
degut a les males condicions en què es troben. També hi ha voreres en molt mal estat,
que caldria actuar-hi el més aviat possible. Hi ha alguna planificació pel que fa al
reasfaltat i refer voreres en mal estat? Ens podrien dir per al proper ple municipal, si hi ha
alguna planificació de carrers que pensin fer, i també les voreres que arreglin durant
aquest proper any 2016?
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Sr. David Forcada:
Ara quan afrontem el pressupost hi haurà una partida per fer front a això. Has demanat
les prioritats. La prioritat del que és reasfaltar, ara no hi ha un pla; es va valorant els que
estan més afectats i es fa el reasfaltat dels que ho estan més i pel tema de voreres hi ha
un pla d‟accessibilitat que continuarem desenvolupant, seguint aquest pla.
4.5.En aquest mateix sentit, a la zona del Castell I, a la zona de l’institut Marta Mata, hi ha
moltes voreres en què, per diferents motius, s’ha aixecat el panot, amb el risc que això
suposa per als vianants i les famílies i infants que van a l’escola. Pensen fer alguna
actuació? Demanem una planificació per poder-ho arreglar per part de l’Ajuntament el
més aviat possible. En aquest sector també hi ha solars amb risc d’accidents; s’hauria de
poder aplicar la normativa; hi ha un seguit de solars oberts sense cap protecció ni mesura
per poder-hi accedir; molts infants que van a l’escola hi accedeixen i com es pot veure,
s’han ficat en algun d’ells amb el risc que suposa que jugant es puguin fer mal. En alguns
d’aquests solars, poc a poc, s’hi va acumulant brutícia, amb el que això representa i
pensem que s’hauria de fer alguna actuació. Hi ha una normativa municipal que obliga
que els propietaris tinguin els solars no edificats en condicions de salubritat i tancats i hi
ha un risc per als infants que hi juguen i caldria actuar-hi el més aviat possible. Pensem
que s’hauria de fer i donar resposta en solucionar-ho el més aviat possible.

4.6.Sobre el judici per la contaminació de l’aigua pública, voldria fer una pregunta al regidor
de medi ambient i al regidor de salut pública: durant els propers dies del 14 al 18 de
desembre, se celebrarà a l’Audiència Provincial de Barcelona el judici per un delicte de
danys contra recursos naturals i medi ambient i contra la salut pública. Ens referim –
perquè sigui molt més entenedor- a la contaminació de l’aigua de la nostra població per
part de dues empresa del grup Vitri de Torelló i concretament, les empreses Covit i Vem.
Encara ara patim les conseqüències; el 15 de gener de 2001, per aquests fets,
l’Ajuntament de Torelló va presentar una denúncia a la fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya; després de 15 anys se celebrarà el judici i voldríem saber quina és
la posició de l’actual equip de govern del nostre Ajuntament sobre aquest tema; hi ha
defensa jurídica per part de l’Ajuntament? Què pensa fer l’Ajuntament sobre aquesta
citació i quines previsions té fetes l’Ajuntament sobre aquest tema? En representació dels
ciutadans del nostre poble, què pensa plantejar l’Ajuntament i, al mateix temps, exigir als
responsables de la contaminació de l’aigua de la nostra població? Es pensa demanar i
exigir la restitució del medi ambient contaminat i de l’aqüífer? Què opinen el regidor de
medi ambient i el de salut pública? Quins passos s’han fet durant aquests últims mesos
sobre aquest tema?

Sr. Jaume Vivet:
Aquest judici que et refereixes tu és el de l‟any 2000 o 2001. Aquí l‟Ajuntament hi està
personat a través de l‟advocat Sebastià Puigdecanet. El que diem és que l‟Ajuntament
reclama que es restableixi l‟aqüífer i que ens tornin els costos que ha suportat
l‟Ajuntament per tot el tema d‟instal·lacions per sanejar l‟aigua. Això és el que demanem.

Sr. LLUÍS TONEU:
4.7.-
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Diferents professionals i agents socials vinculats a la sanitat pública, ens estan advertint
de la possibilitat real que els serveis d’atenció primària d’Osona s’integrin al consorci
Hospitalari de Vic i que això sigui un primer pas cap a la privatització del servei.
A nosaltres ens preocupa especialment aquesta qüestió, i més tenint en compte la gestió,
aquesta gestió relativa que està a mig camí entre el privat i el públic, una gestió més que
discutible, que per exemple està fent que els horaris d’atenció o els terminis d’atenció
siguin diferents en funció de si s’hi va per públic o per privat, que està fent que hi hagi un
gerent que, per exemple, com ha denunciat la premsa té un sou més elevat que el del
president de la Generalitat i que espais o serveis privats com les mútues, estiguin
aprofitant-se de recursos públics.
Ens agradaria saber si l’equip de govern té alguna informació al respecte i si ens pot
avançar quina serà la seva posició en cas que això vagi endavant.

Sr. Jaume Vivet:
Nosaltres no hem sentit res. No ens ha arribat absolutament res, cap escrit, ni de part del
consorci, ni del CAP, ni de salut pública, ni de Generalitat, ni de ningú. A dia d‟avui, no en
sabem res.
El que puguin haver parlat amb professionals del CAP, a nosaltres no ens ha arribat i si hi
ha algú que sàpiga alguna cosa, ens ho pot venir a explicar i si és així, demanar
explicacions sobre si es mou alguna cosa o no es mou res, però a dia d‟avui, oficialment,
no en sabem res.

4.8.En la passada Junta de portaveus, en Santi ens informava del decret que en data del 8
de setembre fixava entre altres coses, reduir en cap de setmana l’horari d’obertura de les
terrasses a la plaça Vella, dels bars i dels restaurants que existeixen en aquella zona, i
que ha fet que de les 2 hagin passat a tancar-se a la una. Aquesta mesura s’ha pres –tal i
com ens va explicar l’alcalde- després que el jutjat contenciós administratiu número 6 de
Barcelona tingués en compte un recurs interposat per una veïna per unes queixes sobre
l’excessiu soroll que a instàncies d’ella, o com creu ella, hi ha a la plaça, sobretot en els
caps de setmana. L’alcalde ens va dir que a instàncies del jutge, l’Ajuntament s’ha vist
obligat a prendre mesures i en aquest sentit, el que s’ha fet és determinar aquesta nova
regulació horària.
Sense estar en desacord ni en acord amb la mesura adoptada per l’equip de govern, si
més no, pel que fa a l’horari d’hivern, si que després de parlar amb diferents establiments
afectats per aquesta mesura, o que hauran d’aplicar aquesta mesura, nosaltres entenem
que seria molt beneficiós que l’equip de govern exercís com a mediador, perquè entenem
que la informació no s’està traslladant de forma correcta. Segons ens comenta aquesta
part afectada, no s’ha fet mai una reunió, no s’ha assegut mai a la mateixa taula aquesta
veïna que ha interposat aquest contenciós, amb els representants diferents d’aquests
establiments; per altra banda, com a mínim, dos d’aquests establiments ens reiteren no
ser conscients que podien haver assistit al judici, un aspecte que segons ens va traslladar
tant la secretària com l’alcalde, se’ls havia comunicat. Nosaltres també entenem sense
haver vist aquest escrit –ho confessem, nosaltres no l’hem vist- que a vegades els
llenguatges de l’administració potser no són del tot clars i per això també avoquem en
aquest sentit potser en seure i explicar les coses millor.
Doncs com dèiem, sense aprovar ni desaprovar el fet que es redueixi aquest fus horari,
nosaltres entenem que l’equip de govern si que podria proposar altres mesures, una
d’elles, com estem dient, és la mediació; altres podrien ser potser la presència d’agents
cívics durant els caps de setmana, ...
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Així, doncs, demanaríem que malgrat el decret estigui aprovat i que es pugui continuar
aplicant, que es treballi sobretot en aquest sentit de parlar de tu a tu amb les parts
afectades, entre altres coses, per evitar futurs malentesos.

