ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
25 D'ABRIL DE 2016:

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

Ordinària
25 d'abril de 2016
Presencial
de les 19:00 a les 21:09
PLE2016/4

Hi assisteixen:


















President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal, que s‘absenta de la sessió a les 9 del vespre.
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

ÍNDEX:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/3 Ordinària 29/03/2016
2.- PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1. Adhesió al text de la moció que han aprovat l'ACM, la FMC i el FCD - Moció del
món local en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia -

1

2.1.2. Subscripció al contingut de la carta que l'ACM va trametre al M.H. President de la
Generalitat de Catalunya i a la Comissió Europea
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.2. HISENDA
2.2.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles
2.3.- RECURSOS HUMANS
2.3.1.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.4. MEDI AMBIENT
2.4.1. DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Renovem el compromís Local per al
Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUPS MUNICIPALS d'ERC-JpT-AM i CUP-SP
3.1.1.1. MOCIÓ dels grups municipals ERC-JpT-AM i CUP-SP, de suport al banc d'ADN
per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil
3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte expressa del decret de formació del consell municipal de benestar
social i salut pública
3.2.2. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de composició del Consell municipal
d'Esports
3.2.3. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de constitució del Consell municipal
de seguretat ciutadana i mobilitat
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última
sessió plenària
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció municipal
3.4.2.- Informe de tresoreria sobre la morositat del Primer Trimestre de 2016
3.4.3.- Informe sobre el període mig de pagament corresponent al Primer trimestre de
2016
3.5.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
3.5.1.- Donar compte dels decrets signats des de l‘última sessió plenària
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- HISENDA:
4.1.1.- Rectificar un error en l‘ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic per a
la utilització de la sala de telecomunicacions situada a l‘edifici de La Cooperativa,
aprovada inicialment en el Ple de l‘Ajuntament del 29 de febrer de 2016
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
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L‘acta s‘aprova per unanimitat dels membres assistents, amb la modificació que fa
constar el Sr. Lluís Toneu:
En relació a l‘apartat de l‘aprovació de l‘acta anterior, no es fa constar correctament la
rectificació que hi havia fet el Sr. Toneu, per bé que si que s‘havia procedit a transcriureho correctament en l‘acta. El text correcte ha de ser ―A la pàgina 35, on diu: ―el nostre
grup no comparteix que un titular pugui cedir a dir la seva parada…‖, ha de dir ―cedir a
dit…‖
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1. Adhesió al text de la moció que han aprovat l'ACM, la FMC i el FCD - Moció
del món local en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació
que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis de Catalunya i l‘Associació
Catalana de Municipis, que aglutinen els municipis catalans i institucions supramunicipals
que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest
acord que no respecta el Dret Internacional.
Lluny d‘aquesta decisió presa pels caps d‘estat, els ajuntaments i les institucions
supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de la
campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin als
municipis catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt
Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE
del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al
voltant de 4.500 refugiats.
A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l‘obligació
dels estats d‘acollir les sol·licitants d‘asil, la Unió Europea va acordar l‘externalització de
fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l‘Estat turc, com ja hem vist a
la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els Centres d‘Internament per a
Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d‘euros addicionals a
partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i
avançar en la negociació de l‘adhesió de Turquia a la UE.
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l‘arribada de centenars de milers de
persones que fugen de la guerra, de la misèria i d‘altres tipus de persecucions és triple.
Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l‘increment de les operacions de control de
fronteres exteriors amb la participació militar de l‘OTAN, segon, acordar l‘expulsió a
Turquia d‘aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la
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Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d‘Europa que el 2015 van
utilitzar 900.000 persones.
L‘entesa que s‘assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les
polítiques migratòries al servei d‘una lògica securitària que arrasa amb els suposats
valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L‘execució del
text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la
possibilitat de sol·licitar l‘asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la
irregularitat.
Un cop més veiem com la UE parteix d‘una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa
acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i
migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de
territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de
salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d‘éssers humans i amb
les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats
humanitaris, possibilitat de sol·licitar l‘asil en ambaixades i consolats europeus en els
països d‘origen i trànsit, etc.
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que
tenen els estats i les institucions europees des de l‘inici d‘aquesta crisi que xoca
frontalment amb l‘obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l‘article 19.1 de la
Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen explícitament les
expulsions col·lectives.
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions
dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a
Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al
món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d‘aquesta Europa
que ens fa vergonya i:

És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l‘Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord
entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han
arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al
respecte dels drets humans i el Dret Internacional.
Segon.- Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades
que li corresponen.
Tercer.- Denunciar l‘expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l‘acollida
i l‘acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.
Quart.- Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya,
aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de
2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures
concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat.
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Cinquè.- Manifestem el nostre compromís d‘oferir els municipis com a territori d‘acollida i
protecció. Adaptant els plans d‘acollida municipal a les necessitats especials de les
persones sol·licitants d‘asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.
Sisè.- Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d‘entitats que
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d‘asil.
Setè.- Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per
acollir les persones sol·licitants d‘asil.
Vuitè.- Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per
garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció
necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.
Novè.- Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
Desè.- Finalment farem arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l‘Associació Catalana de
Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l‘Estat espanyol i a la Unió
Europea.
INTERVENCIONS:
Les intervencions que es fan en aquest punt, tenint en compte que es tracta del mateix
tema, també serveixen per al punt següent:

Sra. CARME FRANCOLÍ:
El dia 18 de març d‘enguany, el Consell europeu va prendre un acord que vulnera la
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. Des de
Torelló ens volem sumar al rebuig d‘un acord que no compleix amb els pactes de la
Convenció de Ginebra, i més concretament, amb l‘article 19.1 de la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea i segons el qual es prohibeixen explícitament les
expulsions col·lectives de persones refugiades.
Torelló vol dir no a aquest acord; volem dir ja n‘hi ha prou de paraules, volem fets! Volem
dir, posem-nos a treballar per a les persones i amb les persones, amb sentit comú! Des
del món local, ens vam comprometre ja fa mesos a ser pobles i ciutats acollidores; Torelló
no és una excepció. Podem dir, doncs, que estem preparats per rebre i atendre aquestes
dones, homes i infants que injustament estan patint una situació sobrevinguda i sense
ser-ne responsables.
És per això, que des de la regidoria de benestar social, presentem avui al plenari
aquestes dues propostes i demanem a tots els grups la seva aprovació.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
El passat 8 de març, les i els caps d‘Estat i de Govern de la Unió europea van arribar a un
principi d‘acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia tots els
immigrants, incloses dels persones demandants d‘asil sirians i de qualsevulla altra
nacionalitat, que arribessin a la Unió europea a través d‘aquest país, a canvi que els
estats de la Unió restituïssin un nombre equivalent de persones refugiades sirianes
assentades ja a Turquia i d‘altres mesures econòmiques i polítiques a favor de l‘estat turc.
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Els i les socialistes vam considerar des del primer moment que, de confirmar aquest
pacte, la Unió europea no estaria respectant els convenis internacionals sobre el dret
internacional d‘asil i que estaríem assistint, a més, al procés de construcció de la Unió
europea.
Els i les socialistes catalans no reconeixem aquesta Europa i creiem que no es pot fer un
acord d‘interessos amb Turquia, negociant la seva possible adhesió a la Unió Europea, i
utilitzant els drets de les persones refugiades immigrants com a moneda de canvi, perquè
ho considerem inadmissible.
Des del PSC considerem que les i els Caps d‘Estat i de Govern de la Unió Europea,
davant la crisi de refugiats més greu que es viu des de la segona guerra mundial, van
arribar a un preacord immoral i de dubtosa legalitat, que segons els termes inicials, tenen
contrari clarament el dret d‘asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans.
El PSC va sumar l‘adhesió a petició d‘organitzacions no governamentals, del Comissionat
de la ONU per a les persones refugiades i activistes pro drets humans en la denúncia,
rebuig i exigència de retirada d‘aquest acord entre la Unió europea i Turquia, per a les
devolucions massives, així com l‘exigència d‘abordar amb urgència la crisi de persones
refugiades defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb
respecte i solidaritat i possibilitant-los l‘asil entre els membres de la Unió europea.
Gràcies a tota aquesta pressió ciutadana i d‘organitzacions polítiques, l‘acord que els
Caps d‘Estat i de Govern de la Unió europea, que van signar finalment al Consell europeu
del passat 18 i 19 de març, van modificar els termes del preacord, però encara ens
trobem molt lluny de les exigències humanitàries i de respecte al dret internacional, pel
que fa a la gestió de la crisi dels refugiats.
És per tot això, que el grup municipal socialista de l‘Ajuntament de Torelló, considerem
que ens hem d‘adherir igualment al text de la moció que han aprovat el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, la Federació Catalana de municipis i l‘Associació
catalana de municipis.
Els i les socialistes de Torelló, aprofitem la nostra intervenció per exigir a la Unió europea
i als estats membres, de donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació
que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d‘asil i dels
drets humans, i instar a les institucions europees i als governs dels 28 estats membres, a
ser extremadament vigilants amb l‘acompliment de la legalitat i del dret internacional d‘asil
convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió europea.
Demanar als Caps d‘Estat i de Govern de la Unió europea que facin tots els esforços
necessaris per acollir i reubicar de manera efectiva als seus països, el nombre de
refugiats que els pertoquen segons el repartiment que va acordar l‘any passat. Fem una
especial crida al govern d‘Espanya per agilitzar el compliment dels seus compromisos
amb la Unió europea, pel que fa a l‘acollida dels 16.000 refugiats. La ciutadania i moltes
administracions locals estem preparats i disposats a acollir i per això exigim al govern el
respecte al dret humanitari.
El PSC ja es va adherir al manifest subscrit per moltes organitzacions socials, sindicals i
partits polítics de tot Europa, i en aquest sentit, insta a la Unió europea i als seus estats
membres a que ordenin la creació de passadissos humanitaris i que possibilitin, des del
respecte, l‘asil d‘aquestes persones entre els 28 estats membres de la Unió europea.
És per tot això, que el grup municipal socialista a l‘Ajuntament de Torelló, considerem que
ens hem d‘adherir igualment, i com no podria ser de cap altra manera, al text de la moció
que han aprovat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la FMC i l‘ACM i ens
subscrivim al contingut de la carta de l‘ACM, que va remetre el president de la Generalitat
a la Unió europea.

Sra. ELENA CRESPI:
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Des de la CUP Torelló Som Poble votarem a favor de l‘adhesió al text de la moció i estem
contents de promoure actuacions per mostrar el nostre descontentament amb l‘acord
entre la Unió europea i l‘Estat de Turquia.
Així mateix, també volem recordar que queden moltes pendents de realitzar, vinculades
amb la moció que es va presentar el mes de setembre i que tot l‘equip de govern i
l‘oposició vam aprovar conjuntament fa uns mesos –va ser al ple del 28 de setembre-.
Precisament en aquella moció es pretenia posar l‘accent a la deixadesa i a la inacció dels
governs i de les institucions europees. Amb les actuacions que s‘han realitzat fins a dia
d‘avui, hem mostrat la nostra solidaritat amb les persones refugiades, hem instat el
govern a acollir persones en aquesta situació i hem mostrat la nostra disposició com a
poble per ser municipi acollidor. Tot i així, és possible que ens deixem endur nosaltres per
la deixadesa i la inacció dels governs, cosa que precisament volíem evitar, pensant que
són ells els que han de fer el primer pas, i continuem esperant a què facin aquest primer
pas, que és tan i tan lent. Els grans canvis s‘aconsegueixen fent petits passos i potser
hem de començar a mostrar el nostre desacord en la lentitud que està tenint tot plegat o,
potser, realment ens deixarem endur pels protocols i allargarem aquest procés en aquest
moment en què la urgència realment estreny i la vida de milers de persones està en joc.
Des de la CUP Torelló Som Poble, llencem una reflexió; ens plantegem si no es pot fer
res més des dels municipis, que tenir-ho tot a punt i esperar; entenem que s‘està fent
feina, que s‘estan fent els protocols... en la moció que vam aprovar al setembre es parla
en més d‘una ocasió de la urgència que tot plegat suposa, però la urgència es converteix
en lentitud en mans de les institucions i potser podem aprofitar la taula de suport als
refugiats per trobar estratègies i accions concretes, per donar suport i fer créixer les
diverses mobilitzacions populars i mostrar a les institucions que la urgència és ara i que
s‘ha de fer quelcom amb més immediatesa, ja que els refugiats no poden esperar.
Sr. JORDI CASALS:
El nostre grup d‘Esquerra Republicana Junts per Torelló, donarem suport als dos textos.
El primer, és una denúncia que compartim amb un acord de mercadeig de persones, de
persones que pateixen, a canvi de prebendes de la Unió europea cap a Turquia; perquè
Turquia, un Estat amb un auge d‘autoritarisme important, on els drets humans a vegades
es posen en entredit, on hi ha més que evidències en què han col·laborat amb Estat
islàmic, que és el factor que fa que hi hagi tantes persones refugiades de Síria, que fugen
del seu país i es quedin en estats del pròxim Orient, o que vinguin cap a Europa i aquest
és l‘estat amb qui la Unió europea ha signat aquest tractat.
Europa, en lloc d‘anar per la justícia, ha anat pel camí de la vergonya; una vergonya que
no ha encarat; la vergonya de veure a les fronteres de la Unió europea nens, dones, gent
gran i homes, que dormen a la intempèrie, perquè quan veiem els camps de refugiats, per
exemple, el d‘Idomeni, penseu que aquelles tendes de campanya, són tendes de
campanya que han venut a preu d‘or les màfies a aquella gent i qui no té els diners dorm
a la intempèrie i han passat un hivern dur en aquelles latituds.
I tampoc ha volgut encarar la por explicant les coses, encarant-ho amb polítiques
valentes, si no que s‘ha rendit a la por, i la por, tots sabem que el que fa és engendrar
odi, i només cal veure les eleccions que van tenint a la Unió europea, com veiem que
l‘extrema dreta –els partits de l‘odi, que s‘alimenten de la por- van en augment i van
agafant cotes de poder en aquesta Europa que nosaltres ja no reconeixem.
Al següent text, que també hi donarem suport, òbviament, el que estem fent és refermar
la voluntat acollidora de Torelló, un poble cooperant, amb tradició de cooperació i d‘ajut
amb els necessitats. És a dir que donarem suport a aquests dos textos, amb el més
profund sentiment d‘aprovar-los.
VOTACIÓ:
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La proposta s‘aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació
2.1.2. Subscripció al contingut de la carta que l'ACM va trametre al M.H. President
de la Generalitat de Catalunya i a la Comissió Europea
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L‘Associació Catalana de Municipis ens ha fet arribar la carta que va enviar al Molt
Honorable President de la Generalitat de Catalunya i al Sr. Dimitris Auramopoulos
Comissioner de la European Comission, en què es mostra la predisposició dels
ajuntaments del nostre país a col·laborar en tot el que sigui necessari i donar acollida als
refugiats que arriben a Europa fruit de la guerra de Síria i conviden els ajuntaments
catalans a fer tramesa d‘una carta en el mateix sentit.
Aquest Ajuntament de Torelló, té la infraestructura i capacitat suficients per tal de fer
front, com a mínim a l‘acolliment de 10 refugiats i la disposició per tal que es faci possible.
Per tot això, es proposa al Ple de l‘Ajuntament, l‘adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l‘Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Subscriure’ns al contingut de la carta que l‘ACM va trametre al M.H. President
de la Generalitat de Catalunya i al Sr. Dimitris Auramopoulos Comissioner de la European
Comission sobre la predisposició dels Ajuntaments del nostre país a col·laborar en tot el
necessari, i donar acollida als refugiats que arriben a Europa.
Segon.- Fer arribar aquest acord a l‘Associació Catalana de Municipis, al Molt Honorable
President de la Generalitat de Catalunya i al Sr. Dimitris Auramopoulos Comissioner de la
European Comission, a través de la següent carta:
―L‘Ajuntament de Torelló va aprovar per unanimitat el passat 25/04/2016, treballar per
poder acollir i oferir oportunitats de nova vida als refugiats des del primer moment que es
va conèixer la situació d‘aquests milers d‘homes i dones que arriben a Europa.
Per aquest motiu, d‘acord amb el comitè creat des del Govern de la Generalitat amb totes
les entitats implicades i els governs locals, hem omplert la fitxa de recursos per posar a
disposició dels refugiats que arribin al nostre país.
El poble de Torelló, ha posat a disposició del govern i les entitats habitatge per poder
rebre 10 persones (dues famílies), a banda de tots els serveis necessaris per infants i
joves. En el mateix sentit, es preveuen accions d‘inserció laboral per tal que puguin
desenvolupar la vida en el nostre municipi tot aquell temps que sigui necessari.
La majoria del municipis catalans estem al costat del President Puigdemont, i ratifiquem
que el país i els municipis estem preparats per poder acollir, i que aquestes persones no
hagin de ser deportades a Turquia, ja que els europeus som i seguirem solidaris amb el
patiment i amb les oportunitats de les persones.
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Restem doncs a l‘espera de poder concretar les actuacions necessàries.
Cordialment,
Jaume Vivet i Soler
Alcalde de Torelló‖

VOTACIÓ:
La proposta s‘aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació
COMISSIÓ INFORMATIVA
CIUTADANA I MOBILITAT

D’ADMINISTRACIÓ

I

HISENDA

I

SEGURETAT

2.2. HISENDA
2.2.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 10/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l‘Alcaldia de data 13 d‘abril de 2016 s‘ha ordenat la incoació de
l‘expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l‘expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

102-3412260900

Activitats promoció i foment 17.279,00 €
de l‘esport

463,52 €

16.815,48 €

108-3262269900

Activitats
educativa

promoció 19.115,55 €

916,64 €

18.198,91 €

206-9201600000

Seguretat social personal 136.188,51 €
administració general

2.500,00 €

133.688,51 €

301-1512270600

Topogràfics i altres

8.950,00 €

800,00 €

8.150,00 €

404-9295000000

Fons de contingència

25.000,00 €

14.000,00 €

11.000,00 €

Total baixes de crèdits :

Consignació
inicial

Crèdits
baixa

en Consignació
definitiva

18.680,16 €
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Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

206-920-2270600 Pla
de
riscos 15.253,58 €
laborals i vigilància
de la salut
208-920-2270601 Assessoraments
professionals
adminsitració
general

21.500,00 €

208-920-6250000 Mobiliari i estris. 7.419,63 €
(Projecte:2016-2- Administració
208-1)
General

Total altes de crèdits per transferència:

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

2.500,00 €

17.753,58 €

14.000,00 €

35.500,00 €

800,00 €

8.219,63 €

17.300,00 €

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

102-241-4650000 Transferència
0,00 €
corrent al Consell
Comarcal d‘Osona.
Plans
d‘ocupació
esports

463,52 €

463.52 €

108-241-4650000 Transferència
0,00 €
corrent al Consell
Comarcal d‘Osona.
Plans
d‘ocupació
ensenyament

