ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
30 DE MAIG DE 2016:

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

Ordinària
30 de maig de 2016

Presencial
de les 19:01 a les 21:10
PLE2016/5

Hi assisteixen:

















President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió, que
s’incorpora a les 19:03
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Excusen la seva assistència:


Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
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Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/4 Ordinària 25/04/2016

2

Sr. Jordi Casals:
Comenta que troba a faltar la seva resposta a la pregunta que va formular sobre la
valoració de la festa del comerç.
Es comprova a l’acta i resulta que la resposta es va donar conjuntament amb la pregunta
que va formular en el mateix sentit, el Sr. Manrique. Per tant, a continuació de la pregunta
del Sr. Casals, s’hi farà constar el següent paràgraf, per tal que quedi més aclaridor:
“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.”
2. PROPOSTES
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Sorteig dels membres de meses electorals per a les Eleccions Generals del
dia 26 de juny de 2016
Per Real Decreto 184/2016, de 3 de maig, es varen convocar eleccions al Congrés dels
Diputats i al Senat per al 26 de juny de 2016.
D’acord amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, (L.O.R.E.G.), correspon als Ajuntaments la formació de les Meses; els
Presidents i els vocals es designaran per sorteig públic que es realitzarà entre el dia vinti-cinquè i vint-i-novè posterior a la convocatòria.
Per aquest motiu, cal procedir a la realització del sorteig esmentat.

PROCEDIMENT:
Seguidament farem el sorteig de les persones que estan dins del cens electoral que
integraran les meses electorals. S’ha de nomenar un president i dos vocals per a cada una
de les meses i dos suplents per a cadascun d’ells. Els presidents es nomenen entre
persones de 18 a 70 anys i que tinguin la titulació de batxillerat o formació professional de
segon grau, i els vocals són entre el mateix tram d’edat, de 18 a 70 anys i que sàpiguen
llegir i escriure. Així mateix, es designaran també un nombre de tres reserves més per a
cada càrrec per tal de substituir al titular o als seus dos suplents en el cas que formulin
al·legacions que els siguin estimades.
Quan són les 19:03, s’incorpora a la sessió el Sr. Manel Romans.

Es procedeix a través del programa informàtic, que conté el cens electoral; començarà a
córrer un marcador per a cadascun dels càrrecs, fins que algú digui prou. Una persona
agafarà una bola numerada i el número que contingui serà el salt que s’aplicarà entre el
titular i el seu primer suplent i del primer suplent al segon suplent i als altres tres reserves
que queden a la reserva.
Es farà una delegació per tal que, totes aquelles persones que presentin al·legació contra
el seu nomenament i els sigui acceptada per part de la Junta Electoral o que hi hagi
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impossibilitat de poder notificar, que es procedeixi al nomenament de la persona substituta,
-que serà el següent d’acord amb el salt que determini la bola-, directament a l’Ajuntament
des de secretaria, perquè no hi ha temps material de fer una nova convocatòria del ple per
procedir a fer aquestes substitucions. Aquest supòsit serà només en el cas que s’hagin
esgotat els suplents i els 3 reserves que resultin del sorteig d’avui per a un càrrec.
El Sr. Alcalde disposarà que comenci a rodar el marcador i també que s’aturi.
Per al sorteig disposem d’un programa específic. Cal escollir els presidents, els dos vocals i
els dos suplents de cadascun.
Els presidents han de ser persones de més de 18 anys i menys de 70 –tot i que si en tenen
més de 65 i al·leguen que no se senten en condicions, es tindrà en consideració la seva
al·legació-, amb batxillerat o formació professional de segon grau i els vocals, la resta,
sempre que sàpiguen llegir i escriure i inclosos en el mateix tram d’edat.
Tal com es preveu a la Llei electoral, els candidats no poden formar part de la mesa
electoral, per la qual cosa, si n’hi hagués, haurien estat exclosos prèviament del sorteig.
Cal que una persona disposi que comenci a voltar el marcador automàtic i el moment en
què s’hagi d’aturar. Els marcadors s’han aturat en els números que s’indiquen a
continuació:
 President: número 262
 Primer vocal: número 319
 Segon vocal: número 455
A continuació, cal extreure una bola numerada, que determinarà el salt entre el titular i el
seu primer suplent i aquest, i el segon suplent, en cada un dels tres càrrecs. La bola que ha
extret una persona del públic, és la del número 27.
Es nomenen també 3 reserves per a cada càrrec, per al cas en què s’acceptin al·legacions
o sigui impossible notificar a la persona designada com a reserva, el ple autoritza
expressament a la secretaria de la Corporació per a procedir a designar la persona que
segueixi a aquella, d’acord amb el salt determinat per la bola extreta, que és el número **.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 16 membres assistents, acorda:
DELEGAR a la Secretària municipal el sorteig davant la impossibilitat d’efectuar
notificacions als titulars, suplents o reserves, per nomenar a membres de les Meses
Electorals en cas d’acceptació d’al·legacions per part de la Junta Electoral de Zona o per
impossibilitat de notificació del nomenament per tal que nomeni el següent a la llista
aplicant el salt que determina la bola.
RELACIÓ DE PERSONES DESIGNADES I CÀRRECS:
DISTRICTE I SECCIÓ 1 MESA U
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
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PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE I SECCIÓ 2 MESA A
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE I SECCIÓ 2 MESA B
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE I SECCIÓ 2 MESA C
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE I SECCIÓ 4 MESA A
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE I SECCIÓ 4 MESA B
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
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2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE I SECCIÓ 4 MESA C
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE II SECCIÓ 1 MESA A
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE II SECCIÓ 1 MESA B
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE II SECCIÓ 2 MESA A
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE II SECCIÓ 2 MESA B
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
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2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE III SECCIÓ 1 MESA A
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE III SECCIÓ 1 MESA B
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE III SECCIÓ 2 MESA A
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE III SECCIÓ 2 MESA B
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE III SECCIÓ 3 MESA A
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE III SECCIÓ 3 MESA B
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CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

DISTRICTE III SECCIÓ 3 MESA C
CÀRREC

DNI

PRESIDENT/A
1r. VOCAL
2n. VOCAL
PRESIDENT/A 1r. Suplent
PRESIDENT/A 2n. Suplent
1r. VOCAL 1r. Suplent
1r. VOCAL 2n. Suplent
2n. VOCAL 1r. Suplent
2n. VOCAL 2n. Suplent

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.2. CULTURA
2.2.1. Aprovació de la separació de l'Ajuntament de Torelló del Consorci Xarxa de
Teatre Públics de Catalunya
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Torelló de data 3 de març de 1989 es va
aprovar per unanimitat formar part com a membre fundador juntament amb altres
municipis de Catalunya del Consorci de la Xarxa de Teatres públics de Catalunya i va
aprovar els estatuts reguladors d’aquest consorci.
Atès que l’Ajuntament de Reus, on el consorci tenia la seva seu fundacional, va
comunicar amb escrit els acords adoptats de separació i dissolució de l’ens. Com també
hem rebut comunicació per escrit en el mateix sentit de diversos ajuntaments de dissoldre
i donar-se de baixa del consorci.
Atès que fa més de quinze anys que aquest ens no té activitat i a la regidoria de Cultura
no hi consta cap documentació oficial amb registre d’entrada. Inactivitat també es
desprèn de certificat emès en data 8 de març de 2016 pel qual consta que el Consorci de
la Xarxa de Teatre públics de Catalunya tinguin pendent de pagament cap deute de dret
públic.
FONAMENTS DE DRET:
De conformitat amb el que preveu l’article 323 del decret 179/1995 de 13 de juny pel que
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals (ROAS), qualsevol ens
consorciat podrà separar-se d’un consorci formulant el preavís en el terminis que
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assenyalin els seus estatus i estan al corrent del compliment de les obligacions i
compromisos anteriors, tot i garantint el compliment dels que hi hagi pendents.
D’acord amb l’article 25 lletra e) dels Estatuts del Consorci de la Xarxa de Teatres públics
de Catalunya la separació d’un ens consorciat es podrà realitzar amb un preavís al
president del Consell amb un any d’antelació, sempre que s’estigui al corrent dels
compromisos anteriors i es garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al
moment de la separació.
Atès que l’Ajuntament de Torelló no li consta cap obligació de pagament amb el Consorci
de la Xarxa de Teatre Públics de Catalunya.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Cultura, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar la separació de l’Ajuntament de Torelló del Consorci de la Xarxa de
Teatre Públics de Catalunya amb codi d’inscripció al registre d’ens locals número
9801690004 i NIF P5801907F.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci i al conjunt d’ens consorciats.
Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Des del nostre grup creiem que a dia d’avui no té cap sentit continuar mantenint un ens
que no té cap activitat. Per desgràcia, i malgrat la bona feina que es va fer inicialment, de
mica en mica el consorci s’ha anat deixant morir per inanició. És veritat que no podem
atribuir a Torelló, que anys enrere, fins i tot va ostentar la presidència d’aquest consorci,
la responsabilitat d’aquesta desaparició i és per això que des de la CUP Torelló-Som
Poble votarem a favor.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents, que en tot cas,
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 1/2016, per
incorporació de romanents
ACORD:
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ANTECEDENTS
1. S'han examinat, per part de la intervenció, els crèdits provinents d’exercicis anteriors i
que poden ésser incorporats a l’actual exercici, i es proposa la següent modificació de
crèdit:
Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida/Projecte

Nom

Consignació inicial

Proposta
d’increment

Consignació final

900,00 €

0,01 €

900,01 €

0,00 €

420,96 €

420,96 €

0,00 €

1.953,05 €

1.953,05 €

estris

0,00 €

414,53 €

414,53 €

102-342-6320001
(Proj.:2014-2-1024)

Reordenació Zona
Esportiva Barri de
Montserrat

0,00 €

8.336,25 €

8.336,25 €

104-333-2279902

Altres
treballs
realitzats per altres
empreses
i
professionals

0,00 €

3.229,92 €

3.229,92 €

104-333-6250000
(Proj.:2014-2-1041)