Sr. Jaume Vivet:
La proposta de l‟Ajuntament és tancar a la una; falta que la part contrària ho accepti i el
jutge, en aquest cas, i pot ser que inclús demanin tancar abans.
Això és el que ens ha semblar. I mediar, i dir-los-ho per escrit que es personessin, això
se‟ls va dir! Això se‟ls va dir. Avui dia, si tens un tema d‟aquests, quan ens entren un
escrit a l‟Ajuntament ens l‟entren fet per un advocat. Jo penso que aquí va ser una mica
descuit; no vull dir una altra paraula, però per part seva, perquè per part de l‟Ajuntament,
no. I penso que personar-te en un judici d‟aquest tipus, si t‟hi va el negoci és important!
Per part nostra, hem fet de mediadors; hem atès a la part que ha posat la denúncia; hem
parlat amb els denunciats; hem al·legat, inclús, que com Ajuntament, que no sabíem
quina era la font de soroll, que inclús podia ser gent que passava pel carrer... tot això, ho
hem explicat nosaltres com Ajuntament, no els propietaris dels bars! Aquí jo penso que la
feina com Ajuntament l‟hem fet en defensa de buscar aquest punt d‟equilibri que costa tan
de trobar i que, a més, -no n‟hem parlat- però hi ha dues lleis que ens van totalment en
contra: la llei de tabacs, que fa que la gent surti a fumar al carrer i, per tant, és un
problema, no només aquí, si no a molts llocs, perquè des que no es pot fumar en els
espais tancats surten a fumar al carrer i això vol dir gent al carrer sovint, rialles, algun crit
i, és clar! Si vius a sobre entenc que a certes hores en puguis estar una mica tip.
I també hi ha la llei de tancament d‟horaris, que a la legislatura passada es va ampliar fins
a 2/4 de 4 de la nit; per a les terrasses era fins a les 2, però el local fins a 2/4 de 4. Tot
això comporta que les terrasses poden estar tancades, però si la gent és a dins i surt a
fumar al carrer, pots tenir gent al carrer fins a 2/4 de 4.
Hem intentat mediar-ho; hem escoltat a un i a l‟altre; hem mirat quin era l‟objectiu del
denunciant, si era de tancar els locals; ens va dir que no, però que vol que es compleixi la
normativa de sorolls i això, tal com marca la llei, és pràcticament impossible, perquè
qualsevol crit i la normativa és molt estricta, perquè és a partir de les 11 i estem parlant
de la una.
La proposta de l‟Ajuntament és de tancar a la una, perquè per reduir soroll és una manera
que no hi hagi les terrasses obertes fins més enllà d‟aquesta hora; veurem què ens diu el
jutge en aquest cas; el jutge ens ha d‟imposar una mica què hem de fer.
Sra. ELENA CRESPI:
4.9.Sobre el mal estat de les instal·lacions de la llar d’infants municipal de La Cabanya:
sabem que des de l’ajuntament ja s’estan prenent mesures per poder destinar una part
del pressupost a arreglar les goteres que hi ha en aquest moment afectant el pati intern
de la llar d’infants; sabem que al juliol ja es van arreglar les que afectaven la part interna
a les aules, que és on juguen i on estan les mestres i les nenes i els nens i una mica el
nostre prec va dirigit a fer una reflexió en veu alta, sobre la nostra preocupació, perquè
ens han alertat des de diverses vies, des de la mateixa llar, des d’altres mares, pares i
àvies i avis que hi van –jo mateixa ho veig amb els meus propis ulls quan vaig a portar i a
recollir el meu fill-. És una mica preocupant veure com un equipament que té cinc anys, ja
s’estan fent malbé segons quines parts de l’edifici, que això en el fons comporta certs
perills i certes despeses innecessàries: finestres que no tanquen bé, goteres que fan que
hi hagi aigua pel terra amb el perill de poder patinar i caure,... voldríem saber si l’empresa
constructora està responent com potser ho hauria de fer en veure que aquest edifici que
és tan jove, potser no hauria d’estar en les condicions en què està. No sé si ells estan
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prenent mesures; entenem que l’Ajuntament si que hi està a sobre; potser no sabem si
l’empresa es fa càrrec o s’hauria de fer càrrec que es faci malbé tan ràpid.

Sr. Marc Fontserè:
Jo discrepo, no està en mal estat. Penso que és un bon equipament, que té algun
problema de disseny: has esmentat les goteres, i no tant de disseny, que hi ha alguna
finestra que costa de tancar, però això jo crec que passa per desgràcia en equipaments,
però també en pisos, en habitatges que puguem comprar i es tracta d‟arreglar-ho i si
l‟empresa té algun tipus de culpa, fer-li pagar.
Sembla que hem trobat la solució a les goteres, i de fet la setmana passada vaig signar la
despesa per fer el que –segons diuen els tècnics- ho solucionarà per sempre. Sempre és
molt temps, però hi trobarem solució.
Jo crec que amb el que s‟ha fet des que s‟ha posat en marxa, es van solucionant petits o
grans desajustaments que hi ha hagut: primer es va climatitzar –si no ho recordo
malament- amb aire condicionat, almenys en algunes de les zones més càlides; ara
també hem mecanitzat el tema de les finestres que estan a dalt de tot, amb un motoret,
perquè era difícil obrir-les i tancar-les i que puguin fer la seva funcionalitat... bé; anirem
invertint per anar solucionant aquests problemes.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.10.Una pregunta referent al tros del riu Ges que afecta els veïns del carrer de la Pau. El
passat mes de novembre, nosaltres, com a CUP Torelló Som Poble vam entrar una
instància a l’ajuntament per poder veure tota la documentació que afecta aquest tema, ja
que al programa hi portàvem obrir aquest pas al costat del riu per fer-lo passejable en tot
el recorregut. Per casualitats de la vida, casualitats d’aquelles estranyes que a vegades
passen, després d’uns quants anys en què no s’havia tractat el tema, -de fet, l’última
documentació que ens vau enviar sobre això quan ho vam demanar, és de l’any 2005- en
l’última comissió d’urbanisme vam tenir la sorpresa que després de molts anys s’ha tornat
a posar el tema sobre la taula. En primer lloc, ens alegrem d’aquesta sorpresa, perquè
nosaltres ho dúiem al programa i creiem que el més important és que això tiri endavant i
que pugui ser passejable. En tot cas, nosaltres volíem aprofitar per saber com està el
tema; què teniu previst fer per recuperar el pas; ja que vau al·legar que era un pas que
havia d’executar l’ACA, però nosaltres, de l’última cosa que en tenim constància és
haver-nos capficar aquí dins d’aquesta paperassa, que encara hi estem mig capficats i
tampoc ho tenim tot aclarit, és que l’última documentació que tenim, és això, que seria de
l’any 2005, en què l’ACA demanava a l’Ajuntament el planejament urbanístic de la zona i
que informés de l’acord que s’havia arribat amb els veïns. A partir d’aquí, des d’aquella
documentació no tenim més notícia sobre el tema i tampoc tenim constància de cap
resposta de l’Ajuntament.
Per tant, és saber com està el tema, què teniu previst fer-hi i si teniu previst incloure
aquest punt en el pressupost de 2016 per poder-ho fer passejable, ja que encara ho
estem acabant de mirar, però ens han dit que hi ha el perill que prescrigui la sentència
favorable a l’Ajuntament a l’any 2017 i, per tant, seria un tema que s’hauria de mirar
d’accelerar per deixar-lo tancat com abans millor.