916,64 €

916,64 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

Consignació
inicial

1.380,16 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s‘aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 37 i 41
del Reial decret 500/1990.
4. Es compleixen els articles 10.2 i 13.2 de les Bases d‘Execució del pressupost de
l‘exercici 2016, aprovades definitivament en el Ple de l‘Ajuntament del 21 de desembre de
2015.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‘Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar l‘expedient de modificació de crèdit núm. 10/2016, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles del pressupost de l‘Ajuntament.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres no hi donarem suport. Per la modificació que es fa per assumir les despeses a
càrrec de l‘Ajuntament pels plans d‘ocupació del Consell comarcal, no perquè estiguem
en contra d‘aquests plans d‘ocupació, si no al contrari, hi estem a favor, però en el que no
estem d‘acord és en l‘origen dels diners que aniran per cobrir aquestes despeses, que
venen de les partides d‘activitats de promoció i foment de l‘esport i activitats de promoció
educativa, amb un total d‘uns 1.400 €. Creiem que podríem buscar altres partides per
finançar i assumir aquests plans d‘ocupació en la part que pertoca a l‘Ajuntament.
I mirant l‘expedient, hem vist que la partida provinent del fons de contingència i que va a
parar a assessoraments professionals d‘administració general, a les comissions
informatives i a la Junta de portaveus se‘ns va comentar que era pel tema de la
contaminació dels pous, per les despeses judicials, però ens hem trobat altres despeses,
entre les quals hi ha la de fer front a una denúncia que ha fet Vodafone a l‘Ajuntament i
una altra sense que tingui un destí final. Ens podeu explicar això, ja que a la Junta de
portaveus i a la comissió informativa es va donar una informació diferent?
Sr. JAUME VIVET:
Si m‘equivoco em corregeixes, Albert, però el gran muntant per fer aquesta modificació és
precisament la defensa del tema de Covit i si que en la partida on s‘ha de carregar això,
hi ha altres contenciosos com poden ser el de les antenes de Vodafone, que si que és
veritat que van demanar permís per posar dues antenes i de moment se‘ls ha denegat i,
per tant, estem al contenciós i tot això s‘ha de preveure. El motiu és aquest, i surten de la
partida que tenim per temes d‘imprevistos i l‘única d‘on es tiba és aquest fons de
contingència per assumir-ho; segurament no hauria estat necessària la modificació de
pressupost si no hagués estat pel tema de Covit, que puja a uns 18.000 o 19.000 €...
18.000 € més IVA i només suplementem amb 14.000 €, o sigui que n‘hi havia suficient
per defensar aquests altres contenciosos que hi ha com aquests que dius tu, de
Vodafone i potser algun altre.
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Sr. JORDI CASALS:
Però per les dades que he agafat de l‘expedient, que hi ha un seguit de partides i
previsions en uns correus electrònics que hi ha a l‘expedient, que sumen més o menys
14.000 euros, de la factura del tema de Covit, només són 3.200 €; la resta és per a altres
partides? Aquest és el dubte que tinc, perquè aquestes despeses que hi ha aquí sumen
aquests 14.000 euros, però la informació, si ho he entès bé, els 14.000, tots, eren per
Covit?
Sr. JAUME VIVET:
Era el muntant gros, aquesta factura de Covit.
Sra. GEMMA BAU:
La partida d‘assessoraments externs, ara no tinc la quantitat exacta, però el que si que
està clar és que hi havia la previsió anual pels contenciosos que es puguin anar
presentant i també per temes de responsabilitat civil, la part que no queda coberta per
l‘assegurança, però aquesta previsió s‘ha de mantenir igualment fins a fina d‘any; la
factura del lletrat puja a 18.000 € més IVA; per tant, són 21.780 €. Nosaltres, la previsió
que hem fet és tenint en compte els futuribles contenciosos o factures que hi pugui haver
fins a 31 de desembre; és a dir, aquesta factura de 21.000 i escaig euros evidentment és
un impediment i en pagar-la, quedaria sense crèdit la partida i, per tant, es fa la previsió
d‘altres dos contenciosos amb Vodafone, que per aquests ja hi havia partida; hi ha una
previsió també de 4.500 € més IVA per honoraris pendents d‘una imputació d‘un
exalcalde, que també hi havia partida; el que passa és que si a això hi sumem la factura
d‘aquestes despeses fa que això sigui insuficient i per això si la factura puja en total
21.000, només se suplementa amb 14.000, perquè ja hi havia una part que es podia
assumir amb la consignació actual. La resta, és previsió que s‘ha de deixar feta.
Sr. JORDI CASALS:
El dubte és que amb aquests números sumava aquests 14.000 i el dubte que tenia era
dels altres imports.
VOTACIÓ:
La proposta s‘aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‘especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d‘EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d‘ERC-JpT-AM
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de la CUP-SP

2.3. RECURSOS HUMANS
2.3.1. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 2016
ACORD:
L‘Acord de Condicions del personal funcionari de l‘Ajuntament de Torelló 2011-2015,
aprovat per acord del Ple de data 28 d‘octubre de 2013 estableix que la relació de llocs
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de treball és la que fixa en cada moment la tipologia horària assignada a cadascun dels
llocs que es defineixen i per resolució de l‘alcaldia es porta a terme l‘assignació
individualitzada d‘horari i tipologia de dedicació.
I.

El lloc de treball de sergent té assignada una tipologia de jornada de torns, sense
més extensió que la jornada ordinària. Per la situació de necessitat d‘efectius i la
mobilitat de la plantilla que implica una major tasca d‘integració dels nous
empleats, de gestió de les persones i de formació, es requereix una especial
dedicació que fa aconsellable procedir a una ampliació de la jornada d‘aquest lloc
de treball fins a un total de 40 hores setmanals en còmput anual.
L‘Acord de Condicions de Treball del personal funcionari vigent no té definit el
sistema de càlcul de la prolongació de jornada, si bé els llocs de treball que tenen
aquesta tipologia de jornada en la Relació de Llocs de Treball, el càlcul de la
retribució corresponent és el resultat d‘aplicar la fórmula de l‘import mensual en 14
mensualitats, següent: salari base més complement de destí més complement
específic dividit per 140 i multiplicat per 10.
II. El lloc de treball d‘agent té assignada una tipologia de jornada de torns.
Tanmateix, un dels agents de policia està assignat a les tasques de policia de
proximitat i per tal d‘oferir el servei i assolir els objectius que són propis d‘aquesta
tasca, es considera que aquesta s‘ha de prestar amb una tipologia de jornada
partida.
L‘Acord de Condicions de Treball del personal funcionari vigent té definida la
jornada partida com aquella que correspon als llosc de treball en els quals la
relació de llocs de treball assigna aquesta jornada, la qual comporta la prestació
de la jornada amb una interrupció d‘1 hora o més, i fixa la retribució d‘aquest règim
en un 10% del complement de destinació assignat al lloc.
En data 18 d‘abril de 2016 s‘ha plantejat la proposta per aquesta modificació de la
Relació de Llocs de Treball de l‘Acord de Condicions de Treball del personal funcionari i a
la Comissió de Seguiment del Conveni Col·lectiu del personal laboral i respectivament, la
qual ha estat acceptada.
Atès que aquesta modificació de la Relació de Llocs de treball comporta la modificació de
retribucions. Implica per tant una adequació retributiva amb caràcter singular i
excepcional, de dos llocs de treball que resulta imprescindible pel contingut del lloc de
treball en tant que la tipologia de jornada en la qual han de prestar els serveis.
Fonaments de dret
Articles 4,20.1.c), 90.2 i 127 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les bases de
règim local atribueix als municipis, com administracions públiques de base territorial, la
potestat d‘autoorganització.
Article 74 del Text Refós de l‘Estatut Bàsic de l‘empleat Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d‘ octubre
Article 19- Set de la Llei 48/2015, de 29 d‘ octubre, de Pressupostos Generals de l‘ Estat
per l‘any 2016.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (art. 52.2.j) i 283).
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (art. 126.4 i 127).

13

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
(art. 29 a 33, 50 i 66).
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‘Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer: Modificar la Relació de Llocs de Treball en allò que fa referència a la modificació
de la jornada dels llocs de treball següent:



Sergent: assignar la tipologia de prolongació de jornada de 40 hores setmanals en
còmput anual.
Agent que realitza les tasques de proximitat: assignar la tipologia de jornada
partida

Aquesta modificació implica l‘aplicació de les retribucions corresponents a aquesta
tipologia de jornada de conformitat amb allò que s‘ha exposat. Als efectes de simplificar la
confecció de nòmines els subfactors de l‘específic que retribueixen tipologies de jornades
diferents de la jornada ordinària s‘integraran en una sola quantitat del complement
específic total, tot i que en la relació de llocs de treball es fa constar la quantitat específica
corresponent a cada subfactor. En el cas que es modifiquin en un futur la tipologia de
jornada i passi a la jornada ordinària de torns es procedirà novament a l‘adequació de
l‘específic eliminant l‘import corresponent a aquests subfactors.
Segon.- EXPOSAR-LA al públic mitjançant la inserció de l‘anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d‘anuncis de la corporació durant el termini de vint dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L‘aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d‘exposició pública, i es procedirà a la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Només fer constar que ens estranya molt que només hi hagi un agent interessat en
aquestes 40 hores setmanals. Sorprenent que s‘ampliï la jornada i només hi hagi un
agent interessat.

Sr. JAUME VIVET:
Es va obrir a tothom i de moment és l‘única petició que hem tingut.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres hi votarem a favor, però referent a la figura del policia de proximitat, voldríem
fer constar que ens estranya que s‘hagi tardat tant a resoldre una situació que feia temps
que durava i el que demanaríem és que s‘aprovi aquesta regularització per tothom que es
trobi amb la mateixa situació i no només en aquest cas concret, i així s‘evitaria que en
nous casos es tardi a regularitzar.
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Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres estem d‘acord, votarem a favor; el que passa és que creiem que anem una
mica tard, ja que aquest és un dels temes que no hi va haver manera de poder
regularitzar en el passat mandat. En el cas del sergent, per una qüestió; en el cas del
policia de proximitat és una cosa que sorprenia que no es pogués fer, perquè només
s‘havia de fer el que hem fet avui, que és actualitzar la realitat de la jornada amb el que
tenia, però no va ser possible. Seria interessant saber, perquè ha estat possible ara i no
el passat mandant, però... bé.
Aquí, el més curiós, per això, és que ja se‘ns va dir a la comissió informativa que
aquestes mesures eren sobretot –a més, entenem que per una qüestió de justícia- per
plantar cara al repte del fet de la gran mobilitat que té la policia, que traduït, vol dir que hi
ha molta gent que està a la policia i que ens marxa, i molts, una vegada estan formats
marxen i hi ha una renovació constant, amb el que suposa una despesa, però també
suposa de manca d‘agents amb experiència i consolidats aquí en l‘àmbit de Torelló.
El que passa és que en el passat mandat, i aquí si que hi havia una discrepància
segurament amb el govern, i es va veure en algun ple, hi havia una part de govern que no
érem nosaltres, que creia que el problema de la policia era un tema organitzatiu i
nosaltres crèiem que potser si que era organitzatiu, però també que hi havia un problema
econòmic, de les condicions econòmiques. I ara aquí, s‘intenta solucionar en aquest
aspecte.
Que es vulgui donar resposta a aquesta situació, ho posen també tots els informes que hi
ha a l‘expedient i, a més, a l‘expedient podem veure perfectament a l‘últim any què
suposa aquesta mobilitat amb nomenaments de nous agents i agents que han marxat.
El que passa és que, és clar! Si volem millorar les condicions de la policia local amb
aquestes propostes, jo aquí si que separaria la part de l‘agent de proximitat, ja que no té
una millora, si no que és una qüestió que no perdi diners pel fet de fer aquest servei de
policia de proximitat, però en el cas de la prolongació a 40 hores, el company del PSC se
sorprenia, perquè només una persona ha acceptat; hem de comptar que la prolongació
de jornada sobretot està pensada filosòficament per alguns llocs de treball de
l‘administració, que per la seva tasca diària regular és molt possible que facin més hores
del compte; normalment són llocs de responsabilitat en l‘estructura de l‘Ajuntament. El
que passa és que si els agents de la policia local, que comparativament amb altres
policies de la demarcació, si no és la pitjor pagada és de les pitjors pagades, això no és
una millora en la seva situació laboral, si no que el que es fa és augmentar amb les hores
de dedicació i les condicions econòmiques són les mateixes. Si això es fa per acontentar
més la policia que va amb aquest alt índex de mobilitat en la policia local, creiem que no
és la solució. Ara bé, creiem que aquesta proposta que es fa aquí amb els fets concrets,
si que és una millora per a aquests dos agents, el sergent i el policia de proximitat i a
més, creiem que és de justícia. Nosaltres hi votarem a favor.
Sr. MANEL ROMANS:
Jo volia aclarir una mica el perquè hem arribat aquí. Si que com a dit el regidor Casals a
la policia ja fa temps que hi tenim un problema, i encara que jo no ho volia dir, ell ja ho ha
dit que hi havia problemes organitzatius; la veritat és que si que s‘havia detectat que n‘hi
havia algun i que al passat mandat no es van solucionar; i un altre, era el tema econòmic.
Hem de dir que tenim molt bona relació amb els sindicats, sobretot amb Comissions
obreres, i això que portem aquí avui, això va ser una proposta de comissions obreres.
Parlant amb la persona responsable que tenim nosaltres de contacte aquí, ens va dir que
podria ser una bona solució, que ells ja havien aplicat en altres ajuntaments i que seria la
prolongació de jornada.
Nosaltres, deu fer 3 o 4 mesos ho vam portar al comitè; els vam dir que hi havia questa
proposta que, a més, havia sortit d‘un sindicat i que s‘havia aplicat en altres ajuntaments;
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que nosaltres ho vèiem bé; que hi havia una manca d‘efectius i això suposaria que fer
més hores voldria dir més agents al carrer i ens va semblar molt bé. En aquell moment ho
vam portar al comitè, els vam donar un temps de reflexió i ens van dir que no s‘hi volien
acollir. No passa res!
Ara fa uns quinze dies o tres setmanes, el sergent ens va dir que ell estaria disposat a
aquesta prolongació de jornada, que una mica diferenciant el que deia en Jordi Casals,
una cosa és la prolongació de jornada i l‘altra és la dedicació plena; la dedicació plena la
tenen alguns alts càrrecs de l‘administració, que vol dir que no necessàriament s‘han de
fer aquestes hores que els pagues, si no que han d‘estar disponibles i les han de fer quan
realment convingui. La prolongació de jornada vol dir que si passa a fer 40 hores
setmanals, haurà de fer 40 hores setmanals i no a decisió de la persona que les fa. A
nosaltres ens va semblar bé, ho vam obrir a tothom i no s‘hi van voler acollir i ens sap
molt greu, perquè nosaltres ho vèiem una bona cosa; sabem que tenim un problema
econòmic a la policia i ho volem arreglar; no sé si ho vam dir aquí o en alguna comissió
informativa, però estem mirant d‘obrir la relació de llocs de treball d‘aquest Ajuntament i
fer el catàleg, perquè no només hi ha el col·lectiu de la policia que veiem que potser
s‘hauria d‘arreglar el sou, si no que hi ha altres llocs de treball de l‘Ajuntament que potser
en aquest moment, alguns per massa i altres per poc, el que volem fer, i ens sembla de
justícia, és obrir-ho a tots els treballadors de l‘Ajuntament i no només a la policia.
Això era com una mesura d‘urgència per dir que sabem que la catalogació dels llocs de
treball serà una cosa que no serà curta, serà més aviat llarga i, per tant, el que volíem fer
és com a mesura d‘això, podria ser un augment de la retribució; en el seu moment no
se‘ns hi van agafar i ara se‘ns hi ha agafat el sergent. Pensem que estem acotats per la
LRSAL, és a dir, no podem augmentar el capítol I; això es veritat i potser si féssim una
catalogació de llocs de treball amb un seguit de requisits i de puntuacions podríem arribar
a defensar aquest augment de llocs de treball i llavors en termes jurídics hauríem de
mirar com ho fem, però si que hi ha la voluntat de l‘Ajuntament d‘obrir-ho a tot el personal
de l‘Ajuntament i no només els d‘aquí.
I en quant al tema de l‘agent de proximitat, ens ha semblat que era una cosa que ja que
fèiem això, aprofitant hi hem posat l‘altra, tot i que en tema retributiu no seran massa
diners, però serà aquesta nova figura i si detectem algun altre dia que hi ha algun altre
lloc de treball que pot ser semblant a aquest i que hi ha d‘haver una jornada partida,
miraríem de fer-ho.
Sr. JORDI CASALS:
Celebro que les relacions amb els sindicats hagin millorat. Celebrem que es vulgui
millorar aquestes situacions que es creu que no són del tot correctes i que es vegi que el
problema de la mobilitat bàsicament és un tema econòmic i per millorar aquestes
situacions que des d‘un punt de vista siguin justes, ens tindreu al vostre costat.
Ara bé, hi ha una petita cosa que em preocupa: que és el fet que el policia de proximitat,
que ja es va demanar ja fa anys que se solucionés i ara s‘ha solucionat, perquè es
modificava una altra persona. És a dir, que si hi ha situacions injustes a l‘Ajuntament, no
esperem que se‘n hagi de fer una per solucionar-ho, si no que si se‘n localitza d‘altres, se
solucionin el més aviat possible.