Mobiliari
teatre

estris

0,00 €

3.046,12 €

3.046,12 €

transport

0,00 €

52.000,00 €

52.000,00 €

3.000,00 €

0,01 €

3.000,01 €

101-330-6250000
(Proj.:2015-2-1011)

Mobiliari
cultura

101-338-6350000
(Proj.:2015-4-1011)

Condicionament
carrosses reis

102-341-6230000
(Proj.:2015-2-1021)

Maquinària,
instal·lacions
utillatge. Esports

102-341-6250000
(Proj.:2014-2-1022)

Mobiliari
esports

106-2313-6240000 Vehicle
(Proj.:2015-3-106- adaptat
1)

i

i

i

estris

i

107-491-6250000
(Proj.:2015-2-1071)

Material Ràdio Ona

108-323-6250000
(Proj.:2015-2-1081)

Mobiliari i estris
ensenyament
preescolar i primària

0,00 €

38,09 €

38,09 €

108-323-6320000
(Proj.:2015-3-2061)

Millora instal·lacions
ensenyament
preescolar i primària

0,00 €

1.087,26 €

1.087,26 €

204-241-2270002
(Proj.:2015-3-2061)

Activitats promoció
econòmica

7.700,00 €

3.900,00 €

11.600,00 €

206-241-1430006
(Proj.:2015-3-2061)

Retribucions
personal Treball i
Formació
PANP
2015

0,00 €

22.312,55 €

22.312,55 €

206-241-1600006
(Proj.:2015-3-2061)

Assegurança social
personal Treball i
Formació
PANP

0,00 €

1.594,92 €

1.594,92 €
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2015
208-920-6250000
(Proj.:2015-2-2081)

Mobiliari i
administració
general

estris

4.200,00 €

3.219,63 €

7.419,63 €

208-920-6320000
(Proj.:2014-2-2082)

Millora
edificis
administració
general

0,00 €

335,46 €

335,46 €

211-491-6260000
(Proj.:2014-2-2111)

Equips
per
processos
d’informació

a

26.000,00 €

300,73 €

26.300,73 €

301-1532-6090000 Reurbanització
(Proj.:2014-2-301- Giravolt
2)

C.

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

301-160-6190000
(Proj.:2015-2-3015)

Condicionament del
clavegueram del C.
del Ter

0,00 €

25.836,89 €

25.836,89 €

301-333-6220001
(Proj.:2015-2-3011)

Adequació
Museu
de la Torneria

0,00 €

4.775,53 €

4.775,53 €

301-342-6370000
(Proj.:2014-2-3014)

Rehabilitació
piscines estiu

0,00 €

16.275,05 €

16.275,05 €

305-171-6190000
(Proj.:2014-2-3067)

Adequació parcs i
jardins municipals

0,00 €

526,09 €

526,09 €

306-160-6190000
(Proj.:2015-3-3061)

Millores
clavegueram

285.000,00 €

217.392,74 €

502.392,74 €

306-161-6220000
(Proj.:2014-2-4057)

Millora xarxa Pla de
l’Aire

0,00 €

10.747,99 €

10.747,99 €

306-161-6330000
(Proj.:2015-2-3062)

Millora
abastament
potable

25.000,00 €

14.000,49 €

39.000,49 €

306-165-6190000
(Proj.:2015-2-3064)

Millores il·luminació

100.000,00 €

1.408,49 €

101.408,49 €

306-171-6100000
(Proj.:2013-2-3063)

Adequació parcs i
jardins

0,00 €

2.108,85 €

2.108,85 €

306-333-6320000
(Proj.:2015-2-3066)

Millora instal·lacions
Teatre Mpal.

0,00 €

2.799,07 €

2.799,07 €

306-459-6090000
(Proj.:2015-2-3068)

Infraestructures
equipaments

i

30.000,00 €

9.005,31 €

39.005,31 €

306-459-7890000
(Proj.:2013-2-30612)

Transf.
capital
Associació
de
Defensa Forestal

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

306-920-6320000
(Proj.:2015-2-30610)

Millora
mpals.

edificis

5.000,00 €

544,50 €

5.544,50 €

405-150-7800000
(Proj.:2015-2-4053)

Rehabilitació
elements
comuns
Pla de Barris

0,00 €

65.863,11 €

65.863,11 €

xarxa
aigua
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405-161-6270000
(Proj.:2014-2-4057)

Millora xarxa d’aigua
del Pla de l’Aire

0,00 €

84.883,85 €

84.883,85 €

405-165-6190000
(Proj.:2014-2-4053)

Millores il·luminació

0,00 €

5.063,50 €

5.063,50 €

405-459-6190000
(Proj.:2015-2-4051)

Sala polivalent

1.000.000,00 €

50.000,00 €

1.050.000,00 €

405-491-6090000
(Proj.:2014-2-4056)

Millores
infraestructures TIC

0,00 €

1,66 €

1,66 €

405-933-6820000
(Proj.:2014-2-4059)

Oficina Pla de Barris

91.534,61 €

24.112,50 €

115.647,11 €

653.535,11 €

Total altes de crèdits :

Consignació de crèdits d’ingressos en alta:
Partida

Nom

Consignació inicial

Proposta
d’increment

Consignació final

206-45104
(Proj.:2015-3-2061)

Servei d’Ocupació
de
Catalunya.
Treball i Formació
PANP 2015

0,00 €

27.807,47 €

27.807,47 €

405-75061
(Proj.:2015-2-4053)

Transferències
de
capital
Generalitat
de Catalunya. Pla de
Barris

422.197,22 €

32.500,00 €

454.697,22 €

405-76102
(Proj.:2014-2-4059)

Transferències
de
capital Diputació de
Barcelona.
Sala
Polivalent

200.000,00 €

17.115,46 €

217.115,46 €

502-87000

Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses generals

0,00 €

189.986,90 €

189.986,90 €

502-87010

Romanent
de
tresoreria
per
despeses
amb
finançament afectat

0,00 €

305.564,87 €

305.564,87 €

502-91100
(Proj.:2015-2-3068)

Préstecs Diputació
de Barcelona. Caixa
de crèdit

0,00 €

9.005,31 €

9.005,31 €

502-91100
(Proj.:2015-2-3066)

Préstecs Diputació
de Barcelona. Caixa
de crèdit

9.005,31 €

2.799,07 €

11.804,38 €

502-91100
(Proj.:2015-3-3061)

Préstecs Diputació
de Barcelona. Caixa
de crèdit

11.804,38 €

23.547,21 €

35.351,59 €

502-91100
(Proj.:2015-2-3016)

Préstecs Diputació
de Barcelona. Caixa
de crèdit

35.351,59 €

4.457,78 €

39.809,37 €

502-91100
(Proj.:2015-2-30610)

Préstecs Diputació
de Barcelona. Caixa
de crèdit

39.809,37 €

544,50 €

40.353,87 €
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502-91100
(Proj.:2015-2-3064)

Préstecs Diputació
de Barcelona. Caixa
de crèdit

40.353,87 €

1.408,49 €

41.762,36 €

502-91300
(Proj.:2015-2-1021)

Préstecs
amb
entitats de crèdit

689.721,16 €

1.953,05 €

691.674,21 €

502-91300
(Proj.:2015-2-4053)

Préstecs
amb
entitats de crèdit

691.674,21 €

32.500,00 €

724.174,21 €

502-91300
(Proj.:2015-2-1011)

Préstecs
amb
entitats de crèdit

724.174,21 €

0,01 €

724.174,22 €

502-91300
(Proj.:2015-2-1071)

Préstecs
amb
entitats de crèdit

724.174,22 €

0,01 €

724.174,23 €

502-91300
(Proj.:2015-2-1081)

Préstecs
amb
entitats de crèdit

724.174,23 €

38,09 €

724.212,32 €

502-91300
(Proj.:2015-2-1082)

Préstecs
amb
entitats de crèdit

724.212,30 €

1.087,26 €

725.299,58 €

502-91300
(Proj.:2015-2-1082)

Préstecs
amb
entitats de crèdit

725.299,56 €

3.219,63 €

728.519,21 €

Total altes d'ingressos :

653.535,11 €

2. La intervenció municipal ha emès el seu informe, que consta en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
2. Articles 47, 48 i del 98 al 100 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria pressupostària.
3. Articles 10 i 15.8 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici 2016, aprovades
en el Ple de l’Ajuntament del 21 de desembre de 2015.

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 simple, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2016, per la incorporació de
romanents de crèdit procedents d’exercicis anteriors.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
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INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Des del nostre grup hi votarem en contra en el mateix sentit que ho hem anat fent sempre
que s’ha parlat de pressupostos. D’altra banda volem aprofitar l’ocasió per demanar que
es posi fil a l’agulla per complir amb els compromisos que la llei de transparència indiquen
que s’ha de publicar la informació sobre l’execució trimestral dels pressupostos de l’any
en curs i publicar les modificacions pressupostàries realitzades. Considerem que aquests
punts són bàsics, perquè la ciutadania pugui fer un seguiment correcte de les finances
municipals i ara mateix, tal i com es recull a Infoparticipa, aquestes són algunes de les
mancances que tenim com Ajuntament pel que fa a la qualitat de les dades i a la
transparència d’aquestes.
Per tant, des del nostre grup demanem que es posi fil a l’agulla, perquè es pugui anar fent
un correcte seguiment dels pressupostos.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria simple atès el resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM

2.3.2. Modificar el Celendari Fiscal per a l’any 2016
ACORD:

ANTECEDENTS
El Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió de data 26 d'octubre de 2015, va aprovar el
Calendari Fiscal per l'any 2016, que va ésser rectificat en l’acord del Ple de l’Ajuntament,
en sessió de data 30 de novembre de 2015.
Per tal de poder comptar amb els 20 dies naturals per a l’exposició pública dels padrons
del preu públic del servei d’assistència domiciliària del 3r. i 4t. trimestre de 2016, abans
de l’inici del període de cobrament en voluntària, es convenient establir nous terminis de
cobrament.