Sr. Manel Romans:
Ara em sap greu treure‟t totes les floretes que t‟has tirat a sobre, però ha estat una
casualitat. Jo he demanat la paraula a l‟alcalde, perquè si que ells van anar a l‟ACA a
parlar d‟aquest tema no fa pas gaire, però d‟aquest tema ja fa temps que des del Consell
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comarcal, a l‟àrea de medi ambient –que és on estic- i a depuradores d‟Osona –que
també hi sóc- tenim un problema, perquè en aquest pas que com dius tu, hauria de ser
públic, hi ha un seguit d‟arquetes que s‟han d‟obrir de tant en tant i netejar-les. Com que
no hi ha un pas habilitat, el que hem de fer des de depuradores d‟Osona és passar per
baix el riu amb el camió. És molt més difícil; hem d‟esperar que sigui molt sec, perquè si
no, el camió s‟ensorra i, per tant, a nosaltres ens comporta molts problemes i ens costa
molts diners netejar aquest col·lector.
Em van demanar des de depuradores d‟Osona que parlés amb l‟Ajuntament, amb
l‟alcalde, i que els expliqués i també en Pere Franquesa, que és el que es cuida de tot
això, per saber com estava i si d‟aquí hem anat gratant i fruit de tota aquesta demanada
que vam fer nosaltres hi va haver unes persones de l‟Ajuntament que van anar a l‟ACA fa
un mes i mig i un dels temes que es va pactar entre d‟altres, era aquest del col·lector.
La secretaria ens va dir que hi havia una sentència i que no era l‟Ajuntament que l‟havia
d‟executar, si no que era l‟ACA.
Per tant, diguem que a nosaltres com Ajuntament ens interessaria que això estigués
arreglat; com a Consell Comarcal, també, perquè a l‟hora de fer el manteniment del
col·lector podríem passar per dalt i ho podríem fer molt més bé i amb un cost més reduït,
però diguem que estem en mans de l‟ACA, que és qui ho ha de fer i nosaltres com
Ajuntament ens hem ofert a facilitar al màxim si hem de parlar amb els veïns, per mirar de
poder-ho solucionar.

Sr. David Forcada:
No vull anar per les floretes, però la CUP tampoc era l‟únic partit que ho portava al
programa; n‟hi havia algun altre que també ho portava, però ha estat casualitat, perquè
com diem, és l‟ACA qui ha d‟executar la sentència i, per tant, a l‟ACA la pots empènyer
molt, però ells estableixen les seves prioritats i potser ara han cregut adequat executarho.
També aquest matí han estat a mirar in situ la situació i, per tant, el que farem –de fet ja
ho ha dit en Manel- es comunicarà als veïns; donarem tot el suport a l‟ACA en el tema de
la comunicació i convocarem una reunió on hi haurà el Consell Comarcal, per explicar la
necessitat de netejar el col·lector, hi hauran els de l‟ACA, que executaran la sentència i,
evidentment, l‟Ajuntament.
La idea és fer recular el que diu la sentència, que són 5 metres de pas. Per tant, es
deixaran aquests 5 metres de pas i a partir d‟allà s‟unificaran les tanques de les propietats
i s‟habilitarà un camí per poder-hi passar tothom.
4.11.Pregunta sobre el carnaval. Volem preguntar com està el carnaval; si aquest any es farà
ball o no i què hi ha previst fer de cara a l’any vinent per organitzar-lo.
Nosaltres, no només creiem, si no que estem fermament convençuts que és la festa més
important del poble i que cal aprofitar aquests problemes que han sorgit aquestes últimes
setmanes per fer-ne una oportunitat i crear un carnaval amb una organització molt més
forta i amb un suport institucional de veritat. A més, creiem que des de ja cal crear una
taula amb la resta de partits i agents implicats, no només amb agents implicats, si no
també amb els partits, amb la festa per decidir com s’encara aquest tema, ja que creiem
que de veritat que ha de ser un tema del poble en què tothom hi puguem aportar la
nostra. Creiem que és dels temes que requereix més consens i nosaltres particularment i
humilment, creiem que tenim molt per aportar-hi. Per tant, ens agradaria que fos un tema
que s’afrontés des de ja amb tot el conjunt del poble i amb la màxima transparència.
4.12.-
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Una pregunta breu sobre la moció dels refugiats que es va aprovar el passat ple del mes
de setembre, en què hi havia diversos punts en què s’instava l’Ajuntament a fer coses en
torn dels refugiats, entre les quals crear una comissió de treball.
Voldríem saber com estan els punts i si se’n ha fet cap.

Sra. Carme Francolí:
Tal com molt bé es va dir a la moció, hi és aquesta comissió de treball i, de fet, hi està
treballant ja des de molt abans que s‟aprovés aquesta moció. Està formada per la tècnica
de diversitat, la coordinadora de benestar social, jo mateixa, càritas i la Creu roja. El que
se sap és el que s‟ha sentit a les notícies, als diaris... en concret encara no hi ha massa
les coses clares, però si que et puc dir que s‟ha assistit a xerrades; es va anar a
Barcelona, es va anar a Manresa i ara, precisament aquest proper dia 10 de desembre,
tenim una altra reunió a Vic, on el tema és aquest: posar-nos al corrent dels últims
moviments que hi ha hagut en aquest aspecte. Per tant, el 10 de desembre hi ha aquesta
reunió i tot el que es digui, el que es decideixi, el que ens puguin dir de nou, ho
comunicarem.
4.13.Els plafons que s’han penjat a les entrades de Torelló a les rotondes d’accés, en què a
dalt hi ha “Ajuntament de Torelló” i a sota es pot canviar el que s’hi fica en cada època,
estaria bé ja que els tenim nous de fa dues setmanes, que també els tinguéssim
actualitzats i traguéssim el cinema de muntanya abans que hi haguem de penjar la
següent cosa, perquè està bé renyar el Sunset i els altres, però també ens ho podríem
aplicar i predicar amb l’exemple.