VOTACIÓ:
La proposta s‘aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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2.4. MEDI AMBIENT
2.4.1. DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Renovem el compromís Local
per al Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030
ACORD:
Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han protagonitzat
durant molts anys un treball intens i lúcid per generar sostenibilitat en el nostre territori i
sovint s‘hi han constituït en referent internacional.
La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment, els plans d‘energia sostenible
del Pacte dels alcaldes han estat dues fites que han agrupat al seu voltant moltes altres
actuacions que, en conjunt, han canviat la percepció social de l‘entorn i la relació que té la
ciutadania té amb el medi ambient.
Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de la realitat
planetària que ha aconsellat el disseny de noves propostes, creades des de la recerca i
des de la participació, destinades a mitigar els impactes de les disfuncions ambientals i a
millorar l‘adaptació de la nostra societat a les situacions futures.
En el marc de l‘Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, que assumeixen l‘equilibri ineludible entre ambient,
societat i economia i contemplen disset àmbits d‘actuació a favor de les persones, el
planeta, la prosperitat, la pau i la participació.
És especialment transcendent la signatura de l‘Acord de París, en què 195 països
acaben de pactar l‘impuls de mesures i inversions per a un futur baix en emissions,
resilient i sostenible. Sota la seva empara, les ciutats i els pobles han subscrit la
Declaració de París, que recull el compromís dels líders locals d'arreu del món per fer
front a l'alteració del clima.
També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació del nou Pacte
dels alcaldes pel clima i l’energia, que fixa unes quotes de reducció d‘emissions del
40% per al 2030 i afegeix fites d‘adaptació a les de mitigació.
Davant de les oportunitats de reflexió i de treball que ens obra el nou marc, i conscients
de la responsabilitat i de la capacitat de treball i influència dels nostres municipis, la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es congratula dels nous objectius, acords i
pactes presos i manifesta un cop més el seu compromís amb la sostenibilitat.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Infrastructures i Manteniment, i vist el
dictamen de la C. I. de serveis territorials i promoció econòmica, el Ple de l‘Ajuntament,
per unanimitat, acorda:
ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords internacionals —
Objectius de Desenvolupament Sostenible, Acord i Declaració de París , nou Pacte dels
alcaldes sobre el clima i l‘energia— i aprovar la nostra adhesió als mateixos a través dels
mecanismes establerts per cada cas per adaptar-los a la nostra realitat municipal i
esdevenir-ne dinamitzadors en el territori.
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ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament dels
objectius —administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania— per tal de crear
sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny sostenible de la nostra
societat.
ADEQUAR les polítiques de desenvolupament als criteris de la sostenibilitat en els seus
tres vessants, ambiental, social i econòmic, per tal de garantir prosperitat a les
generacions actuals i, a les futures, un entorn amb totes les possibilitats intactes.
GARANTIR el disseny de polítiques d'educació i cohesió social adreçades a tots els
nivells implicats, per tal de facilitar-ne la sensibilització i capacitació per fer conscients a
tots els actors del seu paper, i apoderar les persones i les organitzacions, perquè puguin
adoptar decisions i passar a l‘acció amb un coneixement adequat.
FOMENTAR les actuacions d‘utilització eficient dels recursos i de sostenibilitat ambiental,
especialment les de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per tal de contribuir a la
resiliència del planeta i de cadascuna de les nostres ciutats i pobles.
MOSTRAR a la comunitat global la nostra voluntat de treballar pels objectius de
sostenibilitat, com hem fet fins ara des dels nostres pobles i ciutats, per tal de posar
l‘exemple del treball municipal com una aposta per una pau global, justa i coherent des
dels punts de vista ambiental, social i econòmic.
ENS INSTEM a presentar la Declaració de Sant Sadurní d‘Anoia en els respectius plens
municipals i a notificar l‘acord a la presidència de la Xarxa.
INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres a Torelló estem a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat que
patrocina la Diputació de Barcelona; hi va haver una reunió a Sant Sadurní d‘Anoia i allà
es va fer aquesta declaració.
Hem de dir que nosaltres ens hi adherim, ja que tenim un pacte d‘alcaldes, tenim un
PAES que ja fa uns quants anys que l‘estem duent a terme i que és l‘eina que nosaltres
tenim per controlar tot el tema del canvi climàtic i mirar d‘arribar als objectius que marca,
crec que era la declaració de Tokio i la de Rio i ara la que hi haurà, de París.
Fins ara ens havíem compromès que l‘any 2020 havíem de fer un 20% de reducció de
gasos d‘efecte hivernacle; en l‘informe que us vam presentar de l‘any passat,
pràcticament ja hi estem arribant; pensem que s‘han fet bones accions i que continuarem
fent-ne i ara aquesta declaració de París és una mica agosarada i ens diu que de cara a
l‘any 2030 hem de tenir un 40% de reducció.
Jo penso que a l‘Ajuntament de Torelló en aquesta legislatura ens hem cregut el tema del
canvi climàtic; estem dissenyant ja des de la regidoria de medi ambient diferents accions
per poder millorar tota aquesta emissió de gasos d‘efecte hivernacle; el que ens ajuda
molt també és el tema que l‘energia elèctrica que estem consumint és certificada al
100%, l‘empresa subministradora ens l‘ha certificat al 100% i a part d‘això, estem tenint
un seguit d‘accions del pacte d‘alcaldes que hem volgut entomar i com ho vam dir en un
altre ple, hi havia moltes accions per fer; se‘n havia fet molt poques en tots aquests anys
que havien fet i nosaltres el que volem fer és un pla triennal per aquests tres anys que
venen, per poder dur a terme, si no totes, moltes d‘aquestes accions, bàsicament les que
tinguin menys cost econòmic, però que siguin d‘una reducció més gran.
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A part d‘això, també estem treballant no només a nivell municipal, si no també en el tema
de les empreses, que assessorem en temes de reducció de consums elèctrics; per tant,
no només mirem que sigui a nivell municipal, si no que sigui a nivell de tot el municipi. És
per això que ens van demanar des de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la sostenibilitat
que ens adheríssim a aquesta declaració de Sant Sadurní i això és el que fem i volem dir
que no és només un paper que ho aguanti tot, si no que nosaltres ens ho creiem i que
d‘aquí a tres anys, quan acabem la legislatura, puguem passar un balanç i dir que hem fet
bé les coses i que hem pogut reduir i que hem pogut arribar pràcticament a aquest 20%
de reducció.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres hi votarem a favor. Assumir com a propis els objectius plantejats pels nous
acords internacionals. Estimular la coordinació entre els actors involucrats. Adequar les
polítiques de desenvolupament als criteris de la sostenibilitat. Garantir el disseny de
polítiques d'educació i cohesió social adreçades a tots els nivells implicats. Fomentar les
actuacions d‘utilització eficient dels recursos i de sostenibilitat ambiental, per tal de crear
sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny sostenible de la nostra
societat. Nosaltres hi estem totalment d‘acord.
Sr. LLUÍS TONEU:
Una mica, recuperant el discurs de la companya Elena, nosaltres creiem que mocions
com aquestes que presentem en un sentit de bones intencions, no serveixen de massa
res si tècnics i polítics no destinem esforços a què tot això esdevinguin realitats.
És responsabilitat de cada municipi implementar polítiques que converteixin aquestes
bones intencions en accions concretes i efectives contra el canvi climàtic i, per tant, a
favor del desenvolupament sostenible. En aquest sentit, al nostre grup ens preocupa que
plans com el pla d‘energia sostenible, el PAES que comentava el regidor Romans, al qual
estem adherits des del 2008, a vegades sembla que estiguin aparcats en un calaix;
potser si que ara hi donarem un impuls i nosaltres celebrem personalment aquestes
accions que ara ens anunciava el regidor, que ens definia el regidor, però durant molts
anys és veritat –recordem- aprovat des del 2008 això ha quedat en un calaix i s‘ha
convertit en un no res.
A banda de demostrar aquestes bones intencions, nosaltres volem apuntar necessitats,
com les de desenvolupar el PAES i les de treballar en les noves estratègies que
incorporen també la datació i la resiliència envers el canvi climàtic; és el que anomenem
el PACE, el pla d‘Acció per l‘Energia clima, pla vinculat a la declaració que avui aprovem.
Des de fa anys, quan es va constituir la xarxa de pobles i ciutats per a la sostenibilitat, la
Diputació de Barcelona ha marcat tendència i ara promou aquests PACEs per als qual hi
ha finançament provinent d‘Europa. El més important no són les declaracions ni el nom
de la cosa; el més important és que tots els grups que avui votarem a favor d‘aquesta
moció, ens ho creiem. El més important és que tots nosaltres i la ciutadania tinguem entre
les nostres prioritats apostar per al desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi
climàtic.
Des d‘alguns municipis com Sant Cugat, Sabadell, Granollers, el Prat de Llobregat... ja
s‘està fent molt bona feina; per tant, a casa nostra, a Catalunya i constantment, es té la
sostenibilitat, l‘eficiència energètica, la lluita contra el canvi climàtic en l‘agenda en
qualsevol de les accions desenvolupades per aquests ajuntaments. El nostre repte és
que això també passi a Torelló. Per tant, un cop més, celebrar aquestes declaracions del
regidor romans i amb l‘esperança que tot això pugui esdevenir una realitat des del nostre
grup, evidentment, votarem a favor d‘adherir-nos a aquesta declaració i procurarem
també aportar accions que ajudin entre tots a fer que aquestes bones intencions es
converteixin en realitats.
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Sr. XAVIER LOZANO:
Des del nostre grup, evidentment també estem a favor d‘aquesta declaració i en la línia
que ja han comentat des de la CUP i també com deia en Manel, crec que ningú d‘aquí vol
que això es quedi només en una declaració; l‘entenem com un compromís de treball i no
només d‘aquest Ajuntament, si no dels futurs.
Durant el passat mandant, almenys pel que coneixem del passat mandat es van realitzar
accions del PAES, aquest pacte signat el 2008 o 2009, per assolir l‘objectiu del 20-20. Es
van fer inversions en edificis existents: sectorització de calefacció, inversions per instal·lar
sensors de moviment que encenguessin els llums de les zones de pas, inversions en
l‘enllumenat públic canviant llumeneres per altres mes eficients, instal·lant o preveient la
instal·lació de calderes de biomassa en els equipaments nous i també realitzant
campanyes de sensibilització o de replantació d‘arbres. Per tant, accions al passat
mandat se‘n van fer.
Aquest any, portem un any d‘aquest mandat, no sé si aquest informe del 2015 només el
vau traslladar a la CUP o ens el vau fer arribar a tots; en tot cas, a nosaltres ens ha
passat per alt i si ens poguéssiu tornar a enviar, si no el buscarem; jo vaig tenir
problemes amb el correu uns dies i podria ser que ens hagués passat per alt. En tot cas,
estem convençuts que s‘està fent feina i deia això només per deixar constància que se‘n
han anat fent i segur que s‘està continuant fent-ne.
Tot i això, ens estem plantejant uns objectius nous, més ambiciosos i per tant, això vol
que des d‘ara mateix ja ens plantegem com aconseguir-los; si fem números ràpids, fins al
2030 queden –comptant aquest- quatre mandants; per tant, si féssim un repartiment
equitatiu, ens tocaria fer com a mínim un 25% de la feina per al 2030; si no, el que
estaríem fent és tirar la pilota endavant i deixar la feina pels que vinguin al darrere i no
seria ètic.
Dit això, el que demanaríem, en la línia que també demanava la CUP, és que ens posem
a treballar i que nosaltres demanaríem a l‘equip de govern que presentés un pla de treball
per aquest mandat, per tal de tenir clares quines accions es dura a terme durant aquest
mandat per complir en aquest nostre 25% que ens tocaria –ja he dit com a mínim- i
encarar les futures accions amb el que hauria de ser la revisió o la continuació del PAES
o el PACE o el pla que vingui a continuació.
Des del nostre grup estem disposats a col·laborar per revisar el PAES i poder treballar en
la planificació d‘aquestes accions i en aquest sentit ens posem a disposició de l‘equip de
govern per treballar en aquests temes si així ho creieu oportú.
Sr. MANEL ROMANS:
Moltes gràcies. jo recullo aquest oferiment que ens heu fet. Penso que això és una cosa
de tots i que si que hauríem, si algú té noves idees, noves estratègies per fer-ho, estem
oberts a que ens les digueu.
El que deies tu Xevi, estem mirant coses, però hi ha coses que depenen més aviat de
temes econòmics i d‘inversió i de moment no podem dir què farem, però si que tenim
algunes idees per tal de mirar de fer estalvis, sobretot en energia elèctrica.
Per tant, si hi ha un nou PAES, com que ja fa anys que està fet i s‘ha de revisar, nosaltres
també el revisarem i si hi ha alguna aportació que vulgueu fer els grups polítics en aquest
equip de govern, serà benvinguda.
Sr. LLUÍS TONEU:
Només per fer memòria, l‘informe ens el v a traslladar el regidor a tots els grups aquí al
ple, en paper.
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VOTACIÓ:
La proposta s‘aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. MOCIÓ dels grups municipals d’ERC-JpT-AM i CUP-SP, de suport al banc
d'ADN per les identificacions de les persones desaparegudes durant la guerra civil i
durant la dictadura
ACORD:
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa
per identificar els desapareguts durant la guerra i la repressió. En el cas de Catalunya,
es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s‘obrin
fosses relacionades amb les desaparicions forçades durant la Guerra Civil i la dictadura
franquista i es facin exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de
fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la
identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic
dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar
les futures comparatives de l'ADN i mantenir l‘esperança de la identificació dels
desaparegut. Actualment hi ha més de 344 fosses localitzades de les quals a dia d‘avui
només se‘n han obert 3. D‘altra banda, hi ha més de 4.600 famílies de tot el País que ja
s‘han donat d‘alta al Cens Únic de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la
Dictadura que ha elaborat la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de recuperar les
restes dels seus familiars. Val a dir, que aquestes xifres es podrien duplicar atès que es
calcula que més de la meitat de famílies encara no s‘han donat d‘alta en aquest cens.
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i
es van posar a treballar en la creació d‘un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per
fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s‘iniciava un procés
que ja s‘estava fent a d‘altres països del món que han patit conflictes similars:
http://dom.cat/5br.
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les
Desaparicions Forçades van fer a tot l‘estat espanyol, des d‘aquesta iniciativa es va
forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l‘agenda del Govern el
Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se‘n va
aconseguir l‘aprovació per una àmplia majoria on es recolzava la iniciativa del Banc
d‘ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l‘actualització del mapa de fosses.
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través
de Verkami. Amb el micromecenatge s‘ha creat un material audiovisual, en forma de curt
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documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d‘aquesta eina genètica per
a la identificació de persones desaparegudes.
A Torelló tenim un cas que ens exemplifica la necessitat de comptar amb un banc d‘ADN.
Després que el juliol de 2015 es desenterressin les restes popularment conegudes com
les del ―soldat del Puig‖, la comparació dels anàlisis d‘ADN de la víctima i dels familiars
que havien reclamat el cos van resultar negatives i això pot suposar que es tanqui per
sempre la possibilitat d‘identificar aquesta persona. Mentre no s‘apliquin els manaments
de l‘ONU d‘identificació sistemàtica i per tant es faci efectiva la modificació de la Llei de
fosses actual que es va aprovar el 2013, correm el risc de negar la possibilitat que alguna
de les 4.600 famílies amb parents desapareguts pugui creuar les seves dades amb el
―soldat del Puig‖ i per tant recuperar el cos del seu familiar.
És per tot això que, el Ple de l‘Ajuntament, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Torelló a la iniciativa del Banc
d'ADN per a la futura identificació dels desapareguts a la Guerra Civil i la dictadura
franquista, així com a altres iniciatives que es puguin dur a terme a Catalunya amb
aquest mateix objectiu.
SEGON. Amb la voluntat que finalment les restes del ―Soldat del Puig‖ puguin ser
identificades, instar a la Generalitat de Catalunya a donar compliment a l‘acord pres en la
sessió núm. 23 del 19 de desembre de 2013 del Parlament de Catalunya, en la qual es va
aprovar la moció 69/X sobre el compliment de les recomanacions de l‘informe del Comitè
contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013.
TERCER. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i
ciutadanes del municipi de Torelló amb, com a mínim les mesures:





Organitzant una conferència informativa sobre la iniciativa i divulgar el material
audiovisual i de difusió del Banc d'ADN.
L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les escoles i entitats de
tot el municipi de Torelló.
La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del
Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts.
Donar La formació i informació pertinent als treballadors i treballadores de l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin
informar verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars
que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per
identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar.

QUART. Informar d'aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
departament d‘Afers i Relacions Institucional i Exteriors i Transparència, al Consell
Comarcal d‘Osona, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors
del Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període 19361977.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
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Teniu dos documents; el bo és el que es titula ―MOCIÓ dels grups municipals d‘ERC-JpTAM i CUP-SP, de suport al banc d'ADN per les identificacions de les persones
desaparegudes durant la guerra civil i durant la dictadura‖; l‘altre document té un títol
semblant.
Aquesta moció que vam presentar per registre Esquerra Republicana i la CUP i que hem
fusionat els dos textos que eren molt semblants; el banc d‘ADN és una iniciativa que surt
de la societat civil per donar resposta a poder identificar les persones desaparegudes
durant la guerra civil i la dictadura. És una resposta de la mateixa societat civil davant
d‘una legislació espanyola regressiva; és a dir: l‘Estat espanyol va ser capaç de legislar
regressivament el tema dels desapareguts durant la guerra civil i de la dictadura
franquista, al contrari de qualsevol país del món que té una realitat que tingui persones
seves desaparegudes per conflictes bèl·lics o per règims dictatorials i del que es tracta és
de poder tenir un banc d‘ADN on hi hagi les mostres d‘ADN de restes que es puguin
trobar, per exemple, en fosses, o en el cas de Torelló, el soldat del puig, i que també hi
hagi mostres d‘ADN de familiars que busquin els seus familiars desapareguts. I l‘ideal i
segurament ha de ser el final de trajecte, que no cal que es facin les comparacions d‘ADN
a petició, si no que es facin automàticament i així s‘agilitzi molt la identificació i que els
familiars puguin saber què se‘n va fet dels seus familiars desapareguts.
En aquesta moció, a més del reconeixement d‘aquesta tasca, el que es fa és parlar
d‘accions per fer a nivell municipal, que bàsicament és difondre que hi ha aquesta
possibilitat de cara als familiars. Parlant amb els responsables d‘aquesta iniciativa, cada
vegada que poden explicar-se en mitjans de comunicació, reben moltes trucades de gent
que porta molts anys desesperada sense saber què se‘n ha fet dels seus familiars i es
treuen les seves mostres d‘ADN, ... estem parlant de muntar una conferència informativa
oberta a la ciutadania, perquè tingui coneixement del banc d‘ADN, enviar informació on
tenim localitzada la gent organitzada a Torelló, com són les entitats, o també a les
escoles, on connectaríem totes les famílies; a través d‘internet, posant un baner al web i
també donant informació als treballadors de l‘Ajuntament, perquè si s‘acosta alguna
persona demanant informació al respecte, li puguin donar.
Per acabar, demanar el vot per aquesta moció, que també va ser aprovada en termes
molts semblants al Consell comarcal i també agrair a la CUP que ens haguem pogut
posar d‘acord per fusionar els dos textos en un i portar-lo al ple.

Sr. LLUÍS TONEU:
A principis del mes passat 43 Ajuntaments, 4 Consells Comarcals i 2 Diputacions del
nostre País ja havien donat suport a la iniciativa del banc d‘ADN per les identificacions de
les persones afectades per aquestes desaparicions forçades que hi van haver entre el
1396 i el 1977, per tant, durant la guerra civil i la dictadura franquista.
Si tenim en compte això i el que comentava en Jordi, que en aquest consistori dos grups
municipals hem presentat, alhora i sense prèvia coordinació inicialment, una moció molt
semblant sobre aquest tema, és que realment és un a qüestió que preocupa a la
ciutadania.
Des del nostre grup ens hem reunit amb els familiars que han impulsat el banc d‘ADN i
hem pogut copsar les emocions que desprenen per la situació de bloqueig actual. En
primer lloc se‘ns ha fet molt present la impotència, la impotència que els ha portat a
demanar empara als tribunals argentins per mirar que la Generalitat –no només el govern
espanyol, també la Generalitat- permeti el creuament de dades entre les recollides pel
banc d‘ADN i les que van apareixent en les exhumacions. Però també hi hem copsat
l‘esperança que mantenen d‘identificar algun dia els seus parents desapareguts i que
alimenten amb iniciatives com la de la moció que avui presentem.
La moció d‘avui, tornant altre cop a un discurs que en aquest ple ja ha sortit tres cops, no
pretén ser una moció tipus de bones intencions, és per això que aquesta setmana hem
insistit molt en incorporar, i hem pactat amb Esquerra, hem incorporat un seguit de
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matisos en el text que creiem que incorporen elements clars i significatius de compromís.
A veure si em sé explicar: Crec que fou en la passada comissió de govern que l‘alcalde
ens va anunciar que el ―Soldat del Puig‖ havia estat enterrat al nínxol 643 del cementiri
municipal. Aquest mandat de la Generalitat, que regula l‘article 22 inclòs de la Llei
10/2009, la llei de fosses, disposa –i llegeixo textualment- que ―les restes de persones
que no siguin reclamades o identificades han de ser inhumades en el cementiri
corresponent al terme municipal en què es van trobar o bé a l’espai memorial que s’hagi
habilitat a tal efecte‖. Per una banda aquesta disposició contradiu els mandats de l‘ONU
d‘identificació sistemàtica dels desapareguts. A més però, també contradiu al propi
Parlament de Catalunya que el 19 de desembre de 2013 va aprovar reformar la Llei de
Fosses d‘acord amb aquest dret internacional. I aquest és un dels punts que la CUP no
ha volgut que es deixés de banda; per a nosaltres, el punt més important d‘aquesta moció
és clarament el segon, que insta la Generalitat a complir amb la Llei actual.
Perquè quedi clar i tothom m‘entengui, el dret internacional sentencia que les
desaparicions forçades no prescriuen mai, i per tant és absolutament necessari crear una
roda d'identificació de les restes exhumades en relació a les dades dels vius, que no
s'aturi mai i que es creui constantment amb dades similars als treballs d'identificació que
es vagin fent. És per això que en el text d‘aquesta moció hem incorporat el cas del
―Soldat del Puig‖, perquè actualment la Generalitat, tal i com està obligant a actuar
mitjançant la Llei de Fosses, nega a les 4.600 famílies censades amb parents
desapareguts, els nega la possibilitat de creuar les seves dades d‘ADN amb aquesta
persona que va morir aquí a Torelló l‘any 1939; per poder-ho fer, aquestes persones
haurien d‘aportar ―convincents‖ que la persona desapareguda va servir, passar o va morir
aquí a Torelló en aquell període en concret. Això és un autèntic disbarat si tenim en
compte com funcionaven les coses al segle XX i en mig d‘una guerra, poder provar que el
teu familiar desaparegut ha mort en un lloc en concret, no només és difícil, si no que
moltes vegades és impossible.
Per aquesta Llei, insisteixo, que contradiu el propi Parlament, perquè com indica la moció,
això, l‘any 2013 ja es va ratificar, és possible doncs, que si prospera la denúncia d‘aquest
grup de familiars, d‘aquest Grup de Treball hospiciat per l‘ONU que ara mateix ha portat
als tribunals argentins, no només –insisteixo- el govern espanyol, si no també la
Generalitat que és qui –m‘agradaria deixar-ho clar- té el 100 % de competències pel que
fa als desapareguts a casa nostra, haguem –potser- de tornar a desenterrar el ―Soldat del
Puig‖. Nosaltres esperem que si es fa, no sigui massa tard i que continuem tenint restes
per mirar de trobar els familiars vinculats a aquesta persona.
El dret internacional disposa que les restes de desapareguts s‘han de guardar ―in
eternum‖ –per tant, no es poden enterrar, deixar podrir i desaparèixer-. El perquè d‘això
(crec que l‘altre dia m‘ho demanaves tu Marc que em vas fer una molt bona pregunta i
que jo he traslladat a tota aquesta gent que és experta en aquetes coses), el primer motiu
del perquè no es pot enterrar aquesta persona, és com hem dit la desaparició forçada és
l'estatus jurídic internacional que atorga indefinidament, a les famílies de desapareguts, la
possibilitat d'identificar els seus parents; per tant, mai no prescriu. El que cal és garantir el
que anomenen ells la cadena de custòdia, que és un protocol establert per garantir al
màxim tant l‘acte d‘aixecament del cadàver com la fiabilitat de les diferents anàlisis que
es puguin anar fent. Per altra banda cal tenir en compte que actualment cada anàlisis
comporta la desaparició de part de les restes; per tant això no és una cadena infinita, si
no que és un conjunt d‘accions que evidentment degraden les restes d‘aquella persona
que hem desenterrat i, per tant, cal mantenir el màxim de mostres possibles –perquè,
insisteixo, aquest dret és ineternum per generacions que passin-. Igualment, ho sabem,
ho estem veient aquests dies a moltes notícies, la genètica avança a passos de gegant,
en els últims anys s‘ha avançat molt en aquest camp i tot fa pensar que s‘avançarà
encara molt més, perquè moltes de les investigacions, no només relacionades amb les
desaparicions, en el camp de la genètica es consideren de primer ordre i, per tant, molt
importants. Així, doncs, cal garantir que els nous mètodes puguin continuar recorrent a