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.- Modificar les dates d’inici i final del cobrament en voluntària del 3r. i 4t. trimestre
del preu públic del servei d’assistència domiciliària del Calendari Fiscal per a l’any 2016,
essent els nous terminis els que s’especifiquen a continuació:
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CODI CONCEPTE
PREU PÚBLIC
AD TRIMESTRE
PREU PÚBLIC
AD TRIMESTRE

DATA
INICI
SERVEI

D'ASSISTÈNCIA

DOMICILIÀRIA

–

3r.

SERVEI

D'ASSISTÈNCIA

DOMICILIÀRIA

–

4t.

DATA
FINAL

28/06/2016 29/08/2016
28/09/2016 28/11/2016

Segon.- Notificar el present acord a l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació de
Barcelona.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Una observació que ja vam fer a la comissió informativa: i és que hi ha una modificació
que passa la data del 28 de juny al 29 d’agost; nosaltres creiem que aquesta data pot
comportar problemes, és una mala època el mes d’agost; ja sabem que és una petició de
l’ORGT, però si més no, si es pot parlar amb l’ORGT per poder-hi fer alguna cosa.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
la CUP-SP, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM

2.3.3. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió
Tributària, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés
directe, de l’exercici 2015
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (a partir d’ara ORGT),
porta a terme actuacions en relació a la gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Torelló, a l’empara de la delegació efectuada
per aquest Ajuntament en la Diputació de Barcelona.
L’ORGT ha presentat el Compte de la Gestió Recaptatòria, corresponent a les
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens
durant l’exercici 2015.
S’ha verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els
fons transferits.
La relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar
importa les quanties següents:
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-

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015:
Rebuts
Liquidacions

-

53.682,93 €
241.646,56 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015:
Rebuts
Liquidacions

1.073.053,45 €
702.873,46 €

S’ha comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
La Intervenció municipal ha emès el seu informe, que consta en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 8 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
General de Recaptació.
Articles 7, 8 i 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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 el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió
Tributària, corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés
directe, liquidats per aquest ens durant l’exercici 2015.
Segon.- Notificar el present acord a l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació de
Barcelona.
Torelló, 11 de maig de 2016
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
la CUP-SP, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM

2.3.4. Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de l’Organisme de
Gestió Tributària, corresponent a l’exercici 2015
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ACORD:

RELACIÓ DE FETS
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (a partir d’ara ORGT),
porta a terme actuacions en relació a la gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Torelló, a l’empara de la delegació efectuada
per aquest Ajuntament en la Diputació de Barcelona.
L’ORGT ha presentat el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes, corresponent a
l’exercici 2015.
La relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar
importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2015:

154.143,24€

S’ha comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
La Intervenció municipal ha emès el seu informe, que consta en l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Article 8 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
General de Recaptació.
Articles 7, 8 i 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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 el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes l’Organisme de Gestió
Tributària, corresponent a l’exercici 2015.
Segon.- Notificar el present acord a l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació de
Barcelona.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
la CUP-SP, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM
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2.3.5. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora
de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament municipal
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
La regidoria d’ensenyament d’aquest Ajuntament, vol portar a terme una metodologia que
és diferent a la que s’imparteix actualment en l’Escola Municipal de Música i introduir
paràmetres de tarifació social en l’apartat dels beneficis fiscals.
D’altra banda el nou licitador del servei de l’Escola Municipal de Música de Torelló ha
proposat d’introduir nous programes formatius en l’apartat de Música a Mida.
S’ha elaborat l’estudi de costos, per part de la intervenció municipal, que posa de
manifest que la recaptació estimada per l’aplicació de les noves taxes, no excedeix, en el
seu conjunt, del cost previsible del servei.
FONAMENTS DE DRET
Articles del 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
Article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ha de verificar que, en relació a les
taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de
competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.

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 simple, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
d’ensenyament municipal:
Modificar els apartats 1, 2 i 3 de l’article 5 sobre beneficis fiscals:
1. Els alumnes amb rendes baixes poden sol·licitar una bonificació que tindrà com a
referència l’índex de l’IRSC que aprovi anualment la Generalitat de Catalunya i que
s’aplicarà amb els paràmetres del 20% sí els seus ingressos no superen l’índex, un 10%
pels que no superin una vegada i mitja l’índex i un 5% pels que no superin dues vegades
l’índex IRSC.
L’índex de l’IRSC que està en vigor actualment és el següent:
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Nombre de
membres de la
unitat familiar

IRSC

1,5 VEGADES IRSC

2 VEGADES IRSC

1 membre

7.967,64 €

11.951,52 €

15.935,40 €

2 membres

10.358,04 €

15.537,12 €

20.716,08 €

3 membres

12.748,32 €

19.122,36 €

25.496,52 €

4 membres

15.138,60 €

22.707,96 €

30.277,20 €

5 membres

17.528,88 €

26.293,32 €

35.057,64 €

6 membres

19.919,16 €

29.878,80 €

39.838,44 €

7 membres

22.309,56 €

33.464,40 €

44.619,12 €

8 membres

24.699,84 €

37.049,64 €

49.399,56 €

9 membres

27.090,12 €

40.635,24 €

54.180,24 €

10 membres

29.480,40 €

44.220,60 €

58.960,68 €

2. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar a la mateixa
escola, s’aplicarà una bonificació del 10 per cent sobre el cost total de les tarifes. Aquesta
bonificació és compatible amb les bonificacions de l’apartat anterior.
3. Les bonificacions s’han de sol·licitar per cada curs escolar en el moment de la matrícula i
no es podran demanar amb efectes retroactius.
Suprimir els articles 4 i 8 de l’article 5 sobre beneficis fiscals i els apartats 5, 6, 7 i
9, passen a ser els 4, 5, 6 i 7.
Modificar l’article 6.2:
2.-Oferta formativa de l'Escola Municipal de Música pel curs 2016/2017:

Programa educatiu

Temps
lectiu

Matrícula

Quota
mensual

FORMACIÓ ESTANDARITZADA
Sensibilització A1

45 min/set

23,00 €

20,00 €

Sensibilització A2

90 min/set

23,00 €

31,00 €

Aprenentatge bàsic B1

90 min/set

46,00 €

49,00 €

Aprenentatge bàsic B2

165 min/set

46,00 €

60,00 €

Aprofundiment C1-C2

180 min/set

88,00 €

90,00 €

Aprofundiment C3

210 min/set

88,00 €

90,00 €

Aprofundiment C4

220 min/set

88,00 €

98,00 €

Avançat D1

220 min/set

88,00 €

99,00 €

Avançat D2-D4

230 min/set

88,00 €

120,00 €

MÚSICA A MIDA
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Aprenentatge bàsic B1, sense instrument

90 min/set

46,00 €

49,00 €

Aprenentatge bàsic B2, sense instrument

135 min/set

46,00 €

49,00 €

Aprofundiment C1-C2, sense instrument

150 min/set

88,00 €

57,00 €

Aprofundiment C3-C4, sense instrument

180 min/set

88,00 €

57,00 €

Avançat D1-D4, sense instrument

180 min/set

88,00 €

68,00 €

Cambra

90 min/mes

88,00 €

16,00 €

Combo aprofundiment

120 min/mes

88,00 €

20,00 €

Combo avançat

180 min/mes

88,00 €

30,00 €

Conjunt instrumental/orquestra

120 min/mes

88,00 €

16,00 €

Instrument 30’ i una col·lectiva a triar 60’

90 min/set

88,00 €

44,00 €

Llenguatge modern i instrument

90 min/set

88,00 €

44,00 €

Llenguatge/harmonia i instrument (+18)

90 min/set

88,00 €

115,00 €

Harmonia moderna

60 min/set

88,00 €

53,00 €

Cant Coral

60 min/set

88,00 €

14,00 €

Cant modern

60 min/set

88,00 €

22,00 €

Sensibilització sense llenguatge (Suzuki)

30 min/set

88,00 €

78,00 €

Mètode Suzuki amb llenguatge

30 min/set

88,00 €

85,00 €

Repertorista (Acompanyament de piano)