Sr. Manel Romans:
Això va ser un projecte que se‟ns va concedir al consorci i que hem executat a través de
l‟Ajuntament de Torelló i tots els pobles del consorci tenim aquests tòtems a les entrades.
Això que reflexa ho van dir a la Junta de Govern i jo, no sé si era el divendres que hi vaig
passar al vespre i vaig veure que si que reflectia una mica, tampoc per dir que
enlluernés... no quedes encegat, es veu que si que hi ha una mica de llum i si que tens
raó que llavors no es llegeix gaire el que hi diu, però no hi ha perill d‟anar contra el
senyal.
Mirarem, per exemple, els vinils de baix de l‟activitat que són intercanviables, mirar de
posar-n‟hi alguns que no siguin... no hi entenc massa en vinils, però suposo que n‟hi deu
haver alguns que no són tan brillant i llavors posar-los potser més matisats i que no
reflecteixin tant.
I si que tens raó que s‟han de treure, tot i que en David deia que tampoc està tan
malament deixar-hi el cinema, perquè sempre fas propaganda, però si que s‟haurien de
treure i és una de les coses que a vegades, no només les administracions, si no que a
vegades els particulars també tenim un web que anunciem coses que farem i que resulta
que ja han passat. I en això s‟hauria d‟estar al cas i mirarem d‟estar al cas amb la brigada
o qui sigui, que ho treguin.
Sr. XAVIER LOZANO:
4.14.Sembla que m,’hagis mirat els apunts, perquè coincidim en dos temes.
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El carnaval, ens hi sumem i volem fer un prec: nosaltres creiem que el carnaval és del
poble, que ha d’acollir la gent del poble, però que l’Ajuntament ha de fer un pas endavant
i fer d’aquesta dificultat una oportunitat.
Nosaltres ja en les reunions de valoració en el passat mandat, ja ho vam posar sobre la
taula que crèiem que era necessari i així també ho vam aportar en el nostre programa:
crear una mesa de treball permanent entre l’organització i l’Ajuntament. Crèiem que
també hi ha d’haver un regidor de referència que tingui capacitat de decisió sobre els
diferents aspectes que afecten el carnaval, per millorar la coordinació i, per tant, creiem
que l’Ajuntament ha de fer un pas endavant i entonar el lideratge de com s’entoma el
tema a partir d’ara.
Més enllà de què s’està fent i com es pensa fer, nosaltres ens sumem al prec de
constituir, no sé si una comissió, o dir-li una reunió –si més no temàtica- entre els
diferents grups per poder parlar de com es gestiona el tema i de com s’encara el carnaval
en futures edicions. Creiem que és un bon moment per posar unes bases d’una
organització, com deia en Cesc, més forta i més estable i amb un suport explícit de
l’Ajuntament.
4.15.Els plafons aquests que s’han posat a les entrades del poble, vaig comentar a la comissió
informativa que més enllà del gust estètic –que això ja seria subjectiu- si que creiem que
dos plafons que tenen la mateixa informació, d’estils tan diferents en una mateixa
rotonda, pot arribar a ser contraproduent i la imatge que dóna és contradictòria, perquè
estem dient benvinguts a Torelló, al Festival de cinema de muntanya en dos plafons
diferents en la mateixa rotonda i això a nivell de comunicació crec que pot arribar a ser
contraproduent. El vinil és molt brillant i quan entres de nit et reflecteixen els focus, és a
dir que tu mateix et reflecteixes i no es llegeix res.
Potser valdria la pena revisar aquests plafons, ja que s’han fet de nou, i quan s’hagin
d’anar canviant, modificar-los.
4.16.No ens va arribar la informació que es constituïa el consistori infantil i ens sap greu,
perquè va ser un projecte que havíem liderat al mandat passat, que havíem tingut molta
cura d’informar la resta de regidors i que ens hem assabentat que ja estava constituït. En
els altres mandats, sempre podien venir regidors de l’oposició i ens sap greu no haver-hi
pogut assistir.

Sra. Núria Güell:
Només et puc demanar disculpes, Xevi. Se‟ns va passar. Així de senzill i així de clar! Em
sap molt greu i de veritat que ho sento i em comprometo a partir d‟ara informar-vos
puntualment.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.17.Estem gairebé a final d’any i en principi, que tinguem notícia –i suposo que no ha estat
així- el Consell Escolar municipal encara no s’ha reunit. Normalment sempre el que
s’intenta és reunir el Consell escolar municipal a inici de curs, no al principi, principi, però
si al primer trimestre; no sé si hi ha prevista alguna data o quin és el tayming que teniu
previst des de la regidoria per convocar aquest consell escolar.
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Sr. Marc Fontserè:
Si. Coincideixo amb tu s‟hauria d‟haver reunit. Està previst fer-lo aquest desembre, tot i
que els tècnics em diuen deixar-lo pel gener. Jo no el volia retardar al gener, però és una
qüestió més tècnics o d‟agenda de si serà possible, o no.

4.18.Felicitar la regidoria, a totes les persones que van fer possible el tercer fòrum del PEC,
del Projecte Educatiu de Torelló, perquè una vegada més va ser, penso que ho podem
definir com a èxit, que un dissabte al matí més de 50 persones es reuneixin a Torelló per
parlar d’educació i per palar del futur de L’EDUCACIÓ del poble demostra que hi ha un
interès, però per altra banda també expressar la preocupació de quina serà definitivament
la implicació de recursos des de la regidoria o des de l’Ajuntament, perquè com bé sabeu
a partir del mes de desembre la tècnica que coordina o que impulsa aquest projecte, que
és finançada per la Diputació deixa la seva tasca, perquè és així com s’havia acordat i,
per tant, ara serà entomar-ho des de l’Ajuntament i, per tant, demanar que s’hi posin els
recursos necessaris, perquè no ens trobem que tota la il·lusió que hem posat molta gent
en aquest projecte la decebem i que puguem anar treballant-ho en el futur de la mateixa
manera que ho hem estat treballant fins ara o si no, molt semblant.