24

les restes primàries. Aquest és un altre motiu del perquè no podem enterrar aquesta
persona i finalment i el més important, cal mantenir els cossos en condicions de
conservació, perquè si mai apareixen els familiars, evidentment, els els puguem entregar.
Per tant doncs, com a part implicada (insisteixo: el cas del ―Soldat del Puig‖ ja és davant
de la justícia argentina), hem de procurar que es desencalli aquesta situació i que la
Generalitat atorgui estatus legals al banc d‘ADN existent al departament de Medecina
Legal de la Universitat de Barcelona, o bé, tot i que a nosaltres ens sembla que això seria
doblar esforços, doni una altra alternativa. Cal també que es posin urgentment mesures
per conservar les restes de les fosses recuperades. No ens poden traslladar aquest
―marron‖ als ajuntaments; nosaltres entenem la posició de l‘equip de govern: no podem
tenir un mort en un congelador o el que sigui, perquè no tenim ni els espais, ni les
condicions tècniques per fer-ho. Per tant, cal que aquest banc d‘ADN no només conservi
les dades dels vius, si no que també conservi les restes dels morts; restes dels morts que
avui en dia estan repartides entre cementiris, universitats, memorials i fins i tot en
magatzem d‘empreses privades. Tot plegat ens sembla més que inquietant.
Més dades: el cost econòmic de les anàlisis actuals, 150 €, no hauria de ser un escull
important, i menys si tenim en compte que la majoria de famílies ja se‘l han pagat de la
seva pròpia butxaca. Evidentment, a nosaltres potser ens tocaria pagar les del soldat del
Puig o d‘altres restes que anessin apareixent. En paraules dels mateixos familiars –i això
fa posar pell de gallina-, és indignant que alguns ajuntaments es plantegin fer anàlisis
d‘ADN per identificar excrements de gossos i que a ells se‘ls negui la possibilitat d‘accedir
a les dades de persones desaparegudes.
Per acabar, i com deia en la nostra intervenció del mes passat, en el torn de precs i
preguntes, aquesta és una qüestió de dignitat i que per tant hauria d‘estar sobre de
qualsevol altra qüestió, sigui la que sigui –nosaltres no endevinem quina és-, què és el
que fa que avui continuïn havent-hi aquestes traves legals, perquè les persones que
busquen familiars desapareguts puguin aprofitar-se de les dades que, com les del soldat
del Puig, s‘haurien de posar a disposició del banc d‘ADN. També és important remarcar
que entre aquestes persones, hi ha gent amb parents de tots dos bàndols; dels bàndols,
parlem dels que es van enfrontar durant la guerra civil, per tant, no és només una qüestió
que afecta els ―perdedors‖; de fet, un dels màxims impulsors, un dels seus familiars que
està buscant, va morir executat per soldats republicans. A l‘hora d‘engegar la futura
comissió vinculada a rememorar el cas del ―Soldat del Puig‖, almenys des del nostre grup
insistirem perquè es tingui molt present aquesta situació. Igualment, nosaltres vetllarem
perquè totes aquelles famílies afectades que puguin aparèixer a partir d‘aquesta difusió
que farem si s‘aprova aquesta moció, tinguin l‘assessorament que han de tenir des
d‘aquest Ajuntament.
Només per acabar, dir que els actes simbòlics vinculats a la memòria històrica estan molt
bé, són necessaris, però els actes de justícia són imprescindibles i per això demanem a
tots els grups municipals que s‘adhereixin a aquesta moció.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres ho hem valorat ara les petites modificacions que han fet els companys
d‘Esquerra i la CUP; en principi ja hi donàvem suport i em sembla que encara queda més
clar amb el redactat d‘aquesta última versió que ens han presentat i, per tant, nosaltres
des del nostre grup socialista hi donarem suport.
Sr. JAUME VIVET:
Nosaltres també hi donarem suport. Jo només volia fer una mica una exposició: donem
suport a la moció, hi estem d‘acord; el dia que vaig anar a Barcelona i se‘ns va donar el
resultat, es va fer la pregunta explícita sobre si això era una carpeta que es tancava i
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quedava en un calaix i se‘ns va dir que no; les proves d‘ADN s‘han fet, hi són. L‘estat en
què han arribat les restes a Torelló, estan bé, estan en bosses de plàstic, estan en una
caixeta al nínxol tal com van dir i és l‘únic lloc que tenim com Ajuntament i és el que
creiem que han d‘estar.
A partir d‘aquí, nosaltres muntarem la comissió per si s‘ha de fer algun acte, o alguna
moció més, o demanar alguna cosa sobre aquest cas i en cas que sortissin els familiars,
evidentment el cos està allà; ha d‘estar sempre, com has dit tu sempre localitzat i, per
tant, és un lloc entenem que segur, per dir-ho d‘alguna manera i això ho farem i ho
tirarem endavant.
Una mica, el que ens ha sorprès a nosaltres, és el procés que ha tingut la moció, més
que la moció en si; ja dic que hi estem d‘acord, però és que Esquerra va entrar una moció
ja fa uns dies; a la Junta de portaveus van sortir totes dues i allà es va arribar a un acord
de fusionar-les i que la traslladarien els dos grups abans del dijous al matí, que és quan
es convoca el ple. El ple es convoca, ens n‘arriba una; aquest matí, a mi se‘m informa
que n‘hi ha una altra i ara a la tarda, cap a quarts de dues o les dues, m‘arriba l‘última.
M‘agradaria que ens expliqueu una mica les diferències d‘una amb l‘altra, perquè me les
he llegit molt en diagonal; si que hi ha redactats que veig que són una mica diferents,
però el que si que hem de dir és que això, fent aquestes coses fem anar de corcoll una
mica el procés normal de convocatòria del ple i, per tant, em sembla que a partir d‘ara, si
no s‘ha arribat a un acord en una moció, sigui del grup que sigui, el dijous al matí,
s‘enviarà la que sigui del grup que li ha tocat, perquè ha estat el primer, o pel que sigui,
per ordre de data de registre i aquella es debatrà així. Ho farem així, perquè hi ha hagut
cinc versions: en vau entrar una cada un, o sigui que ja són dues; la del dijous, tres; la del
matí, quatre i del migdia, cinc. Per tant, estem fent un moviment de telèfons i correus, que
penso que no cal. A mi m‘agradaria que ens expliqueu una mica les diferències, i perquè
s‘ha arribat a aquest acord.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
El tema d‘entregar-les dijous, si, entenc que es pugui anar de corcoll anant a última hora,
res a dir-hi!
Avui si que el canvi que hi ha hagut del matí al migdia és purament un petit retoc de
redactat, que no de contingut; l‘únic contingut ha estat aquest matí, que bàsicament
venen a ser no només treballar per la identificació de les persones desaparegudes durant
la guerra, si no també, durant la dictadura, ja que també hi ha casos durant tots aquest
anys; és a dir, que no només englobi el que seria del 1936 al 1939, si no que hi ha un
punt que especifica que va del 1936 al 1977, perquè així engloba totes les persones
desaparegudes que hi hagi hagut. A més, també inclou un altre petit detall, com per
exemple l‘enviament de la circular, no només fer-la extensiva a les entitats, si no també a
les escoles del municipi, ja que creiem que és molt important que els nens de Torelló
també prenguin consciència d‘aquests temes i a nivell de contingut, serien els dos canvis
més importants que hi ha.
A partir d‘ara, si es decideix lo del dijous, ho trobaria lògic i res a dir-hi; simplement que
nosaltres, com oposició, també ens hem trobat bastantes vegades de rebre proposicions
el dilluns aquí a obre la taula, a les set de la tarda, un minut abans de començar; vull dir
que ens agradaria que no només fos per a nosaltres, si no que fos una cosa que si fins
dijous es pot fer, que valgui tant per l‘equip de govern, com per l‘oposició.
Sr. JAUME VIVET:
Bé, com que ens estireu les orelles, també em toca fer-ho a mi, no?
Perquè a mi, el que m‘estranya, és que els acords són exactament els mateixos que els
del dijous.
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Sr. LLUÍS TONEU:
Jo no he participat de les negociacions; simplement és molt fàcil d‘explicar: Esquerra
Republicana va entrar una moció no sé quin dia; nosaltres la vam entrar a posteriori. El
fons de la moció era pràcticament idèntic, però en el nostre cas nosaltres vam trigar una
mica més, perquè vam estar parlant amb els familiars. Què està passant aquí? La
primera versió que entra Esquerra Republicana, com hem dit ja, és una moció que té un
recorregut ja en 43 ajuntaments; la primera es presenta –si no ho recordo malament- a
Navàs el gener de 2015 i tot això ha anat avançant. En la nostra, el que fem, a petició
d‘aquests familiars, és mirar d‘ordenar una mica aquest text que ells havien fet
inicialment; insisteixo: no en els punts en què demanem a l‘acord, si no en la presentació
a ‗hora de descriure la periodicitat de les desaparicions, a l‘hora de descriure, per
exemple, tota l‘activitat que ha dut a terme aquesta associació. A algú li pot semblar que
són temes purament formals, però nosaltres vam entendre que si aquesta gent ens ho
demanava no costava res fer-ho i també, per la nostra part, el que vam fer evidentment
és, aquesta moció, que és una moció tipus que ha sortit en un lloc, dotar-la de contingut
torellonenc: explicar tot el cas del soldat del puig, perquè –insisteixo- és el que a
nosaltres, com Ajuntament, ens fa sentir part aplicada. La resta, perquè hem anat tan tard
o no, jo no t‘ho sabria dir; també entenc que els diferents grups aquest cap de setmana
ens hem anat creuant correus i al final, el fet que en els últims punts, jo crec que l‘única
cosa que es modifica o que s‘inclou, com ha dit en Cesc, és la part de les escoles i
entenem que no era prou significatiu per canviar cap sentit del vot. En qualsevol cas, com
que jo sóc el primer moltes vegades a demanar que les coses es facin bé, evidentment,
potser aquesta vegada nosaltres no ho hem fet tot lo bé possible, però si que entenem
que no canvia res significatiu i, de fet, l‘equip de govern ja s‘ha mostrat a favor, i nosaltres
ho agraïm, de votar la moció i nosaltres, per la nostra part, procurarem que no torni a
passar. Però és que això dels pactes, a vegades és complicat.

Sr. JAUME VIVET:
És que sorprèn que la del dijous, pràcticament és igual que l‘última d‘avui; el tema de les
escoles, és a totes dues, a la del dijous i a la d‘avui. Perquè puc llegir el punt, si vols. La
del dijous diu ―l‘enviament d‘una circular informativa sobre la iniciativa a les escoles i
entitats de tot el municipi‖ i és exactament aquest d‘aquí ―l‘enviament d‘una circular
informativa sobre la iniciativa a les escoles i entitats de tot el municipi‖; versió dijous,
versió dilluns!
Sr. LLUÍS TONEU:
Potser dijous si, Santi, però quan se‘ns va enviar l‘ordre del dia, si no recordo malament,
del dimecres, això no era així; això crec que motiva els primers canvis. Bé, en qualsevol
cas, jo crec que ja ens hem explicat.

Sr. JORDI CASALS:
El que passa és que jo crec que això ha passat moltes altres vegades, sobretot en
mocions; ja no entrem en les urgències, que és una eina que tenen els plens municipals
per entrar alguns punts per urgència. No entenc que s‘hagi volgut dir tot això només per
fer una estirada a les orelles, quan el que s‘intenta és arribar...

Sr. JAUME VIVET:
Jo no he fet una estirada d‘orelles. Jo he dit el funcionament que ha de ser, com ha de
ser! El ple es convoca el dijous, i per això es fa la Junta de portaveus, per arribar a
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acords. Si no s‘hi arriba allà, tens un dia més per arribar-hi. El que no pot ser són cinc
versions d‘una mateixa moció, Jordi! Tu mateix, vaja!
Sr. JORDI CASALS:
Acabo el que deia: l‘alcalde ho ha dit, com que ens estireu les orelles, jo aprofito també
per estirar-vos les orelles. Es pot arribar a punts per urgència si el debat que hem tingut
que crec que eren matisos importants, importants, perquè si no, ja no l‘hauríem modificat i
en lloc de fer el debat aquí, hem volgut arribar al ple amb la millor moció possible, cosa
que crec que més que estirar les orelles és una cosa per agrair; perquè les coses es facin
bé.
Sr. JAUME VIVET:
Repeteixo: és pràcticament idèntica, per no dir idèntica, que la del dijous.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Santi em sembla que és un problema de paperassa d‘aquí, perquè la del dijous i la d‘avui,
eren molt diferents; és entre la del matí i la d‘avui al migdia. Cosa que vol dir que han
estat tres versions, i no cinc.
Sr. JAUME VIVET:
Però si hem fet tres versions per arribar a la del dijous, potser hem perdut el temps, no?
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
No, no. Jo dic que hi va haver la del dijous, la d‘avui al matí i del matí al migdia hi ha
hagut un petit canvi de redactat i ja estava, però de versions, com aquell qui diu, han
estat només tres que us han arribat, que una era un petit canvi de redactat, que no cinc, i
la del dijous, el que passa és que em sembla que no és aquí, perquè hi ha hagut un
traspapereig.
Sr. JAUME VIVET:
Entre la d‘avui al matí i la del migdia, di que hi ha diferència, força!
La del dijous és la que consta a l‘ordre del dia. La del matí que has portat tu amb la que
ens ha portat en Jordi, hi ha diferència. I la que ens ha portat en Jordi amb la de dijous,
és pràcticament idèntica; això és el que vull dir jo, que hem anat marejant tant la perdiu
per arribar on érem dijous!
VOTACIÓ:
La proposta s‘aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació
3.2. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte expressa del decret de formació del consell municipal de
benestar social i salut pública
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Amb data 27 de gener de 2016 es va aprovar el decret que es transcriu a continuació, per
al general coneixement:
“DECRET DE L'ALCALDE
RELACIÓ DE FETS:
En data 24 de novembre de 2008, el Ple de l‘ajuntament en sessió ordinària, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell municipal de benestar social i salut pública.
FONAMENTS DE DRET:
L‘article 6 del Reglament, detalla la composició del Consell. I l‘article 7, es disposa que
els membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a
proposta de l‘òrgan competent de les respectives entitats a les quals representi.
El mateix article 7è del mateix reglament, disposa que la presidència l‘ostentarà l‘alcaldia
o persona en qui aquest delegui i la vicepresidència serà elegida entre les persones que
formin part del plenari.
És per tot això que, en qualitat d‘alcalde i president del Consell Municipal de Benestar
Social i Salut Pública
Per tot l‘exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l‘article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l‘article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s‘aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC
Primer.- DELEGAR en la Sra. CARME FRANCOLÍ CASAS, regidora de Benestar
Social , la presidència del Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública.
Segon.- NOMENAR les persones que es detallen a continuació, com a membres del
Consell Municipal de Benestar Social i Salut pública .
 Presidenta: Carme Francolí Casas, regidora de Benestar Social de l‘Ajuntament
de Torelló.
Membres:
 Jordi Rosell Plajats, com a regidor de Salut Pública de l‘Ajuntament de
 Torelló.
 M. Carme Cañellas Treserra, en representació de l‘Associació de
 Disminuïts Físics
 Anna Forcada Arcarons, en representació de l‘Àrea Bàsica de Salut
 Joan Prats Furió, en representació de l‘Associació de Veïns del Barri de
 Montserrat.
 Albert Farrús marfull, en representació de l‘Associació de Veïns de la Plaça
 Joanot Martorell i la Cabanya.
 Dolors Masferrer Juvanteny, en representació de Càritas Interparroquial de
 Torelló.
 Caterina Sellabona, en representació del Casal de la Gent Gran.
 Josep Cutrina Faja, en representació de l‘Associació Gent Gran en Marxa
 Marta Arques Guillamet, en representació del Centre de Dia Crommia.)
 Victoria Vigué Ordeig, en representació de la Residència Cals Avis i Centre
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de Dia l‘Oreig.
Glòria Ordeig Altimiras, en representació de l‘Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lourdes
Concepció Parareda Cunill, en representació de la Junta Local de Torelló
de l'Associació contra el càncer
Lluïsa Mas, en representació de l‘Agència de Salut Pública
Abdelilah El Bekkali, en representació de C.C.I. ALHIDAYA
Cecilia Arenyes Navarro, en representació d‘Osona amb els Nens
Ramon Solà Adam, en representació de l‘Associació de Donants de Sang
d‘Osona.
Núria Güell Rovira, en representació del Grup Municipal CiU.
Dolors Bardolet Mayola, en representació del Grup Municipal ERC-JpTAM.
Saida Gomez Quijada, en representació del Grup Municipal PSC-PM.
Magdalena Miró Cabanes, en representació del Grup Municipal Fem Torelló.
M. Àngels Casals Font, en representació del Grup Municipal CUP TorellóSom Poble.
Actuarà de secretària del Consell, la coordinadora de Benestar Social, Roser
Pérez Villegas.