30 min/mes

88,00 €

3,00 €

Classes col·lectives

60 min/mes

88,00 €

7,00 €

ALTRES MATÈRIES

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
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Quart.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Comentar que hi ha hagut una modificació en relació al que es va presentar a la comissió
informativa, que se us va presentar el divendres, que és el de llenguatge modern i
instrument, que s’ha canviat per 88 € de matrícula i 44€ de quota i després s’hi ha afegit
la bonificació per a les famílies amb dos germans o dos membres a l’escola.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
En aquest punt hi votarem en contra. No entenem la tarificació social, si no que entenem
que són unes bonificacions; és una oferta que no canvia respecte a la de manlleu i
entenem que és un projecte educatiu que també és copiat del projecte de Manlleu. No
veiem cap benefici per als nostres alumnes.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres, des de la CUP Torelló-som Poble, votarem en contra d’aquest punt, com fem
amb tots els que fan referència a les ordenances, ja que s’han de votar en bloc. Tot i així,
entrant en el tema concret de l’escola de música, primer de tot voldríem començar fent
autocrítica pel vot que vam fer favorable al plec de condicions per a la licitació del servei;
en el seu moment el vam veure bé, però és evident que alguna cosa es va fer malament,
ja que només una empresa es va presentar al concurs. A més, aquesta empresa ha tret
un 18/40 pel que fa a proposta del projecte educatiu de centre i un 17/30 per la proposta
d’un pla anual de centre, cosa que suma un 35/70 pel que fa a paràmetres qualitatius; un
aprovat justíssim. Aquest fet, evidentment ens preocupa i, per això, el motiu de
l’autocrítica i ens farà estar atents a com es desenvolupa el servei de l’escola durant els
propers cursos.
Ja entrant en el tema concret de les taxes, voldríem deixar clar que en aquest tema en
concret i també en la majoria de taxes que s’apliquen al municipi, la nostra aposta és per
a la tarificació social i el que avui es vol aprovar aquí no ho és. Per què la nostra aposta
per la tarificació social? Doncs, perquè creiem que és la millor eina per facilitar l’accés a
tothom als serveis públics i en aquest cas concret, a l’escola de música. Bonificar la gent
que té rendes més baixes, per tal que paguin una quota concorda als seus ingressos i
que es puguin permetre estudiar música. La música, com tota educació, ha de ser un
servei d’accés universal i accessible a totes les butxaques i si per això, la gent amb les
rendes més altes ha de passar a pagar més, doncs se’ls apugen les quotes també per
trams de renda i aquests dos requisits, a dia d’avui no es compleixen amb aquestes taxes
i és que un 20% de descompte a la gent amb el nivell de renda més baix, és del tot
insuficient. Agafem, per exemple, una unitat familiar de tres membres que tinguin un
ingressos de 1.000 € al mes. Es podran permetre pagar 39,20 € per fer aprenentatge
bàsic? 72€ quan li toqui fer aprofundiment, o 79,20 € al mes quan ja faci avançat?
Difícilment aquest alumne es podrà permetre l’accés a l’escola, i això en el cas d’un
menor d’edat. Però tenint en compte que per a nosaltres l’escola ha de ser de fàcil accés
tant per a menors d’edat com per a adults, un pare o mare solter que sigui únic membre
d’una unitat familiar, per acollir-se al 20% de descompte haurà de tenir una renda inferior
als 663,97 € al mes. Es podrà permetre, aleshores, pagar 35,20 € al mes en lloc dels 44 €
que val la música? Em sembla que tots ens atreviríem a dir que per desgràcia, no s’ho
podrà permetre i és que amb aquests nivells de renda, un 20% de descompte és del tot
insuficient i tot i que ens agradaria que la gent pogués tenir accés a les bonificacions per
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renda, la realitat és que s’han posat unes bonificacions tan baixes pels nivells de renda
que es demanen, que molt ens temem que ben poca gent s’hi podrà acollir. Esperem
equivocar-nos, però ens fa l’efecte que són uns descomptes més de cara a la galeria, que
no pas uns descomptes amb possibilitats reals que la gent s’hi pugui acollir.
Nosaltres vam fer una proposta de tarificació social que se’ns va desestimar. Tot i així,
recalcar que és un tema en què creiem fermament i per això, no es pot fer a la babalà.
Per això, el passat mes de febrer vam fer arribar una proposta a l’equip de govern –que
per cert, també se’ns va desestimar- perquè dins de la subvenció que rebrà durant
aquesta legislatura de la Diputació, referent a projectes socials, s’hi inclogués una partida
destinada a estudiar com aplicar la tarificació social al nostre municipi, i des d’aquí, volem
aprofitar per demanar que es reconsideri el projecte i que es tiri endavant un estudi per
veure a quins àmbits del municipi es podria aplicar i com es podria fer, ja que entenem
que aquestes propostes necessiten un suport tècnic al darrer i aprofitant així l’experiència
dels cada vegada més municipis que ja l’apliquen i més, veient que durant les passades
eleccions, només des de la CUP i des d’Iniciativa Els Verds, es va parlar obertament del
tema i, en canvi, ara ja molts altres partits al consistori, inclosos partits a l’equip de govern
ja parlen obertament d’aplicar-la.
Tot i així, la negociació per aquestes taxes també ha tingut elements positius, com per
exemple el diàleg obert i transparent que hem pogut tenir amb el regidor Marc Fontserè.
Aquesta voluntat de diàleg entenem que hauria de ser una cosa normal en el dia a dia de
l’equip de govern d’un poble com Torelló, però que trobem a faltar tant en altres
regidories d’aquest mateix equip de govern; un diàleg que ens ha permès, tot i el nostre
vot en contra, aportar un granet de sorra a les taxes, proposant que s’abaixés la quota de
classe d’instrument més classe col·lectiva de l’apartat de música a mida, de 84 €
mensuals a 44 €. Entenem que la música a mida ha de ser una taxa bàsica per
aconseguir fer créixer el nombre d’alumnes de l’escola, ja que és la que pot incloure més
tipus de gent, indiferentment de l’edat que tingui i amb aquesta actualització del preu, de
ben segur que aconseguirem que la música arribi a més famílies del municipi,
aconseguint així tenir una escola més popular i al servei de tothom.