Sr. Marc Fontserè:
Coincideixo amb tu, Lluís, va estar molt bé, tant per l‟assistència com pel contingut; crec
que va ser un èxit. Ja allà vaig dir en l‟obertura de la jornada que no era mèrit d‟aquest
regidor, si no que era mèrit tècnic i de l‟equip de govern –sobretot- anterior i teu en
particular i vam continuar la feina que es va engegar.
Pel que em toca a mi ara, és cert el que vaig comentar a la clausura, que l‟Ajuntament
continuarà apostant per tirar endavant aquesta segona fase del PEC amb l‟aplicació de
les mesures que hagin pogut sortir. És complicat, no només per tema pressupostari i
perquè en els pressupostos que la regidoria tenim un programa que és l‟enxaneta, que es
va començar abans i que està donant –em sembla- molt bons resultats i que les escoles
hi estan molt engrescades i que el Consell comarcal ja ens ha dit que si volem continuar
hi haurem d‟aportar més de 10.000 € i, per tant, el tema pressupostari és complicat; jo em
vaig comprometre que l‟equip de govern continuarà amb el PEC, però s‟ha de veure en
quin nivell ens podrem implicar essent realistes. Si que és veritat que en la xerrada, la
Montserrat Mateu ja ens va dir que és important no fer volar coloms, que s‟ha d‟anar pas
a pas i que sobretot s‟ha de consolidar la feina feta i això és el que hem d‟aconseguir.
4.19.Jo sóc bastant assidu a la zona esportiva per temes d’altres activitats que faig i
últimament, a la part de l’esplanada del pavelló, entre el pavelló i el que era el camp de
futbol de sorra, a les nits hi ha molta acumulació de gent passejant gossos, desfermats i
el més curiós és que ben bé quan arribes a la tanca hi ha un cartell que posa “prohibit
gossos”.
No estic dient que no sigui una necessitat per al poble, que hi hagi gent que ho necessiti,
però és un tema que existeix; a més, hi ha hagut algun... no ha passat res, però ja et veus
afectat de no poder entrar allà dins, perquè a més és fosc i és cap al tard. No sé si sou
conscients d’aquesta activitat i, per tant, seria interessant –no és una cosa urgent, ni molt
menys- però si que és una cosa que hauríem d’analitzar i trobar-hi una solució, perquè
sigui per tots acceptable.
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Sra. Concepció Villena:
És un problema que hi haurem de posar solució. Potser haurem d‟adequar un espai al
poble on la gent pugui anar a passejar els gossos.

Sr. Jaume Vivet:
En tot cas, ho hem de vetllar.
Sr. Lluís Sabatés:
Per això ho he dit així, perquè he vist que era més un tema de normativa que no pas
d’esports.
Sr. JORDI CASALS:
4.20.Hem vist en una de les Juntes de Govern que s’ha hagut de retornar més o menys el 10%
d’una subvenció que se’ns havia atorgat en matèria d’habitatge.
A què és degut? Les subvencions en habitatge són insuficients per tota la tasca que es fa
en un ajuntament i l’esforç és important. El fet aquest que s’hagi de retornar part d’una
subvenció, a què és degut?

Sr. Albert Portús:
Si que és cert que per Junta de Govern va passar el retorn d‟aquesta part de la subvenció
a la Generalitat, en quant a lloguer social. La Generalitat, primer avança els diners i
després cal justificar. No et sabria dir exactament el motiu pel qual vam haver de retornar
aquest import de 2.000 euros. Si que va passar per Junta, però el motiu exacte te‟l farem
saber al pròxim ple.

4.21.Ha sortit als mitjans el tema de l’autocaravaning, que sembla que l’equip de govern
planteja ja una ubicació, una ubicació segurament diferent a la que s’havia plantejat a
l’anterior mandat, que és al costat del tanatori.
Nosaltres no compartim que sigui un bon lloc el fet de situar una zona d’autocaravanes al
costat del tanatori, per als mateixos usuaris de les autocaravanes, no crec que sigui un
dels llocs més agradables i, a més, és en un polígon industrial, quan la idea de
l’autocaravaning és donar resposta a l’estratègia turística del consorci, del paisatge, de
muntanya, de riu... i bé, estar allà en un polígon industrial i al costat del tanatori, no sé si
és el millor. Però també per als usuaris del tanatori! Els usuaris del tanatori busquen
intimitat, recollida, i no sé si posar una zona d’autocaravanes al costat, amb tot el que pot
comportar, és el millor. I també el dubte de com es gestionarà aquesta zona
d’autocaravaning i el fet de com s’encara el fet que hi hagi en un territori molt proper la
duplicitat amb Sant Pere de Torelló, que en aquest cas no forma part del consorci i en el
seu moment des de Torelló es va aconseguir l’acord –que esperem que es mantingui aixíque la zona d’autocaravaning de referència del consorci sigui a Torelló, però en tindrem
una al costat a la Vall del Ges i, a més, amb ple paisatge de la Vall del Ges i a veure com
es veu tot plegat.

Sr. David Forcada:
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El tema de la ubicació si que és cert que inicialment hi havia prevista una ubicació,
diferent d‟aquesta que creiem que és millor per diversos motius: una mica, el que hem de
mirar és l‟accessibilitat d‟un vehicle més o menys gran i, per tant, la menys incidència que
hi pot haver o la més proximitat amb la C-17 en aquest cas és a la zona del polígon, tot i
que si que coincideixo amb tu que és un ´polígon, és ben bé a l‟entrada del polígon i pel
tema de contacte amb el riu, més contacte amb el riu que allà, que té el canal pel darrere
i el Ter a davant, en pocs llocs ho pots posar. A més, ens arranquen diversos itineraris
per poder fer amb bicicleta o a peu i et connecta tant amb el Ges com amb el Ter.
Des d‟aquest punt de vista “turístic”, i tenint en compte el perfil de l‟autocaravanista –en
aquest cas- no és una mala ubicació.
El fet que estigui al costat del tanatori: és un equipament municipal més. Evidentment hi
haurà una tanca vegetal, o d‟alguna manera una separació, perquè visualment no hi hagi
més contacte del fet de ser veïns i prou, i, per tant, la ubicació és la més adequada, o
més adequada que l‟anterior per un altre motiu, perquè aquesta zona ja està qualificada
com a equipaments, té els serveis per poder-la adaptar amb un pressupost més reduït, i
les altres opcions que hi havia, entre altres coses, no eren terrenys municipals i, per tant,
havies d‟anar a buscar la cessió dels veïns, i fins i tot, el fet de donar-hi les instal·lacions
que toquen, era molt més car. Per tant, hem decidit aquesta ubicació.
El tema de la gestió? Aquí la subvenció ve per Osona Turisme. A partir d‟aquí, el que és
posar-ho en tots els punts d‟informació de referència, perquè puguin identificar aquesta
zona d‟aquí, anirem parlant de com fer-ho. No hem aprofundit en la seva gestió, si que
ara hem iniciat contactes amb altres llocs de caravaning per veure com els gestionen. I a
nivell de costos.
No hi hem parlat amb Sant Pere, ja hi parlarem!
Als inicis encara no hi ha la subvenció aprovada.
4.22.Un prec que ve de l’anterior ple: ja està al cas el regidor de comerç del conveni amb
l’ACT, que hi havia certa contradicció amb els criteris de la Diputació? Que s’havien
d’aportar els recursos en un concepte concret que era el de la dinamització a nivell
professional, de professionalització, és a dir, que havia d’anar a compte d’una empresa o
de nòmines cap a l’agrupació de comerciants i que en canvi, hi havia uns 1.000 euros
d’aquests 3.000 euros que s’havien donat, que es feia per material fungible, que és una
de les coses claus que la Diputació diu que no pot ser, si més no, ho ha dit fins ara.