Segon.- NOTIFICAR els nomenaments a totes les persones interessades.
Tercer.- Donar compte al Ple d‘aquests nomenaments, per al general coneixement‖.
Ho mana i signa l'alcalde, en el lloc i la data indicats. Davant meu, la secretària, que en
dóna fe.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.2.2. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de composició del Consell
municipal d'Esports
En data 15 de gener de 2016 es va dictar el decret de l‘Alcaldia que es transcriu
literalment a conitnuació per al general coneixement:
RELACIÓ DE FETS:
En data 13 de juny de 2.015 es va constituir el nou ajuntament pel Mandat 2.015-2.019.
L‘article 6.1 del Reglament, detalla la composició del Consell. I el l‘article 7, es disposa
que els membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a
proposta de l‘òrgan competent de les respectives entitats a les quals representi.
El mateix article 7è del mateix reglament, disposa que la presidència l‘ostentarà la
regidora responsable de l‘Àrea d‘Esports i la vicepresidència serà elegida entre les
persones que formin part del plenari i en representació d‘alguna entitat esportiva
constituïda en el municipi.
És per tot això que, en qualitat de presidenta del Consell Municipal d‘Esports
FONAMENTS DE DRET:
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Per tot l‘exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l‘article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l‘article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s‘aprova el text de refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
PROPOSO:
Primer.- NOMENAR les persones que es detallen a continuació, com a membres del
consell municipal d‘Esports:
President: Sra. Concepció Villena Aceituno, Regidora delegada del Departament
d‘Esports
Membres:
o Sr. Fransces Lorente i Solanich, responsable del Departament d‘Esports
o Sr. Jordi Rosell Plajats i Sra. Lídia Sanchez Basco com a titular i suplent del grup
municipal de Convergència .
o Sr. Jordi Casals i Prat com a titular del grup municipal ERC-JpT-AM.
o Sr. David Forcada Rifà i Sra. Montse Pujol com a titular i suplent del grup
municipal Fem Torelló.
o Sr. Francesc Manrique Aumatell i Sr. Xavier Palomar Clota com a titular i suplent
del grup municipal CUP Torelló- Som poble.
o Sr. Francesc J. Rivera García i Sr. Sebastià Lorente Martín com a titular i suplent
del grup municipal del PSC.
o Sra. Núria Camprubí Batet i Sra. Marta Jufré com a titular i suplent en
representació del professorat de l‘ Associació de Mestres els Nans (Blancaneus).
o Sra. Laura Aumatell Aulí i Sra. Ingrid Verdaguer Magem com a titular i suplent en
representació del professorat de l‘Escola Dr. Fortià Solà.
o Sr. Xavier Fabré Xuclàt i Sra. Carme Oller Dam com a titular i suplent en
representació del professorat de l‘Escola Marta Mata
o Sr. Aitor Obiols Villegas i Sra. Montse Soldevila Julià com a titular i suplent en
representació del professorat de l‘Escola Vall del Ges.
o Sr. Enric Rota i Sr. Aleix Prims com a titular i suplent en representació del
professorat de l‘Escola Sagrats Cors.
o Sra. Anna Forcada com a titular en representació de l‘ABS de la Vall del Ges.
o Sra. Elisabet Fernàndez Currius i Sra. Begoña López Garcia com a titular i
suplent en representació de l‘entitat Natació Club Torelló.
o Sr. Lluis Sabatés i Padrós i Sr. Jordi Sainz de Azuleo com a titular i suplent en
representació de l‘entitat Club Bàsquet Torelló.
o Sr. Pere Cuesta Torner i Sr. Ton Raulet Sabata com a titular i suplent en
representació de l‘entitat Club Esquí Torelló.
o Sr. Francesc Xavier Sala Ibars i Sr. Diego Panavera Sanz com a titular i suplent
en representació de l‘entitat Club de Bitlles Somiserem del Ges.
o Sr. Francesc Boronat Jufre i Sr. Oscar Perez Garcia com a titular i suplent en
representació de l‘entitat Societat Ocellaire Torelló.
o Sr. Jordi Viñas Domingo i Sr. Jesus Ortega com a titular i suplent en
representació de l‘entitat Club Futbol Torelló.
o Sra. Marta Autet Ricart i Sr. Joan Sadurní Camp com a titular i suplent en
representació de l‘entitat Club Tennis Torelló.
o Sr. Lambert Guix Casali i Sr. Oriol Morate Colomer com a titular i suplent en
representació de l‘entitat Centre Excursionista de Torelló.
o Sr. Francesc Canudas Puigbó i Sr. Jordi Farrús Suriñach com a titular i suplent en
representació de l‘entitat Penya Blau-Grana Torelló.
Actuarà de secretari del consell, el cap d‘àrea d‘esports , el Sr. Francesc Lorente
Solanich. .
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Segon.- NOTIFICAR els nomenaments a totes les persones interessades.
Tercer.- Donar compte al Ple d‘aquests nomenaments, per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.2.3. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de constitució del Consell
municipal de seguretat ciutadana i mobilitat
En data del 2 d‘octubre de 2015, es va dictar el decret de l‘alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
RELACIÓ DE FETS:
En data 29 de desembre de 2008, el Ple de l‘ajuntament en sessió ordinària, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat,
aprovació que va esdevenir automàticament definitiva i publicada en el Butlletí Oficial de
la província número 166, del 13 de juliol de 2009.
L‘article 6.1 del Reglament, detalla la composició del Consell. I l‘article 7, disposa que els
membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a proposta
de l‘òrgan competent de les respectives entitats a les quals representi.
El mateix article 7è disposa que la presidència del Consell l‘ostentarà l‘alcaldia, que podrà
delegar-la expressament al regidor responsable de l'Àrea de seguretat ciutadana i
mobilitat.
Com a conseqüència del Pacte dels grups municipals de CiU i FemTorelló aprovat pel
decret de l‘alcaldia de data 30 de juny de 2015 s‘ha procedit a modificar el cartipàs
municipal i les delegacions de l‘Alcaldia, modificacions que afecten en la representació al
Consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat.
Procedeix, per tant, modificar el decret de l‘alcaldia de data 20 de maig de 2013 en el
sentit que es nomenen nous membres per haver canviat alguns representants del Consell
municipal de seguretat ciutadana i mobilitat, i delegar la presidència del Consell en el
regidor de l'Àrea de seguretat ciutadana i mobilitat, el Sr. Marc Fontserè i Candell.
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.- NOMENAR les persones que es detallen a continuació, com a membres del
consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat:
President: Sr. Jaume Vivet i Soler, alcalde de l‘Ajuntament de Torelló
Vicepresident: Sr. Ramon Martínez i Pujol, cap de protecció civil de Torelló
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Membres:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sr. Marc Fontserè i Candell, regidor de seguretat ciutadana i mobilitat, i regidor
d‘educació
Sr. Eduard Fabrè i Rosell, en representació del grup municipal de CiU
Sr. Ruben Bové i Maeso, en representació del grup municipal FemTorelló
Sr. Jordi Casals i Prat, en representació del grup municipal d‘ERC-JpT-AM
Sr. Albert Furtet i Casellas, en representació del grup municipal de la CUP-SP
Sr. Salvador Llavina i Palomares, en representació del grup municipal del PSC-CP
Sr. Sergi Gràcia i Ekdahl, inspector cap de la policia local
Sr. Alfons Rafael Esterlich i Espí, cap de bombers
Sra. Josefina Baena i Esquinas, jutgessa de pau
Sr. Joan Faja i Armengol, en representació de l‘ADF
Sr. Joan Prats i Furió, en representació de l‘AAVV del barri de Montserrat
Sr. Albert Farrús i Marfull, en representació de l‘AAVV Joanot Martorell i La
Cabanya
Sra. Dolors Darnés i Comellas, en representació de l‘agrupació de comerciants
Sra. Sílvia Tambo i Escarrà, en representació de les autoescoles
Sr. Jaume Rovira i Pujol, en representació de l‘associació de disminuïts físics
d‘Osona
Sr. Francesc Hernández i Sánchez, en representació del Cos de Mossos
d‘Esquadra

Actuarà de secretària del consell, l‘administrativa de seguretat ciutadana, Sra. Mercè Coll
Erra
Segon.- DELEGAR en el Sr. Marc Fontserè i Candell, regidor de seguretat ciutadana i
mobilitat d'aquest Ajuntament, la presidència del Consell municipal de seguretat
ciutadana i mobilitat.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a totes les persones interessades.
Quart.- Donar compte al Ple d‘aquests nomenaments i delegació, per al general
coneixement.
Ho mana i signa l'alcalde, en el lloc i la data indicats. Davant meu, la secretària, que en
dóna fe.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió plenària
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l‘última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 21 de març de 2016.
Sessió ordinària del dia 4 d‘abril de 2016
Sessió ordinària del dia 11 d‘abril de 2016.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informació sobre les objeccions de la Intervenció municipal


Informe de la secretaria i de la Intervenció municipal de data 24 de març de 2016,
en relació llur objecció sobre l‘autorització pel servei de manteniment de
l‘enllumenat públic de l‘any 2016 a favor de l‘empresa SECE,SA.

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Hi ha una nota de reparament sobre l‘enllumenat públic. Explicar quin és el pla de treball
que té l‘equip de govern per esmenar-ho.
Sr. JAUME VIVET:
Aquí hem resolt el contracte, perquè en aquests moments ja hi ha el plec de clàusules
redactat i està en fase d‘acabar d‘aprovar-lo i està en aquest punt. Ja portem un retard de
molts anys, perquè em sembla que parlem del 2003 i no és un plec de clàusules senzill ni
fàcil de fer i en aquests moments estem en aquest procés. El que s‘ha fet és, secretaria i
intervenció han fet una nota de reparament en el sentit de dir que això ja hauria d‘estar i
no està.
La nostra voluntat i així ho tenen els tècnics, si en el termini breu no està, potser també
prendré alguna acció jo, perquè, és clar! Qui l‘ha de fer no sóc jo, si no que són els
tècnics i en aquest cas també anem enrere.
Per tant, la nostra exigència és aquesta, que es tiri endavant amb la màxima celeritat per
tal que puguem treure a concurs la licitació d‘aquest servei.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.4.2. Informe de tresoreria sobre la morositat del primer trimestre de 2016
Informe de tresoreria sobre la morositat del primer trimestre de 2016

Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s‘estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D‘acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l‘Ajuntament de Torelló
s‘informa que el termini mig de pagament de factures durant el Primer Trimestre ha
estat de 26,57 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu
pagament.
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L‘execució dels pagaments del Primer Trimestre de 2016 ha estat el següent:
A data 31-03-2016
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini

Número
996
0

Factures pendents de pagament dins el període legal i 549
que no han vençut a 31-3-2016
Interessos de demora pagat en el trimestre
0

Import Euros
1.053.897,38
0
623.466,82
0

FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s‘estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s‘estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d‘Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l‘Administració Local.
INFORME
L‘article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que ―se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra‖ així doncs queda clar que el còmput del període dels 30 dies per
efectuar el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que
ha de produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l‘objectiu d‘afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l‘Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
tot i que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi ha
un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per pagarla.
En aquest sentit, tenint en compte que l‘Ajuntament paga en global a 26,57 dies data
registre factura, i d‘acord amb el que disposa l‘article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig
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de Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1 de
gener fins el 31 de març de 2016, se situa en –3,43 Aquest nombre ha estat calculat
atenent la fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions
Pagades

=

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

S‘informa que en l‘elaboració d‘aquest informe, i per tal de no distorsionar l‘import de les
obligacions pendents de pagament, s‘han exclòs aquelles obligacions que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions,
es regeix pel reglament intern de subvencions , no entren al registre per factures i no
poden ser pagades sense la justificació prèvia.
Tampoc afecten al càlcul les obligacions contretes amb el sector institucional.
Així mateix s‘han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d‘ingressos prèvia presentació de liquidació.
Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l‘Ajuntament
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l‘execució de pagaments
del Primer trimestre de 2016 les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d‘Economia i Hisenda, una vegada aprovades pel Ple de l‘Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4.3. Informe de la Intervenció sobre el període Mig de Pagament del primer
trimestre de 2016
RELACIÓ DE FETS:
La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d‘abril d‘Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va incrementar la importància del deute comercial del sector públic, fixant l'obligació a les
administracions de publicar, en el seu deure de transparència, el que es defineix com a
Període Mig de Pagament. Aquest concepte mesura el retràs en el pagament del deute
comercial en termes econòmics i ha estat definida la seva metodologia de càlcul en el RD
635/2014 de 25 de juliol.
Aquest RD defineix aquest concepte com un indicador diferent al període legal de
pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL
3/2011 de 14 de novembre i també diferent a l'establert en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s‘estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.
La normativa estableix que en cas d‘incompliment d‘aquest paràmetre, es posarien en
marxa procediments per poder atendre el pagament als proveïdors, per part de l‘Estat,
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amb la conseqüent retenció de la PIE segons fixa la Disposició addicional segona del citat
RD 635/2014.
El càlcul es realitza tenint en compte la mitja del PMP de totes les entitats sectoritzades,
per tant la ponderació del PMP de l‘Ajuntament de Torelló i el del Consorci de la Vall del
Ges.
La metodologia es calcula amb =
PMP de cada entitat =
(+ Ràtio operacions pagades x import pagaments realitzats
+ ràtio operacions pendents x import pagaments pendents)
-------------------------------------------------------------------------------(Import pagaments realitzats + import pagaments pendents)
Per calcular la ràtio de les operacions pagades en el trimestre (o en el mes, per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL), s‘utilitzarà la següent fórmula:
Ràtio de les operacions pagades =
(nombre de dies de pagament x import de l´operació)
--------------------------------------------------------------------------------Import total dels pagaments
S‘entén per número de dies de pagament, els dies transcorreguts des dels trenta dies
posteriors a la data d‘entrada de la factura en el registre administratiu fins al pagament
material per part de l‘Administració, o en el cas de les certificacions mensuals d‘obra, des
de la data d‘aprovació de la certificació, fins al pagament material per part de
l'Administració.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, es
prendrà la data de recepció de la factura.
En cas de les factures que es paguen amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic o amb
càrrec a la retenció d‘imports a satisfer pels recursos dels règims de finançament per
pagar directament als proveïdors, es considerarà com a data de pagament material la
data de la proposta definitiva de pagament formulada per la comunitat autònoma o la
corporació local.
Per calcular la ràtio de les operacions pendents de pagament al final del trimestre (per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL, serà al final del mes) s‘utilitza la
següent fórmula:
Ràtio de les operacions pendents =
(nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació)
------------------------------------------------------------------------------------------Import total dels imports pendents de pagament
Respecte a la definició del número de dies pendents de pagament, s‘entén com els dies
transcorreguts:
- Des dels trenta posteriors a la data d‘anotació de la factura en el registre administratiu,
fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades, o
- En el cas de les certificacions mensuals d‘obra, des de la data d‘aprovació de la
certificació, fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades.
Per entitats locals que no tenen entitats dependents, el PMP global serà el mateix del de
l‘entitat; per les que sí que en tenen, caldrà obtenir el període mitjà global com
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PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs el PMP de l‘Ajuntament se situa a 26,25 dies (30-3,75dies), això
significa que els pagaments es realitzen a una mitja de 26 dies de la data de registre de la
factura..
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l‘entitat Ajuntament de Torelló del primer trimestre de 2016 que es resumeixen en:
Ràtio
obligacions
Pagades
-1,58

Import
realitzats
928.495,75

Rati
operacions
pagaments pendents
import
pagament pendents
-13,56

Import
pagaments
pendents
PMP
614.742,03 -6,35

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

Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Rati
operacions
pendents
import
pagament
pendents

Ajuntament
de Torelló

-1,58

928.495,75

-13,56

614.742,03

-6,35

16.991,02

-25,78

39.398,01

-19,43

654.140,04

-6,81

Consorci de
la Vall del -4,69
Ges
PMP global

945.486,77

Import
pagaments
pendents

PMP

COMUNICAR al Ministeri d‘Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.5.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenaria
Es dóna compte al ple dels decrets que s‘han signat des de l‘última sessió plenària per el
general coneixement.

Codi

Data
creació

Descripció

RESAL2016/527

17/03/2016 Contestar petició de canvi de torn JFA
Autoritzar i disposar una despesa a
RESAL2015/2916 11/04/2016 Management i Produccions Culturals, S.L.

nom

de

RESAL2016/586

Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del
18/03/2016 mercat setmanal municipal del 2n. trimestre de 2016

RESAL2016/587
RESAL2016/588
RESAL2016/589
RESAL2016/590

18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016

RESAL2016/591

Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del
18/03/2016 pavelló municipal del 2n. trimestre de 2016

Autorització ús teatre Cirvianum 11-2016 Escola
Rocaprevera
Devolució garantia Certis
Cessament agent policia RCV
Nòmina. Liquidació LJT

Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència
RESAL2016/592 18/03/2016 domiciliària del 2n. trimestre de 2016
RESAL2016/5921
23/03/2016 AJUNTAMENT/2016 - CONTA/41
RESAL2016/5922
23/03/2016 AJUNTAMENT/2016 - CONTA/40

RESAL2016/593

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local març
21/03/2016 2016

RESAL2016/594
RESAL2016/595
RESAL2016/596
RESAL2016/597
RESAL2016/598
RESAL2016/599
RESAL2016/600
RESAL2016/601

21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016

RESAL2016/602

21/03/2016 Nòmina. Embargament de retribucions JAMV

RESAL2016/603
RESAL2016/604
RESAL2016/605

21/03/2016 Finalització termini lloguer nínxol núm.234 3a. Est
21/03/2016 Sanció 13-16
21/03/2016 Acord incoació 13.1-16

Nòmina. Deducció per incompliment de jornada SSB
143-2016-LOMEN
119-2016-LOMEN
139-2016-LOMEN
117-2016-LOMEN
97-2016-LOMEN
98-2016-LOMEN
138-2016-LOMEN
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Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 82016, per transferències de crèdit, finançat amb baixes
del crèdit de partides que s‘estimen reductibles
Estimar al·legacions 7-16
137-16-LOMEN
132-16-LOMEN
150-16-LOMEN
146-16-LOMEN

RESAL2016/606
RESAL2016/607
RESAL2016/608
RESAL2016/609
RESAL2016/610
RESAL2016/611

21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016

RESAL2016/612

21/03/2016 Sol·licitud d'activitats formatives 7

RESAL2016/613

Concedir l'increment de 6m³ al mes a preu del 1r. tram
de consum de la taxa pel subministrament d'aigua
21/03/2016 potable, al contracte 5.606.291

RESAL2016/614

21/03/2016 Alta servei teleassistència exp. 2009-72

RESAL2016/615

21/03/2016 Alta servei teleassistència exp. 2003-34

RESAL2016/616

21/03/2016 Alta servei teleassistència exp. 2014-104

RESAL2016/617

21/03/2016 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2009-45

RESAL2016/618

21/03/2016 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-243

RESAL2016/619

21/03/2016 Targeta d'aparcament MR exp. 2005-199

RESAL2016/620

21/03/2016 Targeta d'aparcament MR exp. 2015-958

RESAL2016/621

21/03/2016 Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2004-127

RESAL2016/622

Resposta instància registra número 2016-1738 del Sr.
Pere Surribas Jaumira en relació al límit del Pla de
22/03/2016 Barris

RESAL2016/623

Decret incoació contracte menor obres adequació
22/03/2016 museogràfica

RESAL2016/624

Nòmina. Aprovació gratificacions i hores extres març
22/03/2016 2016

RESAL2016/625

22/03/2016 Ordre d'execució carrer Sant Bartomeu, 24

RESAL2016/626

Decret Àrea ADAudiència nou propietari ordre
d'execució carrer del Pont, 42MIN ECO I H RRHH R
23/03/2016 INT I SEGURETAT
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RESAL2016/627

23/03/2016 Autorització Festes del barri de Montserrat 2016

RESAL2016/628

23/03/2016 Incoació ordre d'execució carrer Capsavila 1 i 3

RESAL2016/629

Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les
23/03/2016 despeses incloses en la relació comptable P-2016-35

RESAL2016/630

Ordenar el pagament de les despeses incloses en la
23/03/2016 relació comptable P-2016-34

RESAL2016/631

23/03/2016 Autoritzar i disposar una despesa a nom de Misògines

RESAL2016/632

23/03/2016 Targeta d'aparcament MR provisional exp. 2016-251

RESAL2016/633

23/03/2016 Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2009-75

RESAL2016/634

23/03/2016 Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2010-46

RESAL2016/635

23/03/2016 Alta servei teleassistència exp. 2007-207

RESAL2016/636

23/03/2016 Alta servei teleassistència exp. 2016-253
Compliment ordre d'exeució carrer Corredor de Can
24/03/2016 Reig, 3

RESAL2016/639
RESAL2016/640
RESAL2016/641
RESAL2016/6411
RESAL2016/6412

24/03/2016 Targeta d'aparcament MR exp. 2014-125
24/03/2016 111-2016-SSTT-LPO
31/03/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-43
31/03/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-42

RESAL2016/642

Acceptació renuncia habitatge social Carrer Comte
30/03/2016 Borrell 63, 1-3

RESAL2016/643
RESAL2016/644

Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga
30/03/2016 extra 2012 LMT
30/03/2016 Acord incoació 14.1-16

RESAL2016/645

Autorització d'ús de les intal·lacions del gimnàs de
l'escola Vall del Ges a l'Associació de Veïns del Barri de
30/03/2016 Montserrat

RESAL2016/646

30/03/2016 Baixa servei de teleassistència exp. 2006-65

RESAL2016/647

Renovació targeta d'aparcament individual MR. exp.
30/03/2016 2002-10

RESAL2016/648

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Plana
30/03/2016 Fàbrega Seguretat, S.L.
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RESAL2016/649

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Dilart
30/03/2016 Aplicacions de Senyalització, S.L.