Sr. JORDI CASALS:
Amb l’aprovació d’aquestes tarifes, el canvi de model educatiu de l’escola municipal de
música de Torelló, ja és un fet. El primer que es fa després d’haver guanyat el concurs
per part de l’única empresa que es va presentar, és canviar unes tarifes que suposen dos
canvis: el primer, un canvi de l’oferta educativa, segregant els qui es diu que volen anar al
conservatori per una banda, i els que volen tenir una cultura musical, o aprendre a tocar
un instrument, o cant, per una altra. I el segon, un augment de facto de les tarifes,
respecte de l’anterior escola, per exemple, doblant el preu de la matrícula de 46 € es
passa a 88 €, amb l’excepció de les de nivell inferior, que de preu es mantenen, però al
baixar el minutatge, l’increment del preu per hora, també augmenta.
El nou camí que encara la regidoria d’ensenyament amb l’escola municipal de música,
ens crea molts dubtes; per exemple, l’oferta pública presentada per gestionar l’escola de
música, ja va comportar que només s’hi presentés una empresa per gestionar-la i així ho
vam lamentar i més o menys o vam fer preveure amb el nostre vot contrari als plecs de
condicions. A més, aquesta va guanyar amb una puntuació molt baixa, tant en el projecte
educatiu, com en l’econòmic, que no va proposar cap rebaixa. El nou concessionari, té 18
punts sobre 40 en el projecte educatiu de centre, menys del 50% i 17/30 en el pla anual
de centre; en total, 35/70. Aquí hi trobem observacions en l’avaluació on es diu que no hi
ha estratègia a l’hora de captar alumnat nou; no hi ha concreció en els activitats
complementàries, ni en els objectius i que les places amb instrument no es corresponen
al programa que es detalla en el plec, així com també, s’hi diu que manquen referències
del context educatiu i musical de Torelló, així com de tradició musical i hi ha absències de
qüestions plantejades en els plecs.
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També, qui ha guanyat el concurs amb les condicions ara exposades, a més, tal com ens
vam adonar per casualitat en un document de l’expedient, compta amb uns dèficits
econòmics tant en anys posteriors, com en el present i també en anteriors. Vam demanar
l’opinió de l’equip de govern al respecte i la resposta, que ha estat tècnica, ha estat que
es preveu una assegurança per sinistre; res més! De debò, no provoca cap neguit?
Veient les tarifes, són una còpia gairebé literal de les de Manlleu; és a dir, que dupliquem
l’oferta amb la de la ciutat del costat, que la gestionarà la mateixa empresa i sense entrar
en una oferta econòmica millor. Realment és el millor camí, ofertar la mateixa o0ferta
pedagògica i econòmica? I més, si tal com ens ha comentat el regidor, no es preveu que
els alumnes de Torelló deixin l’escola majoritàriament de Manlleu, per anar a la de
Torelló. El que val per Manlleu, no té perquè valdre al nostre poble.
A més, tal com es veu a les observacions de les puntuacions del projecte educatiu de
centre, s’aporta un organigrama que correspon literalment al de Manlleu i els tècnics que
ho han valorat, diuen –literalment- que es posa en dubte que sigui transferible a Torelló i
que s’intueix confusió entre les escoles de música de Manlleu i de Torelló.
També volem prestar atenció –a part de la proposta- d’una pretesa tarifació social per
part de la regidoria; el que es fa en aquesta proposta és establir una bonificació
econòmica per a rendes més baixes. Una bonificació, no és una tarificació social! Que ha
de ser redistributiva, on els costos del servei, en la part que se sustenta amb les
matrícules, tendeixin a ser cobertes segons rendes, establint unes tarifes segons rendes
on les rendes més altes cobreixin la part de les rendes més baixes. A la pràctica, les
bonificacions representen una abaixada tan minsa per a les rendes més baixes, que no
atrauran aquestes famílies i ciutadans a l’escola de música i com a concepte, les
bonificacions no seran cobertes segons paràmetres de renda, si no que ho assumirà el
total de la ciutadania a través dels seus impostos municipals, que no n’hi ha cap de
redistributiu, ja que l’IBI ho és molt relativament.
Nosaltres, com ja vam dir en el ple de les ordenances fiscals, estem a favor d’estudiar la
implementació de la tarifació social; som conscients que no es poden plantejar en una
setmana vista, com és el cas, que és quan hem tingut accés a la informació d’aquest
punt. És per això, que vam proposar crear una comissió de treball sobre ordenances
fiscals per poder-ne parlar, reflexionar-hi i estudiar les possibilitats d’implementació, que
en el cas d’establir una tarifació social redistributiva, hauria d’anar acompanyat d’un
estudi socioeconòmic de Torelló. Convergència i Unió i FEM van votar en contra
d’aquesta comissió de treball. Podem dir clarament que el que proposa l’equip de govern
no és tarifació social, si no bonificacions i que a sobre, l’impacte econòmic serà tan baix,
que sembla una proposta de cara a la galeria.
Així, doncs, veient que aquestes tarifes responen a un canvi de model educatiu de
l’escola de música, que s’allunya del projecte popular anterior; que això suposa un
augment de les tarifes, assimilant-les a les de l’escola de Manlleu, sense voler-hi competir
econòmicament, ofertant unes tarifes millors; a més d’aquesta similació tarifària amb
Manlleu, també hi ha una similació pedagògica, que arriba a ser constatada en la
valoració tècnica de la proposta dels nous concessionaris com a organigrama que
correspon literalment a Manlleu i que es posa en dubte que sigui transferible a Torelló –
com he dit abans- i fins i tot, que hi ha confusió entre l’escola de música de Manlleu i de
Torelló. Tot, amb una valoració que arriba al 50%, bàsicament, perquè pel sol fet
d’esmentar els criteris que marcava el plec de condicions, ja es donava una mínima
puntuació que permet arribar a aquest pírric 50% dels punts. I deixant clar que no
s’aposta per la tarificació social redistributiva, si no en unes bonificacions sense impacte
real, nosaltres votarem que no. No a un projecte educatiu que fuig de l’escola de música
popular; no a un projecte per l’escola basada en el mimetisme amb una altra escola a
pocs quilòmetres de Torelló; no a un projecte d’escola de música municipal de Torelló,
que el primer que demana és l’apujada de tarifes, també mimètiques a l’escola del costat i
que gestiona el mateix concessionari; i no a unes tarifes que no responen a la tarifació
social redistributiva, si no a unes bonificacions sense impacte real.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
Tot i que és una bonificació d’ordenances, no em puc estar de dir que s’ha atacat, i de
quina manera, a l’escola de música de manlleu, i suposo que a la Fundació que la
gestiona. És lògic, que quan guanya el concurs de la teva escola o de qualsevol altre
servei que es liciti, i el guanyi una empresa, el guanyi una institució, la seva metodologia
de treball s’adeqüi a la que tenen coneixements, com havia passat fins ara amb l’escola
de música de Roda, que era qui gestionava o que era la mateixa cooperativa que
gestionava l’escola de música de Torelló. Era diferent, era un model diferent, era una
empresa diferent, però no pel fet que estigués a un poble a pocs quilòmetres volia dir que
fos dolenta. Jo vull deixar clar que més enllà de la nota que hagi pogut treure en el
projecte educatiu presentat en el concurs, estic convençudíssim i crec que la majoria de
la gent que coneix l’escola de música de Manlleu i el prestigi amb què es mou, no només
per la comarca, si no també per Catalunya, estem en bones mans, com a mínim, igual de
bones que estàvem fins ara i no pel fet –repeteixo-que gestioni una escola a prop,
significa que s’hagi de fer malament.
Primer volia deixar clar això, perquè estic convençudíssim i crec que, no sé si és falta de
respecte, desconeixement, però el nivell de l’escola de Manlleu està fora de tot dubte.
Hi ha un tema, que si, és urgent que ens posem d’acord, no sé si en una comissió o en
una trobada, que és el tema de la tarificació social; tinc aquí el que va aprovar Vic fa una
setmana encara no, o potser un mes, sobre les llars d’infants, de la tarificació social que
en parla tothom i més enllà que es fan més descomptes –és cert- o uns percentatges de
descompte més importants, més enllà que hi ha un tram més, el model, és adir, la forma,
és la mateixa. Per tant, això és tarificació social; estem d’acord i així ho vaig reconèixer
en la reunió amb la CUP, que segurament és difícil que amb aquests percentatges les
rendes més baixes hi tinguin accés i també vaig comentar que estem estudiant la
possibilitat d’introduir un sistema de beques, beques per a aquests casos que des de
serveis socials i des d’educació es consideri que aquell infant, aquella persona, aquella
família necessitin aquesta ajuda; beques amb un 100% de finançament. Així és com es
demana en els decrets de l’Ajuntament de subvencions a escoles de música, ho puntuen
perquè creuen que és el sistema per seguir. Per tant: estic d’acord que podíem haver
anat una mica més enllà, però aquest primer any la situació econòmica pot ser difícil; fins
ara –els últims tres anys- destinàvem 56.000 euros a l’escola de música; intuïm que en
necessitarem més de 60.000 € i, per tant, fer més descomptes, suposa més despesa per
a l’Ajuntament i ho veiem difícil, des d’intervenció, els serveis tècnics també ens han
comentat que, de fet, em sembla que el títol de la proposta ja parla d’aprovació
provisional, per estudiar què ens pot passar.
La puntuació. És cert! Ens va sorprendre a tots que una institució com l’escola de música
de Manlleu treiés un 5 pelat; a mi em va sorprendre; a tots els que érem a la mesa ens va
sorprendre. Ha anat així. De totes maneres, ens tranquil·litza una mica el que he
comentat abans: és una empresa que funciona; és una Fundació que funciona i el segon
que ens tranquil·litza és que quan mires el que comenta el tribunal, són temes de manca
d’aprofundiment: no aprofundeixen ena quest punt, no aprofundeixen en aquest punt... és
el que ens han comentat. Segur que si haguessin tingut més temps o estiguessin més
acostumats a licitar en concursos sabrien posar les paraules que agraden el jurat; però
han aprovat; per tant, és el que tenim, les meses són transparents, hi ha gent de l’equip
de govern, de l’oposició i, per tant, no hi ha cap dubte que es mereixen aquest concurs.
No han fet baixa; a la legislatura passada es va fer una baixa i llavors no podien complirho; jo prefereixo que no en facin i que siguin capaços i conscients d'on es fiquen i el que
poden rebaixar o no poden rebaixar; per mi, és bo que si creuen que no es pot fer baixa
no la facin, pensant que demà ja ens trauran els diners; no funcionen així, les coses!
I que només s’hagi presentat una empresa? Jo pensava que com a mínim se’n
presentaria una i que aquesta seria la mateixa empresa que estava gestionant fins ara
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l’escola de música. No han tingut ganes ni de dir-nos que no es presentaven. Això
segurament demostra alguna cosa, però jo crec que hauria estat bo dir-nos amb antelació
que no pensaven presentar-se, quan tècnicament i políticament se’ls va demanar i fins a
l’última setmana ens deien que ho estaven acabant de mirar. Per ant, la sorpresa ha estat
més gran per mi, gairebé, que no es presentés la cooperativa actual.
A veure: per què es modifiquen les tarifes? Es modifiquen bàsicament per donar ordre
tarifari al projecte que ens presenta la Fundació, que es divideix en dos tipus, que és la
formació a mida; que és per anar al conservatori? Doncs si. Si algú té ganes que el seu
fill pugui anar al conservatori, que hi pugui anar; aquesta formació a mida va des de P4
fins a 4art d’ESO i fins ara hi era, però no s’exercia; hi havia les tarifes, però no hi havia
persones per portar-ho a terme, amb la qual cosa, si saps que no tens matrícula, pots
tenir uns preus molt baixos, perquè total, no se’t matricularà ningú. Com que intuïm que
se’ns pot matricular gent i aquests cursos són caríssims per a l’Ajuntament; són cursos
que poden arribar a costar entre 7.000 i 9.000 €, dels quals els paren en pagaven 2.000
€, creient que l’escola tirarà endavant, ens hem vist obligats a apujar aquestes tarifes.
Recordar, també, que el model estandaritzat no és d’elit, si no que és el que té la
Generalitat ens els seus reglaments; per tant, adaptem el nostre format d’escola de
música al format que ens diu el govern de la Generalitat que ha de tenir una escola de
música amb cara i ulls. Però, és evident que no tothom serveis o té ganes d’anar al
conservatori i, per tant, posem una música a mida amb unes tarifes més reduïdes que es
pugui anar creixent interiorment amb el teu instrument, amb el teu cant coral, amb el teu
llenguatge musical, amb el que més prefereixes, amb uns costos més que raonables de
44 € al mes. Jo intueixo que estarem d’acord que aquest preu està bé; és cert! Amb la
CUP en vam estar parlant; va ser una proposta seva, no pas l’import, però si la rebaixa i
els agraeixo per fer-nos aquesta observació que hem recollit.
Ja he comentat que la modificació és per temes de projecte; també és per temes
econòmics, perquè si no apujàvem tarifes d’aquests sectors se’ns podia disparar la
factura per a l’Ajuntament, i disparar vull dir passar de 56.000 € que no arribàvem en
aquests moments, a gairebé el doble. Per tant, això que és inassumible –crec- per l’equip
de govern actual i pel que hi hagués pogut haver o que hi haurà més endavant, hem
hagut de ser realistes i apujar tarifes. És impopular? Segurament, però és realista, perquè
assegura la supervivència de l’escola a llarg termini; si no, s’hauria hagut de fer d’aquí a
tres anys o abans.
I per últim, dir que hem posat que el descompte per tenir dos membres de la unitat
familiar a l’escola, que abans era incompatible amb altres descomptes i ara serà
compatible. Per tant, es pot arribar a un 30% de descompte o un 20% o un 15% en funció
de la renda de la família.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Referent al que has dit Marc, només aclarir que quan has dit que si que és cert que
s’haurien de bonificar més les taxes de la gent amb els nivells de renda més baixos,
perquè aquesta vegada no ha estat possible per pressupost, nosaltres entenem que no
és per un tema de pressupost; si les taxes es poden abaixar, millor que millor; si no se’n
poden apujar, si ens podem estalviar apujar-ne d’altres, també millor, però en aquest cas
amb el nivell de renda que he repetit abans, per exemple, una persona que sigui l’únic de
la unitat familiar, que per accedir al 20% de descompte, ha de tenir una renda inferior a
663 € és molt baix i nosaltres és per això quan proposàvem en aquest cas apujar les
quotes a partir de cert nivell de renda. Que és el que vam comentar aquell dia amb tu,
que s’hauria de mirar a nivell legal com fer-ho, perquè potser hauria de ser fixant la quota
a un nivell màxim i a partir d’aquí aplicar-hi la resta de descomptes, però en tot cas, segur
que es trobaria la manera de fer-ho i ja que tu ho has dit el cas de Vic, us convidem a tots
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els partits que us heu interessat per la tarificació social, a mirar, per exemple, el cas de
Sant Feliu de Llobregat, que segurament han estat els pioners en aquest tema a
Catalunya i que la tenen bastant avançada.
I ja referent a una petita cosa que heu dit des del grup municipal d’Esquerra, que per
nosaltres no és cap inconvenient que no hi hagi hagut baixa econòmica. A nosaltres ens
preocupa més quan hi ha la puntuació que treuen ds d’un punt de vista qualitatiu de
treure un 35/70 en projectes anuals de centre o projectes educatius; no ho diem en
concret per vosaltres, si no que ho diem, perquè moltes vegades es parla com a cosa
bona que hi hagi baixes econòmiques i nosaltres, sempre que hem fet concurs, sempre
hem dit que per nosaltres s’haurien de valorar més els temes qualitatius, que no pas els
econòmics i precisament, parlant amb els antics gestors de l’escola de música, deien que
un dels problemes que tenien era segurament la baixa quantitat que rebien i, per tant, a
nosaltres ens preocupa més el 35/70 en temes estrictament educatius, més que no hagin
abaixat en temes econòmics.