Sr. Jordi Rosell:
Llegeixo textualment les bases de la subvenció: despeses elegibles: despesa corrent dels
capítols pressupostaris. Capítol II, compra de materials; capítol IV, transferències en
forma de subvenció. Per tant, l‟Ajuntament ho ha fet bé i complim els requisits per rebre
aquesta subvenció.

4.23.Demanaria al regidor de comerç quina reflexió, quina valoració fa de l’impacte del black
Friday, que és una cosa que s’ha anat imposant sobretot aquest any, que ve dels Estats
Units, una tradició que no és pròpia d’aquí, però si que sobretot les grans cadenes, les
grans superfícies, que tenen una capacitat de màrqueting i de fer ofertes molt major que
el comerç de proximitat, han tingut una capacitat d’absorció molt gran.
A veure quina reflexió fa de l’impacte d’una dada com aquesta en el comerç de proximitat
de Torelló.
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Sr. Jordi Rosell:
De moment no se‟n ha fet cap i és un pèl aviat, ja que hi ha comerços que avui encara
aplicaven els descomptes.
Opinió personal: tot i ésser un esdeveniment importat, jo no sóc partidari d‟aquests
esdeveniments que venen de fora. Si servei per dinamitzar el comerç i que venguin més,
sempre va bé en aquests moments complicats que estem.
RÈPLIQUES I CONTRA-RÈPLIQUES:
Sr. Lluís Toneu:
Sobre el primer punt, del consorci hospitalari de Vic, jo també demanava si l’Ajuntament
té gestada alguna opinió sobre això; entenc que deveu entendre que ara no toca, perquè
no preveieu escenaris futurs.

Sr. Jaume Vivet:
No, és que no ens ha arribat res. No sabem res.
Sr. Lluís Toneu:
Per tant, de moment no teniu opinió sobre aquest tema?

Sr. Jaume Vivet:
No, no tenim res.
Sr. Lluís Toneu:
I la segona, insistir que nosaltres, en aquest cas, parlant en nom de la CUP Torelló,
creiem que seria important el fet d’asseure les dues parts a la taula. Ja està, m’ha quedat
molt clar el que m’has dit, sé que és complicat, però la nostra feina aquí és provar que les
coses complicades també puguin tirar endavant.

Sr. Jaume Vivet:
Parlem amb uns, parlem amb els altres i nosaltres, de jutge no en farem pas.

Sr. Lluís Toneu:
La nostra aportació seria aquesta.

Sr. Jaume Vivet:
Molt bé. Si vols, t‟hi pots asseure tu, i ho proves tu. Jo ja ho he provat!

Sr. Lluís Toneu:
Ho he fet durant tot el cap de setmana.

Sr. Jaume Vivet:
Molt bé. Conjuntament?
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Sr. Lluís Toneu:
Això encara no ho he aconseguit! Si d’aquí a quatre anys ens voten, potser ho podrem
fer.
Sr. Francesc Manrique:
Retorno al tema del carnaval. Més enllà de totes les exposicions que has fet, que
comparteixo, i hi estic d’acord, també és veritat que en el carnaval, aquests últims anys a
Torelló s’ha de reconèixer que segurament és dels temes que ha generat més
rumorologia i perquè és una festa molt gran, que tothom se la creu seva, hi ha hagut
molta rumorologia i també és veritat que segurament s’hauria de fer una mica
d’autocrítica, ja no com a Ajuntament, si no com a totes les parts implicades, a vegades
falta transparència i ara també crec que aquestes noves oportunitats que se’ns presenten
haurien de servir per fer una màxima transparència en tot aquest tema, perquè si que és
veritat que és un tema que preocupa força col·lectius.
Més enllà de la intervenció que has fet, jo potser unes preguntes molt concretes que no
m’han quedat clares, seria: sobre el tema de la nau, l’última proposta que s’ha fet,
continua essent la que era un import equivalent a l’IBI, o hi ha una nova proposta sobre la
taula?

Sr. Jaume Vivet:
És superior.
Sr. Francesc Manrique:
És superior? D’acord. És que no sabíem quina era l’última proposta.
Sobre el tema de la festa, gairebé has garantit que es farà un ball posterior a la rua; has
dit que falta veure de quina mida serà aquest ball; la dimensió d’aquest ball, més enllà de
l’organització, depèn en part de la dimensió que tingui que s’ha de fer licitació a l’hora de
treure a concurs quin ball es farà o no? Perquè –per desconeixement i també per
rumorologia- sé que altres anys, quan a PIOC se’ls havia comentat la possibilitat
d’organitzar el ball, des de l’Ajuntament, si més no això havia corregut i s’havia explicat,
una de les coses que ho podia dificultar és que el fet que és una empresa externa, era
que calia treure-ho a concurs per veure a quina empresa s’adjudicava i és una mica saber
si la festa es fa, si l’organitzarà directament l’Ajuntament, si ho fa algú altre, com es farà
aquest procés per elegir qui ho farà, i si d’això en depèn a partir de la mida de la festa
que s’ha de fer.
I ja per acabar, l’última pregunta sobre aquest tema, sobre PIOC, a veure si la posició de
l’Ajuntament serà esperar que es creï una nova organització, o que ho entomi un nou
col·lectiu de persones, o si des de l’Ajuntament es mourà la primera fitxa i s’intentarà
conjuntament amb PIOC o amb qui sigui, sentar les bases de la nova organització.
I, com ja ha dit en Xevi, cridar a què es faci una reunió potser amb la resta de partits per
afrontar tots aquests temes.
Sobre el tema Carnaval ja estaria, i sobre el tema de l’ACA, que celebrem la casualitat; a
veure si servei, perquè tiri endavant aquest 2016 i que si que és veritat que no érem l’únic
partit que ho dúiem al programa, però com que heu canviat força coses del programa des
que esteu al govern, tampoc sabíem si aquest l’havíeu canviat, o no.

Sr. David Forcada:
Aquesta no.

43

Sr. Lluís Sabatés:
Trobo una mica preocupant (al Sr. Fontserè) que posis a la mateixa altura el projecte
Enxaneta que el PEC i que una cosa pugui interferir en l’altra, més que res, perquè és
molt fàcil per al consell Comarcal muntar projectes, que a més, no consulta als
ajuntaments –jo no dic que no siguin projectes que no siguin interessants, si no que s’ha
demostrat que és interessant- però es va muntar unilateralment a través del Consell
Comarcal i una vegada s’ha donat el caramel a les escoles, ara sigui una patata calenta
per als ajuntaments.
Pensem-ho bé, parlem-ne... bé, parlem-ne amb nosaltres o parleu-ne vosaltres, però que
no sigui una excusa un projecte vingut de fora, que pugui treure recursos a un projecte
creat des de Torelló i amb la implicació de molts ciutadans de Torelló, perquè les coses
no es tirin endavant.