RESAL2016/650

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Ailigrama,
30/03/2016 S.L.

RESAL2016/651

30/03/2016 Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES

RESAL2016/652

30/03/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2010-126

RESAL2016/653

30/03/2016 32-2015-i-CN Legitimació canvi nom

RESAL2016/654

30/03/2016 Decret aprovació baixa autorització despesa obra

RESAL2016/655
RESAL2016/656

31/03/2016 5a Trobada de cotxes clàssics i mítics de Torelló
31/03/2016 05-2015-LLR llicència

RESAL2016/657

31/03/2016 19-2013-i resultat acta verificació incendis

RESAL2016/658
RESAL2016/659
RESAL2016/660

31/03/2016 Sol.licitud d'activitats formatives 8
31/03/2016 24-2014-i legitimació innòcua
31/03/2016 17-2014-i legitimació innòcua

RESAL2016/661

31/03/2016 Cessió Habitatge Social. Exp. 1998-83

RESAL2016/662

Anul.lació decret declarar desistit sol.licitud llicència.
Concessió llicència tinença animal perillós xip.
31/03/2016 982000196984577

RESAL2016/663

31/03/2016 Llista definitiva admesos i exclosos 2 places agents P.L.

RESAL2016/664

Decret compareixença i sol·licitud assistència jurídica
31/03/2016 recurs c.a. 78-2016 B

RESAL2016/665

31/03/2016 Decret compareixença i sol·licitud assistència jurídica

RESAL2016/671

Autorització ús espai Hotel d'Entitats a Jordi Casanova
31/03/2016 Sellarès
Decret Aprovar la justificació 3 de la bestreta 4 del
01/04/2016 teatre
01/04/2016 Carpa Escola Rocaprevera
Decret aprovar la justificació 1 de la bestreta 5 de
01/04/2016 B.Social

RESAL2016/672

Decret Aprovar la justificació 1 de la bestreta 11 de
01/04/2016 l'Ajuntament

RESAL2016/673

01/04/2016 Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES

RESAL2016/674

01/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-45

RESAL2016/666
RESAL2016/669
RESAL2016/670
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RESAL2016/675

01/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-44

RESAL2016/676

Rectificació resolució de 31 de març de 2016 relativa al
01/04/2016 nomenament del tribunal i calendari de proves.

RESAL2016/677

04/04/2016 Sol.licitud activitats formatives 9

RESAL2016/678
RESAL2016/679
RESAL2016/680

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
número 8-2016, mitjançant transferències de crèdits,
finançat amb el crèdit de partides que s‘estimen
04/04/2016 reductibles
04/04/2016 Sanció 15-16
04/04/2016 Acord incoació 15.1-16

RESAL2016/681

04/04/2016 6-2016-BR-CP incoar exp. esmena

RESAL2016/682

04/04/2016 8-2016-BR-CP incoar exp. esmena

RESAL2016/683
RESAL2016/684

Nòmina. Rectificació nòmina març 2016 amb IT
04/04/2016 sobrevinguda MMM
04/04/2016 Carpa Clara Lanuza

RESAL2016/685
RESAL2016/686
RESAL2016/687

Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
04/04/2016 J.B.M.
04/04/2016 Denegar al·legacions A.C.F.
04/04/2016 Estimar al·legacions N.G.S.

RESAL2016/688

04/04/2016 Targeta d'aparcament MR provisional exp. 2006-17

RESAL2016/689

04/04/2016 Alta servei transport adaptat exp. 2001-224

RESAL2016/690
RESAL2016/691
RESAL2016/692
RESAL2016/693
RESAL2016/694
RESAL2016/695
RESAL2016/696

04/04/2016 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-130
Calendari escolar Llars infants municipals curs, 201604/04/2016 2017
04/04/2016 Denegar al·legacions M.S.C.
04/04/2016 Estimar al·legacions J.M.A.M.
04/04/2016 Denegar al·legacions M.M.G.
04/04/2016 Estimar al·legacions S.S.G.
04/04/2016 Denegar al·legacions M.A.F.P.

RESAL2016/697

04/04/2016 Denegar al·legacions J.S.P., SL

RESAL2016/698

04/04/2016 Targeta d'aparcament MR exp. 2014-264

RESAL2016/699

Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Lesions
04/04/2016 per caiguda a la pilona del C. del Pont – J.V-S.S-E.
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RESAL2016/700
RESAL2016/7001
RESAL2016/7002
RESAL2016/7003
RESAL2016/701
RESAL2016/702
RESAL2016/703
RESAL2016/704

Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Lesions
per caiguda a la vorera de l‘avinguda del Castell –
04/04/2016 M.D.O.V.
08/04/2016 AJUNTAMENT/2016 - CONTA/50
08/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-48
08/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-47
149-2016-LOMEN
152-2016-LOMEN
155-2016-LOMEN
155-2016-LOMEN

RESAL2016/705

05/04/2016 Autorització ús teatre Cirvianum 12-2016 Fina Alabern

RESAL2016/706

Exp.- 166-16 OVP contenidor 15 m2 C. del Ter davant
05/04/2016 tanatori

RESAL2016/707

Desistiment i arxiu de l'expedient de responsabilitat
patrimonial per danys al vehicle de la seva propostat
05/04/2016 instat per la Sra. A.G.L.

RESAL2016/708

Decret adjudicació contracte menor obres adequació
05/04/2016 museogràfica

RESAL2016/709

Decret incoació contracte menor obres instal·lació set
05/04/2016 xemeneies

RESAL2016/710

06/04/2016 378-2015-SSTT-PRÒRROGA LOMEN

RESAL2016/711

06/04/2016 Nòmina. Rectificació nòmina març 2016 SPG

RESAL2016/712

Denegar la sol·licitud de certificat de tributació en
06/04/2016 l‘Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

RESAL2016/713

06/04/2016 Modificació cessió habitatge social. Exp. 2011-57

RESAL2016/714

06/04/2016 Alta servei teleassitència exp. 1997-24

RESAL2016/715

Proposta d'arxiu de l'expedient per responsabilitat
patrimonial, incoat a petició de la Sra. A.S.P. per
06/04/2016 desistiment de la persona interessada
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Proposta d'arxiu de l'expedient per responsabilitat
patrimonial, incoat a petició de la Sra. A.S.P. en
representació de J.V.P. per desistiment de la persona
06/04/2016 interessada

RESAL2016/716
RESAL2016/7161
08/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-51
RESAL2016/717

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom de Miquel Badia SL

RESAL2016/718

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom de PMC GRUP 1985 SA

RESAL2016/719

Decret Aprovar un AD a nom de PLANA FABREGA
07/04/2016 SEGURETAT SL

RESAL2016/720

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom d'Oriol Blanc Corbella

RESAL2016/721

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom de 2T SERRALLERS SL

RESAL2016/722

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom d'Esteve Roura Francas

RESAL2016/723

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom d'Anna M. Pujols Mauri

RESAL2016/724

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom de SOREA SAU

RESAL2016/725

07/04/2016 Decret Aprovar un AD a nom de SOREA SAU

RESAL2016/726
RESAL2016/727

Decret donar de baixa un AD a nom d'ABACUS
07/04/2016 COOPERATIVA
07/04/2016 Devolució arma JFA

RESAL2016/728

Autorització festa aniversari camp de futbol barri de
08/04/2016 Montserrat

RESAL2016/729
RESAL2016/730

08/04/2016 Autorització 7a Non Stop Tracks del Diable
08/04/2016 Jubilació voluntària MSS

RESAL2016/731

Autorització a l'ANC per instal•lar una carpa informativa
08/04/2016 a la Plaça Vella el dia de Sant Jordi

RESAL2016/732
RESAL2016/733

08/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-52
Ratificació decret autorització pernoctació societat de
08/04/2016 pesca

RESAL2016/734

08/04/2016 Decret incoació contracte menor obres

RESAL2016/735

08/04/2016 Alta al servei de Teleassistència exp. 2008-1

RESAL2016/736

Decret incoació
08/04/2016 travessa BV5224

contracte

obres

condicionament
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RESAL2016/737

Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM
11/04/2016 nòmina març 2016

RESAL2016/738

Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA
11/04/2016 nòmina març 2016

RESAL2016/739

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 911/04/2016 2016, per ampliació de crèdits

RESAL2016/740

11/04/2016 Baixa servei teleassistència exp. 2009-17

RESAL2016/741

11/04/2016 Alta servei teleassistència exp. 2011-42

RESAL2016/742

Decret Aprovar la certificació
11/04/2016 equipament fibra optica

RESAL2016/743

Decret
Aprovar
la
certificació
núm.1
obra
condicionament clavegueram c. del Ter (zona naus
11/04/2016 municipals)

núm.1

obra

local

RESAL2016/744 11/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-56
RESAL2016/7441
11/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-54
RESAL2016/7442
11/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-49

RESAL2016/745

Anul·lucació caducitat i concessió llicència tinença
d'animals perillosos per renovar asseg. Xip
11/04/2016 982000196984741

RESAL2016/746
RESAL2016/747
RESAL2016/748
RESAL2016/749
RESAL2016/750
RESAL2016/751
RESAL2016/752

11/04/2016
12/04/2016
12/04/2016
12/04/2016
12/04/2016
12/04/2016
12/04/2016

RESAL2016/753

12/04/2016 Nòmina. Imputació subvenció serveis locals d'ocupació

RESAL2016/754

Requeriment d'indemnització per danys a la via pública
12/04/2016 – R.C.P.

RESAL2016/755

12/04/2016 Targeta d'aparcament MR exp. 2006-209

RESAL2016/756

12/04/2016 Alta servei transport adaptat exp. 2005-141

RESAL2016/757

Arxiu
de
l'expedient
incoat
per
reclamació
12/04/2016 d'indemnització per danys a la via pública - A.E.O.

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/53
Sanció 16-16
Acord incoació 16.1-16
Denegar al·legacions G.P.T
Denegar al·legacions E.S.B.
Estimar al·legacions M.R.D.
Denegar al·legacions E.V.M.
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RESAL2016/758

Proposta de resolució de l'expedient i requeriment
12/04/2016 d'indemnització per danys a la via pública - A.Q.T.

RESAL2016/759

Requeriment d'indemnització per danys a la via pública
12/04/2016 – J.S.J.

RESAL2016/760
RESAL2016/7601
RESAL2016/7602
RESAL2016/7603

Declaració de serveis essencials i prioritaris
12/04/2016 contractació personal temporal i interí per l'any 2016
14/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-59
14/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-57
14/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-58

RESAL2016/761

13/04/2016 Decret incoació contracte menor obres

RESAL2016/762

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost
13/04/2016 número 9-2016, per amplicació de crèdits per ingressos

RESAL2016/763
RESAL2016/764

Decret Aprovar un AD
13/04/2016 INTEL.LIGENT SL
13/04/2016 183-2016-SSTT-LOMEN

RESAL2016/765

13/04/2016 TGSS. Canvi grup de cotització RLM

RESAL2016/766
RESAL2016/767
RESAL2016/768

13/04/2016 TGSS. Canvi grup de cotització NCJ
Decret Arpovar un AD a nom de DAGRA ELECTRICS
13/04/2016 SL
13/04/2016 190-2016-SSTT-LOMEN

RESAL2016/769

Decret Aprovar un AD a nom de CONSTRUCCIONS
13/04/2016 VILLENA SCP

RESAL2016/770

13/04/2016 MS canvi de lloc P-62 a la P-59 del mercat setmanal

RESAL2016/771

MS Incoació d‘expedient de revocació llicència per
13/04/2016 impagament parada 9 mercat setmanal

RESAL2016/772

13/04/2016 Baixa servei teleassistència exp. 2007-207

RESAL2016/773

13/04/2016 465-2015-SSTT-PRÒRROGA LOMEN

a

nom

de

9HABITAT
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RESAL2016/774

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm.
10-2016, per transferències de crèdits i crèdits
extraordinaris, finançat amb anul·lacions o baixes del
13/04/2016 crèdit de partides que s‘estimen reductibles

RESAL2016/775
RESAL2016/776
RESAL2016/777
RESAL2016/778

13/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
14/04/2016

RESAL2016/779
RESAL2016/780

14/04/2016 45-16 Desistiment VP Barri Montserrat
14/04/2016 38-2015-i legitimació innòcua

RESAL2016/781

14/04/2016 5-20111-CPR reposta queixa sorolls

RESAL2016/782

Acceptar la petició de baixa d'un usuari del gimnàs del
14/04/2016 pavelló municipal d'esports

RESAL2016/783

Decret classificació ofertes obra sala polivalent zona
14/04/2016 esportiva

RESAL2016/784

14/04/2016 Disconformitat canvi de torn MGM

RESAL2016/785

14/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-61

RESAL2016/786

14/04/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-60

RESAL2016/787

Incoació d'expedient de reclamació d'indemnització per
14/04/2016 danys al mobiliari urbà - C.S., SL

RESAL2016/788

Constitució de la borsa de personal administratiu exped.
14/04/2016 8-2015-Selecció

RESAL2016/789

Nomenament
funcionària
interina
14/04/2016 departament de recursos humans

RESAL2016/790

Acceptar la petició de baixa d'un usuari del gimnàs del
15/04/2016 pavelló municipal d'esports

RESAL2016/791

15/04/2016 Nomenament funcionari interí AMC

MS canvi de titular llicència parada 34 mercat setmanal
Devolució d'aval exp. 2016-122
25-94-A Baixa activitat
8-2010-i baixa actv

adscrita

al
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RESAL2016/792

Rectificació d‘errors relacionat amb la convocatòria
2014 de concessió de subvencions per a la rehabilitació
d‘elements comuns d‘edificis d‘habitatges dins l‘àmbit
d‘actuació del Projecte d‘Intervenció Integral al Nucli
15/04/2016 Antic de Torelló

RESAL2016/793

15/04/2016 Sol.licitud d'activitats formatives 10
Baixa servei teleassistència i dev. càrrec 2n trim. 2016
15/04/2016 exp. 2006-65
15/04/2016 131-2016-SSTT-LOMAJ

RESAL2016/794
RESAL2016/795
RESAL2016/7951
20/04/2016 AJUNTAMENT/2016 - CONTA/62
RESAL2016/796 18/04/2016 25-94-A Baixa actv
RESAL2016/797 18/04/2016 25-01-III Clas. llei 20-2009
RESAL2016/798

18/04/2016 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-172

RESAL2016/799

18/04/2016 Servei neteja de xoc a la llar exp. 1999-60

RESAL2016/800

18/04/2016 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-32

RESAL2016/801

18/04/2016 Servei neteja de xoc a la llar exp. 2004-198

RESAL2016/802

Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram
de consum de la taxa pel subministrament d'aigua
18/04/2016 potable, al contracte 5.602.100

RESAL2016/804

18/04/2016 Targeta d'aparcament MR exp. 2003-73

RESAL2016/805

Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
18/04/2016 pública en accident de trànsit – A.EB.

RESAL2016/806

Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
18/04/2016 pública en accident de trànsit – A.I.F.

RESAL2016/807

Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
18/04/2016 pública en accident de trànsit – F.F., SA

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4. PROPOSTES URGENTS
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INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això és un error que vam tenir en el redactat, i és per poder compartir l‘armari; es tracta
d‘un espai que hi pot haver diversos armaris i la rectificació és, perquè diversos
operadors puguin fer servir el mateix armari.
Ens ha arribat que hi ha l‘interès per part dels possibles usuaris i, per tant, hem cregut
oportú que ja que no ocuparan un espai, que comparteixin els costos d‘aquest armari.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres no sabem fins a quin punt és urgent o no, perquè no sabíem quin tema era fins
fa un minut. Ens sorprèn que no ho haguéssiu dit abans de dijous, bàsicament, perquè no
sabem si és un tema de vida o mort de l‘ajuntament per haver-ho de fer ja avui mateix i
que no ens ho hagueu pogut explicar, ja no a la junta de portaveus, si no avui en un
correu, però, vaja! Si és tant urgent, que es voti la urgència!
Sr. JAUME VIVET:
És urgent, però no és de vida o mort, però és urgent.

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s‘aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l‘article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s‘aprova el Reglament d‘organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l‘alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l‘assumpte següent:

4.1. HISENDA
4.1.1. Rectificar un error en l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic
per a la utilització de la sala de telecomunicacions situada a l’edifici de La
Cooperativa, aprovada inicialment en el Ple de l’Ajuntament del 29 de febrer de
2016
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
Per acord del Ple de l‘Ajuntament de data 29 de febrer de 2016, es va provar inicialment
la imposició del preu públic per a la utilització de la sala de telecomunicacions situada a
l‘edifici de La Cooperativa i en el mateix acte es va aprovar l‘Ordenança Fiscal núm. 29,
reguladora del mateix, en l‘article 5 de la qual es deia textualment en l‘últim dels seus
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paràgrafs: ―No es permet per part dels subjectes passius subarrendar els armaris
instal·lats‖. Paràgraf que es va transcriure per error.
FONAMENTS DE DRET
Article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que determina les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d‘ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
És per tot això que, a proposta d‘Economia i Hisenda, el Ple de l‘Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres assistents,
acorda:
Primer.- Eliminar de l‘article 5 de l‘ordenança fiscal núm. 29, reguladora del preu públic
per a la utilització de la sala de telecomunicacions situada a l‘edifici de La Cooperativa,
aprovada inicialment en el Ple de l‘Ajuntament del dia 29 de febrer de 2016, el paràgraf
que diu: ―No es permet per part dels subjectes passius subarrendar els armaris
instal·lats‖.
Segon.- Notificar el present acord al departament d‘intervenció.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres, com hem fet amb totes les votacions referents a ordenances fiscals, hi votarem
en contra, ja que és un bloc, i com ja vam exposar en el seu ple.

Sr. JORDI CASALS:
La proposta és eliminar –és que ara ho estàvem parlant amb el regidor Marc Fontserèl‘article 5, de l‘ordenança fiscal reguladora del preu públic de la sala de
telecomunicacions, aprovada inicialment... el paràgraf que diu ―no es permet per part dels
subjectes passius subarrendar els armaris instal·lats‖.
Això, a la pràctica, què vol dir? Que es permeti als subjectes passius subarrendar els
armaris instal·lats?
Sr. JAUME VIVET:
Que pot venir un operador que ofereixi la seva fibra òptica, per dir alguna cosa, i el seu
equip, i que un altre pugui connectar-se amb ell, un altre operador o una altra empresa. I
això vol dir que nosaltres, com Ajuntament, cobrem crec que són uns 3.000 euros de
lloguer per cada armari i si el comparteixen, és absurd cobrar els 3.000 € a algú que no
ocupa un espai. Si no ocupen l‘espai allà dins, no passa en tots, però en algun cas es pot
donar.
Sr. JORDI CASALS:
Però en faran ús?
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Sr. JAUME VIVET:
Si, però ja paguen el lloguer. Perquè, per exemple, hi ha algun cas que el que porta és
la...
Sr. JORDI CASALS:
Però paguen lloguer al que ens ho paga a nosaltres?
Sr. JAUME VIVET:
Si, però un dóna el servei, però l‘altre posa la fibra, en aquest cas. Seria això.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres ens abstindrem.