Sr. JORDI CASALS:
Comencem pel final: no hi hem donat molta importància a la baixa econòmica, si no que
amb un aprovat just, just, just, per veure-ho globalment, no és que hagin guanyat per la
millor oferta econòmica, és a dir, no ha tret una bona puntuació en cap dels paràmetres i
on hem posat més incidència és en les part de projecte educatiu i projecte de centre.
En quant al regidor que ha dit que s’ha atacat l’escola de Manlleu, en cap moment s’ha
atacat l’escola de Manlleu; nosaltres només hem posat damunt de la taula que on ha de
demostrar la gent que es presenta per guanyar una concessió d’un servei municipal com
aquest, ho han fet molt malament. Han tret una puntuació baixíssima i, insisteixo: se’ls ha
donat punts només per esmentar els temes que hi havia al plec de condicions, encara
que hagin estat erronis; fan unes observacions en què hi ha aquesta còpia literal que és
de Manlleu i es traspassa a Torelló, que hi ha confusions d’organigrama entre Manlleu i
Torelló i que segurament no és aplicable a Torelló... és a dir, que tampoc han demostrat
aquesta qualitat que pressuposa el regidor, però em sembla que no ens hem de basar en
prevaloracions, si no amb el que es demostra en aquests concursos, si no, ja no caldria
fer concursos i el que el regidor cregués que és el millor, es podria fer directe i, de
moment, la contractació pública es fa d’aquesta manera, però en cap moment s’ha atacat
l’escola de Manlleu. Ens hauria agradat que més que defensar tant l’escola de Manlleu,
potser hagués fet una revisió crítica de quins plantejaments han fet per a l’escola de
Torelló i que també li hagués sorprès més en la línia de quan ho llegeixes, no cal
aprofundir molt, només veure les observacions tècniques del concurs que s’ha fet i jo,
com a regidor, em preocuparia.
Bonificacions, tarificació social? La tarifació social redistributiva no es tracta de fer
descomptes, es tracta de fer una evolució de pagament en què les rendes més altes
paguen més i les rendes més baixes paguen menys. Aquí hi ha d’haver un estudi
econòmic que no hi és; és difícil fer-ho i més difícil fer-ho si no es fa un treball sobre
context socioeconòmic i tot plegat, que es necessita un estud9i econòmic de com han de
sortir els números fent aquesta tarifació social redistributiva, que és el que comentàvem
nosaltres. El que sorprèn és que s’estableixin uns criteris de bonificació que ja creuen que
seran insuficients i que s’hauran de complementar amb beques. Si e fan aquestes
tarifacions socials i se li vol dir tarifació social, no haurien de caldre aquestes beques,
perquè ja seria prou equitatiu, perquè no calguessin.
I ja per acabar, una cosa que ens preocupa: el regidor si no vaig errat, ha dit que es
pugen les tarifes per la supervivència de l’escola de música. Jo crec que és la
supervivència d’aquest model d’escola de música i per cobrir els costos que pot suposar
el que se’n diu la part de l’aprenentatge estandaritzat, que són els del conservatori, que
aquest és el que suposa el cost més important per l’Ajuntament. És a dir, que apugem les
matrícules dels que estan estandaritzats o a mida, per cobrir les possibles despeses
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creixent de només la part estandaritzada que és el que suposa aquest canvi de model. És
a dir, que si s’apugen les tarifes, no és per supervivència de l’escola de música, si no, per
supervivència d’aquest model d’escola de música.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Com que hem parlat una mica del mateix, tornaré a dir el mateix: estudiarem la
possibilitat de becar els infants, sobretot, que ho necessitin, d’acord amb benestar social,
amb educació i, evidentment amb hisenda.
Home, Jordi! Que no has parlat malament de l’escola de Manlleu! “ho han fet molt
malament” és el que acabes de dir ara.
Sr. JORDI CASALS:
L’escola no, l’empresa que s’ha presentat a Torelló, que és diferent.

Sr. MARC FONTSERÈ:
D’acord. Que si són insolvents! Que si tenen pèrdues. Suposo que si dius això és que et
fa por que ho gestionin malament. Jo estic convençut que ho gestionaran molt bé i que el
model és un model d’èxit. Em sembla que us ho he dit alguna vegada: no és que el model
de l’escola de música de Manlleu, és un model d’èxit a Torelló, ho demostra en el
moment que tenim més joves a Manlleu que a l’escola de música de Torelló. Per tant, jo
no tinc cap dubte que el model s’adaptarà al poble i, per tant, serà un model d’èxit i tant
de bo no m’equivoqui i d’aquí a un any, dos o tres, s’hagi de reformular el model.
PRIMERA VOTACIÓ:




Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, i
d’EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals d’ERCJpT-AM, de la CUP-SP i del PSC-CP
Abstencions: 0

Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Hi ha un empat i, per tant, s’ha de fer una segona votació i llavors dirimeix el vot de
qualitat de l’alcalde. En la segona votació, s’obté el següent resultat:
SEGONA VOTACIÓ:




Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, i
d’EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals d’ERCJpT-AM, de la CUP-SP i del PSC-CP
Abstencions: 0

La proposta s’aprova per majoria simple amb el vot de qualitat favorable del Sr. Alcalde.
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2.4. RECURSOS HUMANS
2.4.1. Sol.licitud compatibilitat activitat MCAP
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 19 d’abril de 2016 amb número de registre 2470,
per la sra. M. Carme Aligué i Pagès, adscrita al lloc de treball de tècnica d’ocupació, en
règim de personal laboral fix, sol·licitant el reconeixement de compatibilitat per exercir
l'activitat de professora associada per impartir una assignatura a segon curs del Grau
d’Educació Social a la Universitat de Vic amb una col.laboració de 4,5 hores lectives
setmanals en horari de tarda fora del seu horari laboral a l’Ajuntament de Torelló.
Atès que el personal que treballa per a una Administració Pública té una regulació
específica en relació a la possibilitat de simultanejar dues activitats, caldrà tenir en
compte què diu aquesta legislació específica, determinar la naturalesa de l’activitat a
realitzar, i també veure la possibilitat de l’existència de compatibilitat o no de l’exercici de
l’activitat pública o privada de la qual es tracti.
En primer lloc, doncs, caldrà determinar la naturalesa pública o privada de l’activitat a
desenvolupar. I en aquest sentit, la Universitat de Vic està regida per una fundació
sotmesa a les regles del dret privat del codi civil. Per tant, la naturalesa de l’activitat que
se sol·licita és de caràcter privat.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
- Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
- Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló per als anys 20132015 (codi de conveni núm. 08014092012006) publicat al BOP de Barcelona de 3 de
març de 2014.
- Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, en el seu article 2.1 c) estableix que la mateixa serà aplicable,
entre uns altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
dependents, entenent-se inclòs en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.
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L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que "l'acompliment d'un lloc de treball
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici
de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència."
La legislació catalana de règim general que regula les incompatibilitats és la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat i, també, el Decret 214/1990, de 30 de juliol aprovatori del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
La Llei 21/1987, de 26 de novembre, el que fa és regular les incompatibilitats del personal
depenent de la Generalitat de Catalunya i de les Administracions locals (art. 1.2) i el seu
objecte és determinar el sistema d’incompatibilitats de les persones incloses en el seu
àmbit (art. 1.1.).
L'article 11.1 de la Llei i 9 i 11 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, dictat en
desenvolupament de la mateixa, relatius a les activitats privades, estableixen que el
personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte
propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars que es relacionin
directament amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajuda financera o control en
el Departament, Organisme, Ens o Empresa pública a la qual l'interessat estigui adscrit a
prestar els seus serveis, precisament per evitar que el funcionari o treballador pugui
prevaler-se del seu lloc de treball en l'Administració.
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l’adopció dels acords que segueixen:
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 dels membres assistents, acorda:
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. M. Carme Aligué i Pagès el reconeixement de
compatibilitat per exercir l'activitat privada de professora associada per impartir una
assignatura a segon curs del Grau d’Educació Social a la Universitat de Vic amb una
col.laboració de 4,5 hores lectives setmanals en horari de tarda fora del seu horari laboral
a l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- L’autorització anterior s’entén atorgada amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:


L’empleat afectat per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat privada
que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats de
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gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’Ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o
jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe dels
sol·licitants, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat
de les activitats privades declarada compatibles.
Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal.
El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló,
en casos de necessitat o d’emergència.