Sr. Marc Fontserè:
Potser no m‟he explicat bé. Quan demanaves la implicació de la regidoria,
pressupostàriament i tècnicament per tirar endavant el PEC, si a les dues coses i l‟equip
de govern intentarà dotar ensenyament com totes les altres regidories amb els diners que
es pugui; jo volia dir això. La mateixa importància o no? És relatiu. Les coses valen el que
valen i si el projecte és satisfactori, dóna servei a un munt de nens i nenes i es demostra
que fa saltar el punt del fracàs escolar amb aquests diners, a més de 24 alumnes –ara
mateix- cada any, s‟ha de valorar si és ben invertit o no; ho hem de valorar, hi estic
d‟acord.
Per altra banda, les propostes que van sortir al PEC, hem de dir que moltes no
requereixen molta dotació econòmica, si no que requereixen més aviat treball tècnic i, per
tant, aquestes s‟han de poder tirar endavant igualment.

Sr. Jaume Vivet:
Per contestar-te una mica en el tema del carnaval, dir-te que a dia d‟avui jo penso que si
hi ha una entitat de Torelló que vulgui muntar el ball, penso que és qui ha de tenir la
prioritat abans que privats i si que si volem fer un concurs des de l‟ajuntament, la manera
de contractar és mitjançant concursos públics i si l‟ha de fer l‟ajuntament tampoc hi som a
temps, o sigui que aquest any ens n‟haurem de sortir una mica “salvi‟s qui pugui” per dirho d‟alguna manera, i organitzar un ball tan digne com puguem, ben estructurat i altres
entitats hi ha a Torelló que estan tipes de fer balls i muntar, al pavelló i a la carpa, balls.
En aquests moments està així.
El tema de la nau, el lloguer que es pagava era per sota del que hem proposat pagar; ara
està a l‟ordre de 850 € per 12 mensualitats; se‟ns demana 5.500 per 12; això no ho
podem assumir i no podem pagar el que no val, perquè crec que aquí estaríem bastant
d‟acord. Per tant, el que tenim primer sobre la taula per solucionar és el ball; això penso
que està esperant propostes, que aquesta setmana n‟arribarà alguna. D‟aquí a 15 dies
estem a Nadal i ja saltem al 10 de gener i ja no hi som a temps. Per tant, pensem que
aquest any més que fer una gran festa allà hem de fer la festa. També per temes de
seguretat, i PIOC ens ha manifestat que hi està d‟acord, que si hi ha ball l‟entrega de
premis, potser no es farà a la plaça Joanot, si no que es faria al pavelló, perquè ja ens
direu, a 2/4 de 3 tenir 2 focus de gent, el que ens pot suposar per temes de seguretat i tot
això.
D‟això, ja dic que estem parlant amb PIOC. Divendres vam assistir a aquesta reunió que
en aquest cas va convocar la gent del Pullassu, perquè no només és carnaval, ni PIOC, si
no que hi ha senyoretes i deixebles i el pullassu i també hi ha un altre seguit d‟acords
petits, que són petits, però jo penso que s‟han de seguir organitzant, com pot ser
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l‟enterrament de la sardina, el carnaval infantil, i ha quedat molt clar que PIOC plega per
esgotament, per no haver-hi relleu. Una mica és això, a tots ens agrada la festa, però
potser s‟ha de buscar una forma rotativa, d‟algú que ho coordini, però no tota la
responsabilitat del carnaval crec que hagi de recaure sobre l‟Ajuntament i jo vull algú al
costat, o davant –és igual- però si que entre tots hi hagi la representació, i que es posin
unes normes i que es sàpiguen respectar mínimament i penso que el carnaval ha de
continuar en el mateix sentit que està ara, no hem de fer una desfilada, tampoc; ha
nascut com ha nascut i és com és i si ens està bé, no l‟hem de canviar, però si que penso
que hem de treballar en temes sobretot de seguretat i potser que hi torni a haver 32 o 33
carrosses s‟ha de limitar... és d‟aquelles coses que se‟n pot parlar i una mica aquest
debat de divendres anava en aquest sentit. Jo no sé si us ha convocat PIOC o Pullassu,
que va convocar en aquest cas. Potser una cosa que ha nascut de la pròpia organització
d‟una entitat que realitza part del carnaval, que érem allà. Jo penso que allà hi està
tothom convidat i si això surt de la gent pròpia del carnaval, penso que és millor que no
pas que surti des de l‟ajuntament, perquè a vegades ens entestem en voler organitzar
coses i tenen més èxit les coses que organitza la gent del carrer, que les que fem a
vegades des de la pròpia administració.
Per tant, crec que hem de donar-hi suport fins allà on puguem i a vegades, potser, una
mica més, però també és el que he dit abans: potser si que econòmicament es pot dir que
hi ha altres activitats que hi aportem més; segurament que si, però si ho sumem tot, Déu
ni do el que aporta l‟Ajuntament al Carnaval: parlem del C.A.P., la gent que hi ha al
CAP,... hi estarem al costat i aquí PIOC pot comptar amb nosaltres i, repeteixo: aquest
espai que es va obrir divendres és on vam quedar que ens tornarien a convocar i imagino
que a nivell de grups hem de parlar entre tots cap on hem de tirar, perquè també entenc
que passar-ho a l‟Ajuntament i que l‟Ajuntament organitzi el carnaval, no en sabem
d‟organitzar-lo! No sabem organitzar balls! Tenim gent que arribem allà on arribem i si
hem d‟anar al concurs públic, penso que és millor una entitat del municipi que no pas a
concurs, perquè a concurs, si hi ha algun benefici, aquí revertirà sobre el carnaval, i allà si
hi ha algun benefici segurament se0‟n anirà fora. Per tant, només pel tema econòmic ja
s‟hauria de quedar en aquest sentit.
Sr. Francesc Manrique:
Només per acabar, per part nostra, en aquest tema dels diferents fronts que té el
carnaval, podeu comptar amb el nostre suport per tirar-los endavant.

Sr. Jaume Vivet:
Gràcies, Francesc.
5.- INFORMACIONS:

Sr. MARC FONTSERÈ:
5.1.Aquest any, coincidint o juntament -millor- amb el cinema de muntanya, la regidoria
d’educació ha organitzat conjuntament una projecció de pel·lícules adreçada a nens i
nenes de cinquè de primària; aquestes pel·lícules, a part de ser d’aventura, també tenien
un component educatiu. S’ha valorat molt positivament per ambdues parts i s’està mirant
la possibilitat que de cara al curs vinent poder ampliar l’oferta.
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5.2.Fa uns ens que em demanava en Lluís per l’aula oberta. Si que li vaig contestar una part
de la pregunta via mail, però us ho comentaré aquí, perquè a part, hi ha hagut alguna
modificació: hi ha 6 alumnes de l’institut i 2 dels Sagrats cors que realitzaran pràctiques,
dos a la llar d’infants Blancaneus, 2 a la residència Cals avis, 1 al pavelló, 1 a la Vall del
Ges, un altre alumne als Sagrats Cors i un a SB Motor. Són 8. Crec que són algun menys
que altres anys; el Rocaprevera, aquest any no té cap alumne que hi participi.
5.3.Per últim i canviant de regidoria, anant a mobilitat, comentar que s’ha canviat la prioritat a
la ronda del Puig amb el sindicat. Miro a la Roser Mas, perquè ho havia demanat més
d’una vegada. D’aquesta manera creiem que es millora la seguretat de forma que l’stop
ara és pels que venen del camí i la prioritat per als que fan la ronda.