VOTACIÓ:
La proposta s‘aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es transcriu a continuació:
Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d‘EiO@FemTorelló
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de la CUP-SP
Abstencions: 5, dels regidors dels grups municipals d‘ERC-JpT-AM i del PSC-CP
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
5.1.Nosaltres volíem fer en aquest espai de precs i preguntes, perquè tampoc teníem clar el
motiu de l‘objecció i a què era deguda, sobre l‘informe de SECE, però ja ho has explicat
tu, Santi i aquesta pregunta no la farem.
Sr. JOAN CARMONA:
5.2.Preguntar si s‘han fet canvis de circulació recentment, ja que els veïns d‘avançada edat,
amb problemes de mobilitat, ens han demanat si coneixíem la prohibició d‘estacionar al
carrer de l‘Atlàntida, ja que pugen habitualment a visitar un familiar a la residència de la
gent gran i ara han de trobar l‘aparcament més lluny. Degut a la seva mobilitat, els costa
bastant més arribar-hi.

Sr. Marc Fontserè:
Si, és cert! Jo diria que fa 3 o 4 mesos que es va posar en sentit únic tot el carrer
Atlàntida; es va comunicar als veïns; els veïns, tots, hi van estar d’acord. Jo crec que no
afecta en res el canvi de circulació per als aparcaments; em costa veure ara on és el
problema, però em puc equivocar. La raó és que diria que la majoria de la població de
Torelló no sabia que aquest carrer era de doble sentit i l’únic que provocava eren
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problemes, perquè s’hi aparca, és estret per anar en ambdós sentits i es va creure
convenient realitzar aquest canvi.
Sr. Joan Carmona:
Però els costa molt més, perquè han d‘aparcar més lluny...

Sr. Jaume Vivet:
Si. Ara no es pot aparcar en aquest carrer. Es va posar en un sol sentit, perquè és que és
molt estret aquell carrer!
Sr. Joan Carmona:
I al no poder aparcar, aquesta gent que té un problema de mobilitat, han d‘aparcar més
lluny.

Sr. Jaume Vivet:
Si tenen problemes de mobilitat i tenen la targeta, poden aparcar al propi carrer
Rocaprevera, al davant mateix. Poden aparcar on vulguin, sempre que es passi. Això si:
han d’anar amb la targeta identificativa.

Sra. ELENA CRESPI:
5.3.Tenim constància que als pisos dotacionals de La carrera hi ha problemes amb les males
olors des de fa temps i és per si ens en podeu dir alguna cosa, si sabeu què passa, o si
s‘està fent o està previst fer alguna cosa.

Sr. Jaume Vivet:
Si que m’ha arribat que hi ha unes males olors d’uns baixos; ho hem traslladat en aquest
cas a la Generalitat, i sembla ser que el gran problema és que on hi ha uns comptadors,
hi ha una fusta que s’ha podrit al darrere i desmuntar aquesta fusta per treure-la, vol dir
desmuntar tot el que són els comptadors i tot el tema de corrent elèctric.
Nosaltres insistirem perquè es canviï, però fer-ho ara a l’hivern, si algú va amb estufa
elèctrica o l’aigua calenta, els podem perjudicar. Insistirem, perquè s’arregli. Parlarem
amb la tècnica Marta Carcassona, que incideixi en aquets tema.
5.4.Una pregunta relacionada amb el benzopirè, que és uns substància cancerígena fruit de
la crema de biomassa, que es va detectar per primera vegada a l‘aire de Manlleu el 2013
i es torna a detectar el 2015 quan s‘inaugura una estació mòbil i per una qüestió de
proximitat, preguntar si s‘ha fet alguna cosa, o està previst fer quelcom a Torelló per
saber si hi ha algun tipus de risc que hi hagi benzopirè en el nostre aire.
L‘ajuntament de Manlleu va fer una declaració d‘intencions de reunir-se amb els
ajuntaments, amb els alcaldes de la comarca i amb els regidors de medi, i era si s‘ha fet
algun pas en aquesta direcció.

Sr. Manel Romans:
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Això són unes dades que es van donar en una presentació que es va fer allà, que va
venir la directora general de qualitat ambiental i va dir que havien sortit alguns episodis no
massa alts, però si que s’havia detectat una mica de benzopirè i que podia ser degut a la
crema de biomassa.
En principi vaig veure el de l’agència local de Manlleu, que va dir que es volia reunir, per
veure què podria fer. Si ens convoca, ja hi serem, però de totes maneres, no va ser una
cosa greu com podria ser el tema de l’ozó, en què hi havia més episodis que s’havia
detectat ozó, que el benzopirè.
És que a vegades ho volem tot: que es cremi biomassa, perquè és més ecològic i
després això comporta algunes altres coses. Per tant, si s’hi pot posar remei, mirarem de
posar-li.
5.5.Un tema que vam parlar amb tu Marc a la Comissió informativa de serveis a les persones
del mes de març, en què vaig exposar una situació en què s‘havia trobat una persona
demanant, un passavolant i demanava el protocol per saber què s‘havia de fer. Em vas
comentar que ho demanéssim a la policia, per saber si hi havia algun protocol, però que
tu també miraries si hi havia alguna cosa i era per si està per escrit i saps on està, si ens
ho pots passar, perquè a la policia no els consta que tinguin el protocol per escrit.
Una persona que coneixem va trobar una persona demanant a fora d‘un supermercat i
era per saber el protocol d‘actuació en cas de trobar-nos algú així.

Sra. Carme Francolí:
Allò mateix que et vaig dir, és el que a mi em van comentar. Si el protocol està per escrit,
no ho sé; a mi em van dir que el protocol que hi havia –em sembla que amb tu Marc
també en vam parlar- sempre que es troba un cas d’una persona que necessita ajuda, o
que demani, o que estigui demanant al carrer, siguin diners, o menjar, o el que sigui, el
que s’havia de fer en aquests casos era posar-se en contacte amb la policia i que hi havia
–a mi em van dir que hi havia- un protocol. Jo t’he de ser sincera: escrit tampoc l’he vist,
però ho demanarem, on a aquesta persona se li dóna menjar, si és que en aquest cas
necessitava o tenia gana i se li oferia la possibilitat d’anar a un alberg; en aquest cas, a
Torelló no en tenim i se li oferia la possibilitat d’anar a un alberg a Vic o a Ripoll i se li
pagava el bitllet de tren i es contactava amb l’alberg per advertir-los que se’ls enviava
aquesta persona, perquè passi la nit o les que convinguin allà.
Jo ho sé de paraula; la veritat és que jo, el protocol escrit, no l’he vist. Has demanat que
si hi és us l’ensenyem; ho demanaré, però jo és el que sé que hi ha i fa molts anys que
s’actua d’aquesta manera.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.6.A la Junta de Govern del passat 4 d‘abril, a l‘acta d‘aquesta Junta hi ha el punt que es va
aprovar la sol·licitud d‘una subvenció no dinerària a la Diputació de Barcelona, de suport
tècnic per a la redacció dels plecs, per a la redacció d‘un estudi per a la gestió de l‘aigua
a Torelló i voldríem saber amb quina intenció s‘ha de manat aquesta subvenció i què
comportarà aquest estudi.

Sr. Jaume Vivet:
Nosaltres anem a unes xerrades a la Diputació; em sembla que també hi ve en Jordi i
allà, parlant una mica, és per tenir un assessorament per part de la Diputació, de com
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tenir més coneixement i més profund en el cas d’haver de fer un bon plec de clàusules,
perquè al final s’haurà de decidir per un tema o per un altre, és a dir, per un sistema de
prestar el servei de manera directa, -perquè ara estem parlant de municipalització i
municipal ho ha estat sempre- o sigui que es tracta de prestar el servei directament o
indirectament.
Es tracta una mica de rebre un assessorament en aquest sentit. Anem a les xerrades i en
qüestions tècniques, que ens expliquin com ha d’anar tot plegat.
Sr. Francesc Manrique:
Per desconeixença: va més enllà de les xerrades? També serà un suport tècnic més enllà
de les xerrades?

Sr. Jaume Vivet:
Si, si. Això dels plecs de clàusules, fa anys que aquestes empreses, com aquell qui diu,
te’l portaven pràcticament fet; allà una de les coses que jo m’he quedat i que hem
d’aprendre, és que sigui quin sigui el sistema, a l’ajuntament hem de tenir el govern i no
pot ser que ens vingui la companyia i ens digui: ara hem de fer això! I, per què? Perquè
ho diu el plec. Doncs no! Perquè ho digui el plec no s’ha de fer; s’ha de fer per algun altre
motiu.
Una mica és assessorar-nos en aquest sentit i fer un bon plec de clàusules, que ha de ser
tant per si és un sistema directa, com si és indirecte. Tant si ho fem amb una empresa
municipal, per dir-ho d’alguna manera, com si ho fa una concessió. És una mica saber
redactar bé un plec de clàusules.
Sr. Francesc Manrique:
I això, què serà? Que tindrem un suport tècnic?

Sr. Jaume Vivet:
No ho sé. Ara ho hem engegat i ja veurem; primer ens l’han d’acceptar i si ens l’accepten,
ja ho veurem.
5.7.Quina valoració es fa de la campana ―el comerç de Torelló es mou amb el 9‖; si va
funcionar i si tindrà continuïtat.

Sr. Jordi Rosell:
Una valoració positiva, si bé és cert que s’han de polir alguns serrells i és complicat saber
si hi va haver més gent que no pas a la botiga al carrer, perquè l’acció no estava
concentrada en un sol lloc com la plaça Nova, si no que passava a tot el poble i, de fet,
els comerciants així ens ho van demanar en una reunió que vam tenir a principi d’any.
Igualment també ens van demanar el tancament del carrer Sant Miquel i de l’avinguda de
Montserrat. Per tant, des de la regidoria apostaríem, de cara a l’any vinent, per aquest
format, ja que els ímputs que ens arriben per part de comerciants que hi van participar,
són bons. Falta la reunió de valoració de demà al vespre.
Sr. Jordi Casals:
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Veurem la valoració que se‘n farà demà al vespre. Per la nostra part, el que vam veure,
venint de l‘any passat i que suposo que el regidor va poder veure les valoracions que vam
fer de la botiga al carrer de l‘abril, que es va reformular, que es va tallar el carrer Sant
Miquel a la tarda i es van fer activitats al carrer Sant Miquel i es van poder treure les
botigues al carrer i que va funcionar molt bé, les valoracions van ser molt positives i que
era una manera de fer evolucionar la botiga al carrer; ens va sorprendre una mica no
donar continuïtat a aquella reformulació, que sembla que va ser positiva i lligant a fer
dues festes, una de primavera i una de tardor, en els dos principals eixos comercials i
prestant l‘atenció en un eix comercial, i l‘altra en l‘altre i veient una mica com va anar, el
fet que al matí, que la gent de Torelló fa les compres necessàries per la setmana i els
encàrrecs el dimarts al matí, tallar el carrer Sant Miquel per una no activitat que hi havia
al carrer Sant Miquel, segurament no va donar ni la millor imatge de la festa, i segurament
va crear uns problemes que segurament ens els podríem haver estalviat. I dic així, ja,
perquè es va prendre la decisió l‘any passat, que al matí no tallar el carrer Sant Miquel,
per aquesta qüestió, i si a la tarda, i va funcionar molt bé a la tarda, perquè si que la gent
va sortir a la tarda a fer aquesta activitat, i també veient el barri de Montserrat el fet que al
matí, que hi havia la festa i bàsicament la gent que es mou pel barri, que voltava per allà i
a la tarda estaven tancats tots els comerços de dalt i hi havia unes carpes buides que no
donaven gaire bona imatge.
És a dir que l‘activitat, potser si que es va fer en diferents punts, però només es va fer al
matí en aquests diferents punts.
A nosaltres ens agradaria que es prestés a les valoracions que es fan per escrit després
de cada festa, bàsicament, perquè a vegades la voluntat d‘anar creant coses noves, no
deixa que es consolidin les coses que funcionen, com al mateix, les coses que funcionen,
si no les fem evolucionar segurament queden estancades.

Sr. Jordi Rosell:
Només dir que l’activitat es va plantejar així, tal com es va fer, perquè és el que ens van
demanar els comerciants a la reunió.

5.8.I per acabar, des de la CUP Torelló Som Poble voldríem fer un prec per desitjar un bon
25 d‘abril als nostres germans valencians, que aquest dissabte van demostrar una
vegada més que el nostre nord és al sud i que els Països catalans estan més vius que
mai.

Sr. XAVIER LOZANO:
5.9.Un prec relacionat amb la potabilitzadora: vam veure que s‘havia fet una jornada de
portes obertes –per dir-ho així-. Ens hagués agradat que si es fan jornades de portes
obertes, inauguracions d‘equipaments importants per al municipi també es convidi els
regidors de l‘oposició, però el prec aniria en el sentit que ja que és un equipament
important, també es pugui fer una jornada oberta a la ciutadania de Torelló, com es fa
quan es posen en marxa nous equipaments, per tal que ho puguin conèixer i que, a més,
com que l‘hauran de pagar, que el puguin conèixer de prop.

Sr. Jaume Vivet:
Allà es va proposar, però en tot cas ho farem arribar a l’empresa que ho gestiona, per fer
una visita o fer una dia de portes obertes, que em sembla que allà ja es va comentar que
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es volia fer, una jornada de portes obertes, no només per Torelló, si no per als sis
municipis que en formem part.
5.10.La pregunta va en relació a la caseta del jardí de Can parrella. Fa uns plens vam
comentar com estava; crec recordar que vau dir que faltava una barana. Saber com està,
si es preveu la licitació, tant del bar com dels serveis públics exteriors... saber com està
aquest tema, perquè ens acostem a l‘estiu i ens fa por que anirem tard.

Sr. Jaume Vivet:
Pràcticament tenim el plec de clàusules a punt; estem per treure-ho i només falta acabar
de fer l’última llegida i donar-ho per bo.

Sr. Xavier Lozano:
Les obres estan finalitzades del tot?

Sr. Jaume Vivet:
Les obres estan finalitzades; no sé si falta alguna coseta, però estan pràcticament
acabades. Em sembla que els serveis tècnics encara no tenen la clau per entrar-hi, però
estan pràcticament acabades, les obres.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.11.Si no ho tinc mal entès, ja s‘han acabat les preinscripcions d‘educació infantil, primària i
secundària, i que també ja s‘han publicat les llistes. A veure si el regidor pot fer una
valoració i explicar-nos com ha anat, quantes preinscripcions hi ha i com es preveuen les
futures matrícules.

Sr. Marc Fontserè:
Ja són definitius els números de preinscripció, que no l’assignació de places. Començo
per l’escola pública i infantil: el Fortià Solà oferia 2 línies i tenen 47 preinscripcions. El
Marta mata oferia dues línies de 25 i ha tingut una preinscripció de 53. El Vall del Ges
oferia una línia, per tant, 25 places i tenen 19 preinscripcions.
Els centres concertats que també oferien P3, són el Rocaprevera, que tenen 16 alumnes
preinscrits, i el Sagrats Cors, que oferia una línia com el Rocaprevera, és a dir, 25 places
i tenen 24 inscripcions. Això pel que fa a P3. Si que hi ha hagut moviments en la resta de
cursos, des de P4 fins 6è, però són més petits i es poden encabir tots en el centre que
han escollit els pares.
En el cas de l’ESO, que era la novetat d’aquest any, perquè el Marta Mata oferia una
matrícula com a escola-institut de 60 places, és a dir, 2 línies de 1er d’ESO i ha tingut una
matrícula de 12, més els que ja pujaven, que són 50, que no vol dir que els 50 alumnes
els pares els hagin preinscrit en el Marta Mata. Ens fa pensar que el 100% d’aquests 12
podran entrar, perquè sabem que alguns pares han optat per altres instituts o escoles.
En el cas de l’institut Cirviànum, s’han preinscrit 65 alumnes, que seran 3 línies; en el cas
del Rocaprevera no s’ha preinscrit ningú nou en primer d’ESO i en el cas dels Sagrats
Cors s’han preinscrit 29, la qual cosa permetrà obrir dues línies en aquesta escola.
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La valoració que fem des de la regidoria i també des d’inspecció és que ho hem quadrat
bastant bé. És cert que hi haurà 3 famílies que han escollit el Marta Mata que hauran
d’anar a sorteig, i per tant, no se’ls podrà adjudicar la plaça que desitgin, ha anat així,
podria haver estat pitjor. Aniran a sorteig als que els toqui, els 3 primers, si tenen segona
opció podran anar a segona opció, perquè hi caben bastant a tot arreu, excepte al
Sagrats cors, on només hi ha una plaça lliure. Per tant, si els 3 descartats del Marta Mata
volguessin anar als Sagrats cors potser s’hauria d’anar a una tercera opció, però això ja
és fer ficció.
La valoració –repeteixo- és que ha anat molt bé. La majoria, la gran majoria, més del 90 i
escaig per cent dels pares dels alumnes de Torelló podran escollir escola i és cert que hi
ha aquestes 3 persones que no cabran en el centre que havien escollit.
5.12.També ens va informar a la comissió informativa que a la licitació de l‘escola de música
només s‘havia presentat una empresa, que com a grup i personalment creiem que no és
una bona notícia. Per tant, que també en fes una valoració pública, que tot i que en el
plec que es va presentar per a la licitació s‘havia intentat millorar tot el tema de la licitació,
com és que només hagi estat una empresa que s‘hagi pogut presentar.

Sr. Marc Fontserè:
Ja et vaig comentar, Lluís, en una pregunta que em vas fer a la Comissió informativa,
que comparteixo que no és una bona notícia que només s’hagi presentat un candidat a
fer-se amb la concessió de l’escola de música, que sempre haguéssim preferit que n’hi
hagués dos com fa tres anys, o sis, però ha anat així. Contactant amb el concessionari
actual, amb Musicop, ens van dir que fins a l’últim moment es van plantejar venir, però
que tenien algun dubte encara en el tema econòmic i que al final van decidir no
presentar-se.
Hem obert el sobre 1. En el sobre hi havia alguna manca de documentació i tenen termini
fins avui per esmenar-ho. L’empresa que s’ha presentat és la Fundació que gestiona
l’escola de música de Manlleu. Per tant, presentat el sobre número 1, demà s’obre el
sobre número 2, que és la solvència tècnica. La valoració la fan tècnics independents de
l’Ajuntament; no hi ha cap tècnic de la casa i, evidentment, encara menys cap polític. No
hi ha res que ens faci pensar que no superaran aquest tràmit i llavors ja aniríem a
l’apartat tercer, que seria la part econòmica que, si no han fet cap bestiesa, se suposa
que se’ls podrà adjudicar, però això és una suposició que fa el regidor, que ja es veurà.
Si d’aquí a uns quinze dies o tres setmanes tenim adjudicada l’escola de música a aquest
nou concessionari, serà una notícia bona o dolenta, no ho sé! Jo crec que bona i des de
l’equip de govern i des de la ciutadania de Torelló i de totes les entitats i gent de
l’ensenyament de Torelló segur que tindrem molt suport i que tindrà un gran èxit aquesta
nova etapa i esperem que sigui per més anys que aquesta última etapa i que tingui molt
èxit.

Sr. Lluís Sabatés:
L‘equip de tècnics, es va aprovar per un decret de l‘alcaldia?

Sra. Montserrat Freixa:
Si. Però ara mateix no sé qui són.

Sr. Marc Fontserè:
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Jo et puc dir qui són: un era una senyora d’Igualada, a proposició de la Diputació, que ja
hi havia estat en l’equip anterior. Hi ha el director de l’escola de Vic i una persona que ve
directament de la Diputació.
Nosaltres vam demanar a la Diputació que ens presentés 3 persones: una ve
directament, una ja havia estat a la licitació anterior i a l’altra, és el director de l’escola d
Vic.
Sr. JORDI CASALS:
5.13.Preguntar també per una valoració de l‘acció que es va fer pel comerç el dia 9.