No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:




Impedeix o menyscaba l’estricte compliment de les deures o en compromet la
seva imparcialitat o independència.
Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Tercer.- Notificar a la persona interessada, a la intervenció municipal, i anotar al Registre
de Personal la present resolució.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents, que en tot cas,
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

2.5. SECRETARIA
2.5.1. Ratificació acord Junta de Govern Local de data 02/05/2016 aprovació
expedient de licitació i plec de condicions administratives reguladores del
contracte administratiu especial per a la gestió d'un bar a la caseta dels jardins de
can Parrella
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de maig de 2016, es va aprovar
l’expedient de licitació i del plec de condicions administratives reguladores del contracte
administratiu especial per a la gestió d’un bar a la caseta dels jardins de can Parrella.
La clàusula tercera del plec de condicions preveu un termini del contracte de cinc anys,
podent-se prorrogar pel termini de cinc anys més, renovables any a any.
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FONAMENTS DE DRET:
D’acord amb la Disposició Addicional 2a del Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), la
competència per a l’aprovació d’aquest acord recau en el Ple municipal atès que es tracta
d’un contracte, la durada del qual excedeix de 4 anys.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria simple, acorda:
Únic.- RATIFICAR el contingut de l’acord d’aprovació de l’expedient de licitació i del plec
de condicions administratives reguladores del contracte administratiu especial per a la
gestió d’un bar a la caseta dels jardins de can Parrella, en els termes que es transcriuen
literalment a continuació:
“Relacions de fet:
Per resolució d’alcaldia de data 28 d’abril de 2016 es va aprovar iniciar l'expedient per a la
licitació de la gestió d’un bar a la caseta dels jardins de can Parrella mitjançant un
contracte administratiu especial per tal de dinamitzar la zona dels jardins municipals de
can Parrella.
Atès que donada la característica del contracte a licitar es considera com a procediment
més adequat el procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa i
amb diversos criteris d’adjudicació.
En data 29 d’abril de 2016 informe jurídic per part de Secretaria sobre la legislació
aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte.
En data 29 d’abril de 2016 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient el Plec de
condicions.
La coordinadora del Pla de Barris ha informat en data de 29 d’abril de 2016 de la urgència
de poder aprovar l’expedient de licitació en la major brevetat possible atès que caldria
procedir a l’obertura del bar a l’estiu.
Per aquest motiu es creu oportú aprovar la licitació per acord de la Junta de Govern i
ratificar-la pel Ple municipal.
Fonaments de dret
1.- L’article 19 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) preveu que
els contractes d’objecte diferent als típics administratius (obres, concessió obra pública,
gestió servei públic, subministraments, serveis, col·laboració entre el sector públic i el
sector privat), però que tinguin naturalesa administrativa especial per estar vinculats al
gir o tràfic específic de l’Administració contractant o per satisfer de forma directa o
immediata una finalitat pública de l’específica competència d’aquella, sempre que no
tinguin expressament atribuït el caràcter de contractes privats.
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2. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, la
competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple atès que es tracta d’un
contracte que excedeix de 4 anys.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar l'expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu
especial per a la gestió d’un bar a la zona dels jardins de can Parrella mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris
d’adjudicació i tramitació ordinària.
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions administratives que regulen el contracte
administratiu especial per a la gestió d’un bar a la zona dels jardins de can Parrella.
Tercer.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació a través
d’edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de
contractant, per tal que durant el termini de vint dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Quart.- Notificar aquest acord al departament d’Intervenció i al departament de Pla de
Barris.
Cinquè.- Ratificar aquest acord en el proper Ple municipal.”

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem. No veiem clar que el contracte administratiu
especial per a la gestió d’aquest bar dels jardins sigui força atractiu. No creiem que el
plec de condicions en si sigui una oferta atractiva i pensem i esperem que no quedi desert
i es presentin moltes empreses, però nosaltres no ho veiem així.
Sr. LLUÍS TONEU:
Nosaltres també en aquest punt ens abstindrem hi ha algunes coses del plec de licitació
que no compartim, per exemple el fet que la solvència tècnica encari clarament la licitació
a què sigui ja un negoci muntat qui entomi aquest projecte; per tant, descartant possibles
nous emprenedors, si bé és cert que en les condicions que es planteja, com el fet d’obrir
5 hores diàries durant tot l’any, fa que sigui difícil que algú pugui entomar-ho.
Tampoc compartim de cap manera, com ja hem anat dient i com ha comentat en Cesc
ara fa una estona, el fet que l’oferta econòmica torni a ser el paquet que es valori més en
tota la licitació; nosaltres creiem que si el que volem és dinamitzar un espai, els paquets
que parlin d’aquesta dinamització haurien de tenir un valor clarament per sobre d’aquesta
oferta econòmica.
I després, dos dubtes que ens queden en la licitació. El primer, saber què passarà quan
hi hagi actes en els jardins més enllà dels casaments, és a dir, si es fan actes populars, si
aquesta gent podrà obrir i nosaltres creiem que seria bo deixar-ho clar per no tornar a
tenir temes com el que ens ha passat al pavelló i l’altre és si els horaris que es recullen
en el plec, també condicionen en el fet d’haver d’obrir els jardins en aquests horaris i si
seran els responsables d’aquest bar els que ho hauran de fer.
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Sr. JORDI CASALS:
En un tema com aquest que ja tenim una experiència que no va reeixir, que era diferent,
perquè aleshores no havien acabat i es va treure a concurs per tenir un bar temporal allà
en una carpa, però va quedar desert, creiem que havíem de treure algunes conclusions,
la primera de les quals, anar en compte amb el calendari i anem tard, sobretot, perquè
segurament la gran activitat que es pugui fer de negoci en aquest àmbit serà a l’estiu, i
estem a tocar-hi, s’ha de fer la concessió i després s’han de fer unes obres i amb això
ens anirem ja al mig de l’estiu.
Després, hi ha alguns aspectes que ens creen dubtes: el tema de l’obertura anual que
siguin fixes aquestes 5 hores al llarg de l’any sense tenir en compte que hi pugui haver
adaptacions segons la temporada; som conscients que quan faci bon temps segurament
hi haurà més volum de negoci i més demanda per part de la gent, que no quan el temps
no acompanya. Si es posen uns criteris molt rigorosos en quant a calendari i em sobta
això que hagin de ser els responsables de preparar la infraestructura per preparar els
casaments; sense que hi tingui res a veure el que és el bar, ni els jardins on està situat, si
no que són els del costat i dels lavabos públics, que aquesta és una de les
conseqüències positives que ha de tenir, és que puguin estar a disposició de la gent els
lavabos públics que hi ha al jardí i sabem que hi ha una complexitat. A veure com es
gestiona el control, el manteniment i tot plegat com es fa; es va decidir en el seu moment
que anés lligat a la concessió d’aquest bar, però comporta un problema el fet que vagi
lligat a les hores d’obertura del bar, perquè, és clar! Es diuen 5 hores al dia, però poden
ser 2,5 hores al matí i 2,5 hores al vespre i després tindríem tota la franja diària sense
poder accedir a aquests lavabos, tenint en compte que és una zona on no hi ha lavabos
públics a prop. Per a nosaltres, aquest és un dels temes centrals que havia de donar la
solució si no buscàvem una solució paral·lela.
I el tema del cànon, que és on també pot haver-hi l’oferta econòmica, és a dir, que això
vol dir pagar ,més de cànon d’aquests 1.200 inicials i això tindria més punts. Amb el
volum de negoci que pot tenir de beneficis, s’hauria d’anar una mica en compte, i després
el fet que el primer anys hi haurà d’haver una inversió, que potser s’hauria hagut de
plantejar que el cànon del primer any ens el poguéssim estalviar. Ho dic, perquè aquests
1.200 euros segurament no solucionen gaire gran cosa a l’ajuntament, però si que poden
comportar problemes a un negoci com aquest amb el volum que tindria.
És per això, i esperem que no quedi desert i que hi hagi molta demanda per fer-ho,
esperem que aquesta vegada surti bé, però nosaltres ens abstindrem davant d’aquests
dubtes que tenim.
Sr. JAUME VIVET:
Bàsicament el plec de clàusules és el que és; com deies tu Lluís el tema d’horaris és
màxim fins a les 12 habitualment. Sempre que hi hagi una activitat podrà estar obert
mentre dura l’activitat –em sembla que d’això en el plec també en parlem-. també em
sembla, si no ho recordo malament, perquè parlo de memòria, també hi vam posar que si
en aquell espai alguna entitat, com es fa habitualment, vol muntar una barra, que hi pugui
ser, si es fa quan es fa un acte allà i això ho fem ja per evitar l’experiència que tenim amb
el pavelló amb altres activitats.
Les cinc hores, responent una mica amb el que deia en Jordi, han de coincidir amb temes
de casaments; és a dir, que en els casaments ha d’estar obert i la informació de quan hi
haurà els casaments, més que res per preparar una mica l’espai del casament, que
malgrat són als jardins del costat, com diu en Jordi, si que entenem que és una
oportunitat de negoci amb un casament allà, perquè entenem que són a l’estiu, que fa
calor i que mentre t’esperes... pensem que és una oportunitat.
L’horari que deies de 5 hores és el mínim; a partir d’aquí, donem uns punts i es preveu un
horari màxim d’obertura des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit amb horari habitual;

33

no pretenem que sigui aquest, tampoc! Hem posat un horari mínim, perquè si ve algú i te’l
deixa 3 o 4 mesos tancat, també tindrem 3 o 4 mesos els lavabos tancats. Entenem que
la persona que ho agafarà, si només fa 5 hores, no farà pas de 7 a 9 i uns horaris que no
hi hagi ningú; ja procurarà uns horaris de màxima afluència de públic hi hagi els lavabos
oberts, i ho fem així, també, perquè si dins de l’espai hi fèiem lavabos, quedava tot molt
reduït; per tant, els lavabos públics també seran els lavabos del propi bar i inclús hi ha
una porta que surt cap als lavabos.
El cànon? No es paga lloguer, no hi ha lloguer allà! Hem posat una quantitat mínima,
gairebé simbòlica, perquè 100 € al mes, busquem bars a Torelló i a veure què es paga de
lloguer. Si que s’hauran de pagar l’aigua i el llum i hem parlat de posar-hi wifi obert,
també, que tingui uns certs atractius... per què es valora això? Perquè és un punt més de
desempat; punts de desempat poden ser les hores que obren, poden ser que en compte
de 1.200 € et digui 1.250 €. Si n’hi ha 3 que diuen 1.200 €, en aquest punt tindrà més
puntuació el de 1.250. que no pretenem fer un negoci? Ja es veu que no! Ara bé, si que
volem donar una vida en un entorn que pensem que hi pot haver un negoci, per dir-ho
d’alguna manera.
Tens raó tu lluís quan dius que una persona nova o que no està dedicada en aquest món
és difícil que pugui entrar, perquè demanem un temps de solvència en el negoci. Tens
raó, si, però si entra algú que no sap gestionar un bar, i certa experiència, tot i que ja sé
que hi pot haver gent que pugui haver treballat en l’àmbit i no ser-ne propietari, però si
que també hem fet alguna consulta amb gent d’aquest àmbit i ens ha semblat que era
oportú posar-ho, perquè tampoc voldríem entrar en una roda que ara en surt un, d’aquí a
3 mesos plega i hem d’entrar en una altra licitació... és possible, perquè ja veiem que és
tot obert, però no ens agradaria entrar en aquesta situació.
I el tema del 5 anys més 5 anys de pròrroga, és bàsicament per això, perquè si s’ha de
fer una mínima inversió, en 10 anys es pugui amortitzar aquesta inversió com a mínim.
El tema del traspàs, en cas que hi fos, ens ho han de comunicar i tampoc hi posarem
problemes; si és algú que no li funciona i troba algú que ho vol agafar, és un tema que
també hi consta.