Sr. MANEL ROMANS:
5.4.Ens han concedit, des del SOC, 21 plans d’ocupació. els primers van començar ja el dia
16 d’aquest mes i s’aniran incorporant a la plantilla de l’Ajuntament fins a mig gener. Ens
n’han donat 5 per treball i formació; aquestes persones venen aquí i els fem una formació
aproximadament d’unes 80 hores; ara últimament semblava que havien de ser més, però
n’estem parlant i d’entrada, la proposta del SOC era que s’havia de fer una formació de
80 hores. Ens n’han donat 3 també per treball i formació, però que són usuaris de la
Renda Mínima d’Inserció; aquestes persones només faran 20 hores de formació. I n’hi ha
13 que venen per treball als barris.
Tots aquests plans d’ocupació aniran començant; no volem que comencin tots plegats,
aniran començant de mica en mica i els primers van començar el dia 16 d’aquest mes de
novembre i els últims podria ser que comencessin a mig gener.

Sr. ALBERT PORTÚS:
5.5.Comentar-vos que al proper ple tenim previst portar el pressupost municipal i atès que la
setmana vinent ja convoquem les comissions informatives, intentarem –tot i que encara
no el tenim quadrat del tot- entre aquesta setmana i la vinent, poder-vos avisar per parlarne.
Mentre, si voleu fer alguna aportació, estem oberts a aportacions.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.6.Ja tenim a punt el que en diem torneriajant, que és el passeig teatral al museu de la
torneria i que les sessions es faran la segona i tercera setmanes de desembre, els
divendres, dissabte i diumenge; ja us arribarà la informació, perquè fa molt poc que ho
hem tret.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.7.-
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Primer informar de l’acte que hi haurà el dia 10 de desembre, que és un acte de l’espai
educatiu per a la gent gran; aquest any ho fem diferent: cada any fèiem 3 o 4 xerrades
durant el mes d’octubre, per variar una mica i perquè ens ha semblat que també anava bé
canviar una mica la manera de fer; està inclòs igual a l’espai educatiu per a la gent gran,
però aquesta vegada es fa una taula rodona, que en diem, que li hem posat el nom de “la
saviesa, la veu de l’experiència”. Tenim dos convidats; en aquest cas són en Jordi
Banacolocha, que és actor i una senyora que és l’àvia Remei. Ho dic així, perquè si dic
nom i cognoms tots ens quedem igual i si diem àvia Remei, sabem qui és, perquè és una
persona que surt al programa “divendres”. Ella és mestressa de casa, però és molt
popular i ens ha semblat i ens ha acceptat la invitació.
Aquest acte es farà, com us dic, el dia 10 de desembre al teatre Cirviànum. Primer, a les
4 de la tarda es farà aquesta taula rodona amb aquest parell de convidats. Tenim com a
moderador en Pere Trabal, que és el director de ràdio ona i tot seguit, a la tarda, després
de la taula rodona hi ha un concert espectacle a càrrec d’un grup que es diuen
delicatessen concert.
Porto programes i us els reparteixo. També volia dir que aquest és un acte que, com cada
any, l’hem confeccionat conjuntament ensenyament, pla de barris, benestar social i, en
aquest cas, també el teatre Cirviànum.
5.8.Voldria felicitar a tots els voluntaris, entitats i escoles del poble pel seu bon treball que
hem fet entre tots aquest divendres i dissabte per a la gran recapta. En aquest moment, i
això són dades d’aquest matí i encara falten comptar algunes capses, perquè com sabeu,
les botigues i grans superfícies tanquen a quarts de deu i no es va recollir el mateix
dissabte, si no que s’hi està anant durant tot avui i encara havien de posar ordre. Aquest
migdia teníem recollits 10.800 quilos. Podem estar molt contents, perquè en aquest
moment ja estem sobrepassant la quantitat que es va recollir l’any passat, que era d’uns
10.000.

Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.9.Us vull informar d’un projecte pilot que hem començat a desenvolupar. Aquest programa
esport i inclusió està dins del pla de barris i és un projecte pilot, que té per objectiu
dinamitzar els valors en les diferents entitats esportives. Aquest projecte està dinamitzat
pel GREF, que és el Grup de Recerca de la Universitat de Vic en educació física i el que
volem és donar a les entitats, diferents eines, perquè puguin desenvolupar aquest valor
dins de la seva pràctica esportiva.
Aquest projecte consta, primer de quatre sessions d’assessorament, tres d’elles es fan
entre el novembre i desembre –dues ja s’han fet- i en aquestes sessions es detecten les
necessitats i els valors que ja tenen implementats les entitats, i quines necessitats tenen.
I el 2 de maig, hi ha una sessió de tancament i d’avaluació de com ha anat.
El fet que en aquest projecte hi tinguem treballant el grup de recerca de la universitat, a
part que ens ajuden a assessorar i buscar què podem fer per millorar l’educació en valors
en les entitats, ens va molt bé, perquè un estudiant de pràctiques de quart de C.A.F.E.
ens ajuda a implementar aquest projecte i el tenim al costat de les entitats per anar-ho
portant a terme.
Properament signarem el conveni amb tres entitats, perquè com que és un pilotatge
comencem amb tres entitats aquest any i ja ho anirem implementant altres anys, i en
aquest cas hem començat pel Club Futbol Torelló, el Club Natació i club Volei, que són
entitats que tenen escola i, a més, són clubs de diferents mides.
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5.10.Dir-vos que aquest any ja han començat les jornades esportives escolars que es fan a
tercer de primària; és la quarta edició i són unes jornades que les tenim consolidades i
que tenen per objectiu fer arribar a tots els nens i nenes del poble, que puguin fer un
trasteig de diferents esports, perquè puguin fer la seva tria.
5.11.I també hem començat les caminades per a la gent gran, un any més, també el quart any
i també el tenim consolidat, tot i que cal estar-hi a sobre, perquè no perdi i continuï
funcionant.
Sr. JORDI ROSELL:
5.12.Fa uns dies que es va tornar a convocar la taula de nits Q i es va decidir continuar
treballant en aquest sentit.
Es van acordar les següents accions:
 Fer la campanya de Nadal
 Iniciar un nou projecte de prevenció de violència masclista en espais d’oci nocturn
 Fer més aigües, doncs ja s’han acabat les 30.000 ampolles que es van fer.

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

Torelló, 1 de desembre de 2015
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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