A aquesta pregunta, ja se li ha donat resposta conjunta a la pregunta que ha formulat el
Sr. Manrique i que s‘ha contestat a les pàgines 55 i 56 d‘aquesta acta.
5.14.Al regidor Portús: vam poder llegir com responia, o si més no, s‘adreçava al nostre grup a
través de cartes en mitjans de comunicació, cosa que no va fer al ple directament,
malgrat que li vam donar peu a què ens respongués fins a dues vegades, i a més,
constatar que el que diu en aquesta carta ho trobem molt greu, ja que apunta que el sentit
dels vots d‘Esquerra Republicana i Junts per Torelló segueixen interessos particulars,
d‘amics, familiars, ..., cosa que nosaltres creiem que és una acusació molt greu, perquè
podem estar a favor o en contra de les coses, pensar diferent, però si entrem en el joc de
buscar familiars de regidors en cada cosa que s‘aprova, a cada reunió que es fa, o a cada
visita que hi ha a l‘Ajuntament, al final això serà un no viure; a més, som un poble, que té
unes dimensions que no són molt grans i en cada ple segurament que estem aprovant
coses, i segurament cada setmana l‘equip de govern està prenent decisions que afecten
a familiars de membres d‘aquest consistori.
Ens agradaria que rectifiqués aquesta acusació. A més, una referència directa a Esquerra
Republicana quan el que fa és respondre a la comissió de veïns del carrer Giravolt;
creiem que és gravíssim el que va dir i va deixar per escrit i per això demanaríem aquesta
rectificació, que no treu que ens doni la raó amb el que vam plantejar i que ens hi
ratifiquem, un posicionament que és coherent amb tot el que hem anat defensant des de
fa molts anys.

Sr. Albert Portús:
Se’m demana una rectificació a una acusació, que jo entenc que no és cap acusació; jo
simplement, en la carta que vaig publicar, era una carta en resposta a una carta prèvia
que m’al·ludia a mi personalment i, per tant, em vaig veure obligat a contestar-la.
En aquesta carta prèvia, eren els propis veïns o, millor dit, una part minoritària dels veïns,
que polititzaven el tema; venien a dir que nosaltres preníem les decisions pel fet que no
eren vots per a ells, que teníem el modus vivendi de la política, ... i es deixa textualment
que no havien tingut resposta per part meva com a regidor d’hisenda. Jo simplement dic
que fins aquell moment no havia tingut cap pregunta si se’m havia fet cap tipus, ni tant
sols se’m havia demanat hora per parlar d’aquest tema i, per tant, em va sorprendre que
se’m digués que no hi havia cap resposta cap ningú m’havia interpel·lat a mi directament.
Si que és cert com dius tu Jordi, que en la teva exposició, que no pas ni precs, ni
preguntes, si no en l’exposició de l’ordre del dia de les contribucions, vas fer un comentari
–almenys a mi em va semblar que era un comentari- en el sentit que deies que des de la
regidoria d’hisenda voldries que hi hagués la mateixa sensibilitat que hi havia hagut amb

59

la regidoria d’urbanisme –si no m’equivoco-. Bé, simplement jo no ho vaig entendre com a
pregunta i, per tant, no et vaig respondre. En tot cas, com que veig que insisteixes en el
tema, dir-te simplement que aquest tema s’ha tractat sempre amb les dues regidories de
mà a mà; ja en l’anterior mandat, ja s’havia treballat; en totes les reunions d’urbanisme hi
estava present la interventora i, per tant,, com que són temes que afecten a nivell
econòmic, s’han tractat sempre a nivell de mutu acord amb les dies regidories.
Tot i així, després d’aquestes cartes, ens vam poder reunir amb els veïns afectats, a
l’Ajuntament, amb els veïns afectats que escriuen la carta i bàsicament el que es discutia
era més un tema tècnic d’urbanisme, que no econòmic estrictu sensu. Es debatia, o es
proposava, modificar el que eren els mòduls de repartiment, que com molt bé va explicar
el regidor d’urbanisme, en aquest cas es va seguir el mateix criteri que en el cas de La
Caçada, que era aplicar un 50% en quant a metres lineals de façana, i un 50% pel que fa
a edificabilitat de la finca. Se’ns va proposar buscar alternatives en el sentit de gravar
més el que era l’edificabilitat de la finca i desgravar el tema dels metres lineals de façana.
Això ho vam valorar i vam entendre que no era una solució, perquè aplicant aquest criteri
–a més, se’ns proposaven uns percentatges de 65%-35%- afectava a més gent de la que
realment beneficiava. Per tant, seguint els informes tècnics i la premissa tècnica,
políticament vam entendre que aquest era el millor criteri.
I, per tant, la carta que vaig publicar era més en sentit de respondre això que et comento,
a la carta prèvia que se’m referia en aquestes qüestions.

Sr. Jordi Casals:
Bé. He fet un prec que hi hagués una rectificació i estem molt agraïts que hagis explicat
tot el que heu fet fins ara; i que jo sàpiga, aquests veïns minoritaris estaven a la comissió
de seguiment dels veïns.
Aquí hi ha una sorpresa per part teva en una carta que escriuen uns veïns i el que fas,
que has ignorat absolutament aquí, en tota l‘explicació que has fet, és atacar Esquerra
Republicana i Junts per Torelló. És a dir, diu literalment: ―a diferència del grup municipal
Esquerra Republicana i Junts per Torelló, únic grup que va votar en contra l‘aprovació
d‘aquestes contribucions, l‘equip de govern mai ha prioritzat l‘interès privat d‘alguns, a
l‘interès general del poble. Nosaltres prenem sempre les decisions amb independència de
si les mateixes poden afectar a familiars, amics, persones vinculades a la llista,...‖ això,
de què ve? És a dir: tenim el debat aquí; es fan unes votacions. L‘equip de govern les
guanya. Nosaltres posem damunt de la taula els nostres arguments i després ens trobem
aquesta carta que respon uns veïns de Torelló, i el que es fa, és atacar Esquerra
Republicana i Junts per Torelló en uns termes molt greus; perquè, és clar! Nosaltres,
quan s‘han pres decisions que han afectat a regidors, en aquest mandat i també va
passar al passat mandat, i que no poden votar i tot plegat, nosaltres en cap moment
pensem que es prenen les decisions a favor d‘interessos privats, ni de familiars, ni de
ningú, ni de gent que pugui estar en llistes... no! Nosaltres no entrem en aquests
paràmetres! Doncs trobem que aquest atac és absolutament gratuït i a més de gratuït,
creiem que és molt greu que se‘ns acusi d‘això, perquè si no, estem desvirtuant tota
l‘acció política a la proposta que fa Esquerra Republicana per Torelló. Nosaltres
demanem una rectificació i em reitero: rectificar i creure que potser hi va haver un error
atacant Esquerra Republicana i Junts per Torelló amb aquestes tesis, no vol dir que ens
donis la raó en el que vam plantejar, que si, ja ho vam parlar tot plegat i nosaltres vam
posar damunt de la taula que la baixa de l‘obra pogués anar a favor dels veïns com ha
passat en altres obres, ... i vam posar arguments damunt de la taula; es va votar,
nosaltres vam perdre, vosaltres vau guanyar, cap problema! Ara, això, creiem que està
fora de lloc i ens esteu posant en mig d‘unes opinions de la comissió de seguiment dels
veïns, del regidor d‘hisenda i se‘ns ataca de forma absolutament gratuïta, perquè només
hauria faltat que nosaltres entréssim aquí a respondre la carta al director, la resposta,
després, del regidor... em sembla que els debats polítics han de ser aquí i en uns terme,
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si s‘han de fer acusacions tan greus com aquesta, d‘interessos particulars i tot plegat, es
fan aquí, que quedin en acta i no per escrit en els diferents mitjans de comunicació.

Sr. Jaume Vivet:
A mi m’agradaria fer un aclariment: en la primera reunió que vam tenir amb els veïns
arran de tot això, jo els vaig dir d’entrada que a la reunió, si venien com a comissió de
veïns, venir a l’Ajuntament a queixar-se cadascú una mica del “que hay de lo mio” els
vaig dir que la comissió que s’havia creat no era per discutir els preus...
Sr. Jordi Casals:
Santi, a mi, la reunió que vau tenir amb els veïns, està fora d‘aquest prec. Aquest prec va
lligat a un atac que fa el regidor d‘hisenda cap Esquerra Republicana i Junts per Torelló,
dient que els nostres vots venen condicionats a interessos particulars.

Sr. Jaume Vivet:
Bé. Jo et diré que el primer que fa referència a una cosa de vots, és una persona que
anava a la llista amb vosaltres, i que és veïna d’allà i es la primera que parla de vots.

Sr. Jordi Casals:
I?

Sr. Jaume Vivet:
Doncs, en resposta a això, nosaltres hem fet una altra cosa, i ja està! És el mateix, és la
mateixa acusació.

Sr. Jordi Casals:
No és el mateix, no és el mateix!

Sr. Jaume Vivet:
És la teva opinió, Jordi, i ja està!

Sr. Jordi Casals:
Com que és la meva opinió?

Sr. Jaume Vivet:
És la teva opinió i no la comparteixo, i ja està! Jo en tinc una altra.

Sr. Jordi Casals:
No signava ningú en nom d‘Esquerra Republicana i Junts per Torelló!

Sr. Jaume Vivet:
No. Però aquesta senyora parla de vots i anava a la teva llista.
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Sr. Jordi Casals:
Si. Hi ha una altra persona que va a la llista, que n signa aquesta carta! Què passa?
Estem esquizofrènics aquí a l‘hora de votar? I ens dividim entre dos, perquè resulta que
hem de defensar els interessos particulars d‘algú de la llista i hem de defensar els
interessos de l‘altre, i com que això és impossible... no, això no és així.

Sr. Jaume Vivet:
I que se’ns acusi de modus vivendi, Jordi, perdona’m també!

Sr. Jordi Casals:
Però, per què ens ataqueu a nosaltres? Ja va respondre als veïns.

Sr. Jaume Vivet:
Ens hem sentit al·ludits.
Sr. Jordi Casals:
Ens sentim al·ludits, perquè està escrit aquí. És que és literal.

Sr. Jaume Vivet:
És la teva opinió, no la comparteixo i ja està!
Sr. Jordi Casals:
Però què és el que he de pensar-me?

Sr. Jaume Vivet:
El que vulguis! Pots pensar el que vulguis!
Sr. Jordi Casals:
No. És que està escrit! Està escrit!

Sr. Jaume Vivet:
Fes el que vulguis!

Sr. Albert Portús:
En tot cas, Jordi, em reitero: aquí no estic acusant. Simplement, estic plasmant una
realitat. Simplement, en la carta -pots riure tan com vulguis-, t’estic dient que prioritzeu
l’interès privat d’uns quants, d’una petita part, en perjudici de la gran majoria. Els propis
veïns afectats, aquest 20%, reconeixen que és un acord beneficiari per al 80%; per tant,
no estic dient res de l’altre món. Simplement, responc a la carta que està signada per tres
persones, amb tres noms concrets i simplement dic això; i nosaltres no som els que
polititzem el tema; els que parlen de vots i els que parlen de... per tant, indirectament he
hagut de contestar parlant en termes polítics, perquè la carta prèvia parla de vots. Per
tant, no som nosaltres els que polititzem el tema, Jordi.
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Sr. Jaume Vivet:
Venen a dir que com que no hi tenim vots, podem fer el que vulguem allà! I no és això,
tampoc. És la interpretació que en fem nosaltres.

Sr. Jordi Casals:
Però, per què em parleu de la carta dels veïns?

Sr. Jaume Vivet:
És la que ha motivat tot això!

Sr. Jordi Casals:
I els regidors d‘aquí no tenim res a veure amb la carta dels veïns, perquè si no, a cada
carta que facin els veïns, els demanarem què voten, per saber qui els ha manipulat per
escriure una carta. Per cada instància que entrin veïns, els demanarem a qui voten i
prohibirem a la gent que vagi a les llistes, qualsevol llista... ho farem! Prohibirem a
qualsevol persona que vagi en qualsevol llista que defensi el que creu que són els seus
interessos? Una altra cosa es que després, aquí, els partits, defensem interessos privats.
Això és el que no és acceptable i a l‘explicació que has donat ara, has explicat
parcialment el que vas escriure, però és que la part final és lo greu!

Sr. Albert Portús:
Tinc la carta aquí i si vols, te la llegeixo.

Sr. Jordi Casals:
Si, però ja l‘he llegit jo abans!

Sr. Albert Portús:
Diu que per interès privat d’una petita part, en benefici de la majoria.
Sr. Jordi Casals:
Segons... segons què? Nosaltres prenem sempre les decisions amb independència de si
les mateixes poden afectar a familiars, amics o persones vinculades a una llista política
en concret. Això és el més greu! Perquè esteu dient que nosaltres si que ho fem!

Sr. Albert Portús:
Però això està signat per les persones que estic dient.
Sr. Jordi Casals:
Però em reitero: cada vegada que algú veí es queixi a l‘ajuntament, li demanareu a qui
vota? O mirareu si ha anat a alguna llista?

Sr. Albert Portús:
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Però no som nosaltres, són ells que diuen a qui voten!
Sr. Jordi Casals:
Però que diguin el que vulguin, però, per què ens poseu a nosaltres pel mig?

Sr. Jaume Vivet:
Vosaltres ens podeu posar contra les cordes i nosaltres no podem dir res!
Sr. Jordi Casals:
Però responeu als veïns!

Sr. Jaume Vivet:
Ja els hem respost!
Sr. Jordi Casals:
Però ens ataqueu a nosaltres.

(En aquest moment, parlen tots alhora i no és possible la transcripció del que han dit)
Quan són les nou del vespre, el Sr. Francesc J. Rivera s’excusa i s’absenta de la
sessió, per causes laborals.

Sr. Jordi Casals:
Esperem que no es continuï i que sigui una praxi d‘aquestes, perquè si hem d‘estar
mirant les coses que esteu fent, diferències entre uns veïns i uns altres, si afecten a gent
afí a Convergència Democràtica de Catalunya, em sembla que anirem pel pedregar. Em
sembla que anem pel pedregar i que cada vegada que nosaltres estiguem en contra del
que feu, si hi ha alguna persona afectada que sigui de l‘entorn de Convergència
Democràtica, haurem de posar per escrit amb cartes, dient que això es fa per interessos
particulars. Jo crec que és una irresponsabilitat molt gran, fer això i és un atac, que a
més, és d‘una forma gratuïta i és identificar veïns amb partits polítics. I si aquesta és la
idea que teniu, de quan hi ha veïns que no estan d‘acord amb el que feu, que és que
darrere hi ha una manipulació política, així és com us creieu el valor crític de la
ciutadania.

Sr. Albert Portús:
L’argument que vas exposar tu com a portaveu d’Esquerra en el ple anterior, són els
mateixos arguments que ens han exposat aquests veïns en concret. Per tant, no estem
barrejant res! Són els mateixos arguments.
Sr. Jordi Casals:
I no us heu plantejat, no us heu plantejat, que ens hagin dit i haguem parlat i quines idees
aportaríem nosaltres?

64

Sr. Albert Portús:
I tant! I tant!
Sr. Jordi Casals:
No us ho heu plantejat? Com passa moltes altres vegades amb altres veïns?

Sr. Albert Portús:
I tant que si! Amb això ja m’estàs donant la raó!
Sr. Jordi Casals:
Amb què? Amb que Esquerra Republicana vota segons privilegis?

Sr. Albert Portús:
Noooo!
Sr. Jordi Casals:
Doncs això és el que vas posar per escrit, Albert!

Sr. Albert Portús:
No, no. És el que tu interpretes, Jordi!

Sr. Jaume Vivet:
Entenc que no arribarem a cap lloc en concret; deixem-ho aquí i en tot cas ja en parlarem
d’una altra manera.

6.- INFORMACIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
6.1.Arran de la reunió que es va fer de la Comissió de garanties d‘escolarització que es va fer
per estudiar la matrícula i per donar-hi compliment i d‘una sèrie de reunions que hem fet
amb l‘EAP –l‘Equip d‘Assessorament Pedagògic-, hem demanat al departament que
concedeixi a Torelló una UCE, que ve a ser una Unitat de suport d‘Educació Especial.
Què vol dir això? Doncs que el Departament, posi a Torelló aquesta Unitat, per ajudar,
per donar suport als alumnes que puguin tenir dificultats, per raons que siguin, socials,
econòmiques, a tirar endavant el seu currículum escolar. No se‘ns ha concedir, encara,
però esperem que en els pròxims, si no setmanes, el pròxim mes, se‘ns pugui concedir
aquesta UCE de cara al curs vinent.
Sr. DAVID FORCADA:
6.2.-
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El tema del canvi de recorregut del bus d‘en Sagalés: en principi, si no hi ha res de nou,
s‘implantarà d‘1 de juny. Per tant, durant el maig ja s‘informarà a tots els usuaris i a la
gent, del nou recorregut.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.3.Ens hem acollit al programa d‘arranjament d‘habitatges de la demarcació de Barcelona,
que és un programa que ens presenta la Diputació de Barcelona. Aquest programa neix
amb l‘objectiu de millorar les condicions d‘accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i
deficiència energètica mínimes, dels habitatges objecte de les intervencions.
Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges, que serviran per incrementar
l‘autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis.
Al acollir-nos a aquest programa, l‘ajuntament adquireix el compromís de disposar de
partida durant dos anys. Al pressupost d‘aquest 2016 ja hi és i també al proper
pressupost del 2017.
Cal dir que aquesta és una actuació que les persones usuàries no han de pagar res; la
Diputació es fa càrrec del 80% i l‘ajuntament hi posa el 20% restant. El cost mínim per
habitatge és de 1.500 € i en el programa nostre hi ha cinc habitatges. Cal dir també que
no es fa una convocatòria oberta, si no que aquests habitatges es triaran entre usuaris a
qui s‘estigui fent o s‘hagi fet alguna intervenció des de benestar social.

6.4.Tornem amb el tema refugiats: veureu penjada a la pàgina web informació sobre la
campanya conjunta de Creu Roja i consell Comarcal, d‘ajuda a les persones refugiades.
Aquesta és una campanya conjunta, tal com us diem, amb Creu Roja i consell Comarcal,
que té com a principal objectiu la recollida de donatius econòmics; si hi entreu ja veureu
que hi ha un número de compte, però també té com a objectiu –que creiem que és molt
important- mantenir informats els ajuntaments i a la ciutadania en general, de tot el que fa
referència a aquest tema, per aconseguir entre tots ajuda per a les persones refugiades
en la seva ruta i en la propera acollida a Catalunya.
També dir-vos que en aquest enllaç que hi haurà al web, també estaria adreçat a
particulars, institucions i entitats que vulguin oferir recursos, com ara allotjament,
formació, orientació de treball, acompanyament, ... en aquest cas hi ha una fitxa que s‘ha
d‘omplir i aquesta fitxa es pot fer arribar a l‘Ajuntament i s‘haurà d‘enviar a la Generalitat
de Catalunya. Dir-vos que aquesta fitxa és la mateixa que ja hem omplert des de
l‘Ajuntament de Torelló, que és una fitxa inventari; diguem que l‘Ajuntament de Torelló ja
ha presentat l‘inventari de recursos que ofereix per aquest tema dels refugiats i ara, en
aquest cas, era en un principi només per a ajuntaments i ara havent-hi aquest conveni
que han fet entre Creu Roja i el Consell Comarcal, s‘ofereix la possibilitat d‘entitats i
particulars per omplir aquesta fitxa i oferir els seus mitjans.
Aquest tema i altres, en seguirem parlant en la comissió que es va crear de seguiment
dels refugiats, que precisament tenim una reunió aquest proper mes de maig. Per tant, en
el ple del mes de maig ja se us podran donar més dades.
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA_
6.5.Vull aprofitar per felicitar el Centre Excursionista per l‘organització de la cursa de
resistència, un any més, pels camins dels matxos, que es va realitzar el 16 i 17 d‘abril i
que va anar molt bé un any més.
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6.6.Informar-vos d‘un parell o tres d‘esdeveniments:
1. Del 4 al 14 de maig se celebra el torneig internacional Joan Mir sub-16.
2. El 10 i 11 de maig organitzarem les jornades de cloenda del cicle de caminades
de la gent gran; hi haurà unes 1.150 persones cadascun dels dies.
3. El 14 i 15 de maig hi haurà una altra vegada el Motor Fest. Per tant, segurament
se sentiran camions, i motos... durant aquests dies.

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

Torelló, 26 d'abril de 2016
Vist i plau,
L‘ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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