Sr. LLUÍS TONEU:
Només voldria matisar que en el tema econòmic no discutim que hi hagi de ser, el que no
ens sembla bé és que sigui –insisteixo- el paquet que tingui més punts i torno a
preguntar, perquè no em queda clar: entenc que la gent que acabi agafant aquesta
concessió, serà la responsable d’obrir els jardins, o no? Perquè ara els horaris dels
jardins no acaben de coincidir amb la franja horària que diem.

Sr. JAUME VIVET:
Els lavabos si, però els jardins no.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria simple atès el resultat que s’especifica a continuació:




Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, i
d’EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals d’ERC-JpT-AM,
de la CUP-SP i del PSC-CP
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3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. Moció per declarar el municipi Zona Lliure de paradisos fiscals.
ACORD:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos
mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una
discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen ferne ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública,
pel que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els
paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim
organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres
activitats contràries als drets humans i al bé comú
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents actors
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un major
control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o
evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015
a favor de que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les
filials que tenen a cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el
pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report) . En aquesta
mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromès a que les empreses hagin de facilitat
aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu limitació que només estaran
obligades aquelles empreses que facturin més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta
informació no serà d'accés públic.
En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny
de 2015, instant al govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus a
paradisos fiscals.
Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el
comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través
d’una major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en
condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.
Per aquests motius, l’Ajuntament es compromet a:
1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els
passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les
empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les
empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau.
2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a evitar o dificultar la
contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu
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social en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial
domiciliada en paradisos fiscals , d’acord amb la resolució del Parlament de
Catalunya del 19 de juny de 2014. Això es farà sempre tenint en compte i d’acord
a les lleis actuals de competència.
3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a la
Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam
Intermon com a impulsor d’aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de
Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i
d’Espanya.
b. Fer publica la documentació presentada per les empreses que optin a
concursos públics, on es detalli la seva presència país per país, i la xifra de
negocis a cadascun d’aquests territoris. Sempre tenint en compte i d’acord
a les lleis de transparència i protecció de dades.
c. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació
relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en
concursos públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.
4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació en el ple municipal de les
disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim
d’un anys des de l'aprovació de la present moció.
5. Col·laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de
paradisos fiscals, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam
Intermón, de cara a establir bones pràctiques d’actuació i millores en les
concrecions jurídiques i legals derivades d’aquests compromisos.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló-som Poble, avui presentem aquesta moció que és de la plataforma
“per una fiscalitat justa”, per declarar Torelló zona lliure de paradisos fiscals i assegurarnos que des de l’Ajuntament de Torelló no es contractin empreses que facin servir
paradisos fiscals en la seva activitat, comprometent-se a fer els passos necessaris per
assegurar que els contractes públics afavoreixin a les empreses que tenen conductes
fiscals responsables en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per
fer frau.
El frau fiscal via paradisos fiscals, és una eina que fan servir grans empreses per eludir
pagar més impostos, cosa que acaba afectant a tots els ciutadans, ja que això són menys
ingressos per a les institucions públiques i, per tant, menys diners que es poden destinar
a les persones. El sistema capitalista en què vivim, durant molts anys ha fet la vista
grossa davant d’aquesta pràctica. Ara toca lluitar per eradicar-la i creiem que des dels
ajuntaments cal fer aquest pas i aportar el nostre gra de sorra en la lluita contra els
paradisos fiscals. A més, aquesta moció també suposa un pas endavant en quant a
polítiques de transparència, ja que insta a fer pública la documentació que presentin les
empreses que optin a concursos públics, on es detalli la seva presència país per país i la
xifra de negocis en cadascun d’aquests territoris.
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Això, tal i com diu la moció, sempre tenint en compte i d’acord a les lleis de transparència
i protecció de dades.
Per tant, tant en pro de la transparència com en la lluita contra els paradisos fiscals i
l’evasió d’impostos hem cregut convenient presentar-la.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
El nostre grup del PSC està d’acord i ens subscrivim a aquesta moció per declarar el
municipi de Torelló, Zona lliure de paradisos fiscals.
Com diu la moció en el seu encapçalament: Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions
a nivell global i a nivell local. Amb impostos mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses
a través dels paradisos fiscals suposa una discriminació econòmica per a petites i
mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne ús. L’elusió fiscal a través dels
paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que és més difícil finançar la
despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el
blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de
grups terroristes, l’encobriment del tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets
humans i al bé comú.
Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos
necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses que
tenen conductes fiscals responsables.
Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a evitar o dificultar la
contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu social
en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en
paradisos fiscals.
Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
 Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi.
 Fer publica la documentació presentada per les empreses que optin a concursos
públics.
 Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació relativa
a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics.
 Des de l'aprovació de la present moció, en el termini màxim d’un any, aquests
compromisos s'han de traduir en la tramitació en el ple municipal de les
disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació.
 Col·laborar amb la resta de municipis de cara a establir bones pràctiques d’actuació
i millores en les concrecions jurídiques i legals derivades d’aquests compromisos.
Com he apuntat a l’inici de la meva intervenció el nostre grup hi donarà suport a la
moció presentada per la Cup-Sp.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi donarem suport. Aquesta, si legalment és possible és una bona opció
de cara a fer front a algunes actituds fiscals i legals reprovables i que moltes vegades
parlem de les retallades i de com podem fer front a les retallades i que si cal apujar
impostos i segurament si es posés mà a l’evasió fiscal, no caldria parlar ni de retallades,
ni d’apujada d’impostos.
Ara bé, en la Junta de portaveus, des del grup de Convergència es va dir que es faria una
consulta jurídica per saber fins on seria legal la implementació d’aquesta moció. Aquí
faríem un comentari i és que si legalment les lleis no permeten fer-ho tot plegat, que
s’estudiï la possibilitat que presentar aquesta documentació pugui ser una millora a l’hora
de fer els concursos i que a més de presentar aquesta documentació i donar el permís
per fer-se pública i que d’alguna manera es pugui puntura. Segurament, com si fos una
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millora, és a dir, en la part que fos voluntari presentar o no presentar això per tenir millor
puntuació i, si més no, es podria pal·liar el fet que legalment no pogués ser possible.
Però esperem que si que sigui possible i que l’aplicació d’aquesta moció sigui total.
Sr. JAUME VIVET:
Nosaltres, com vam manifestar també a la junta de portaveus, l’equip de govern hi
donarem suport. També vam manifestar això que demanaríem un informe a la junta
consultiva de contractació administrativa per no entrar en contradicció amb la llei de
contractes que ens podria portar problemes jurídics i així ho farem, perquè també hem
entès que en aquesta ordenança es dóna un any per aplicar-la.
També estem d’acord en el fons i en el contingut; també estem d’acord en tot el que s’ha
dit aquí i, per tant, el nostre vot també serà favorable.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents, que en tot cas,
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
Es dóna compte al ple dels decrets que s’han signat des de l’última sessió plenària per el
general coneixement.

Codi

Data
creació

RESAL2016/807

18/04/2016

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

RESAL2016/808

19/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de SOCIEDAD DE PREVENCION
ASEPEYO SL

RESAL2016/809

19/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de SECE, SA

RESAL2016/810

19/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom d'Alejandro Solies Trinxet

RESAL2016/811

19/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom BENITO URBANS SLU

RESAL2016/812

19/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de CONTRUCCIONS VILLENA SCP

RESAL2016/813

19/04/2016

151-2016-SSTT-LOMEN

RESAL2016/814

19/04/2016

Autoritzar i disposar una despesa de subvenció a nom de l'Escola
Vall del Ges

RESAL2016/815

20/04/2016

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/63

RESAL2016/816

20/04/2016

Decret incoació contracte menor serveis coordinació seguretat i
salut obra sala polivalent

Descripció
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RESAL2016/816-1

22/04/2016

VP Sant Jordi 2016

RESAL2016/816-2

22/04/2016

VP Barri Montserrat 2016

RESAL2016/816-3

22/04/2016

VP Barri Montserrat 2016-1

RESAL2016/817

22/04/2016

Oberura convocatòria concurs de Cartells de Festa Major

RESAL2016/818

22/04/2016

Decret Denegar Devolució Aval Construccions Lluis Dachs SLU
204-2016-SSTT

RESAL2016/819

22/04/2016

Sol·licitud sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part del
Grup defensa del Ter.

RESAL2016/820

22/04/2016

Decret Denegar devolució d'aval de CONSTRUC. DACHS SLU
2016-205-SSTT

RESAL2016/821

22/04/2016

Nòmina. Descompte complement productivitat absentisme JGF

RESAL2016/822

22/04/2016

Disconformitat canvi de torn DGP

RESAL2016/823

22/04/2016

Decret (multes POLICIA)

RESAL2016/824

22/04/2016

Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part
de l'AMPA de la Llar d'Infants Blancaneus.

RESAL2016/825

22/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de DAGRA ELECTRICS SL

RESAL2016/826

22/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de 2T SERRALLERS SL

RESAL2016/827

22/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de FUNDACIO PRIVADA MAP I
FUNDACIO PRIVADA TAC OSONA

RESAL2016/828

22/04/2016

Decret incoació contacte menor serveis seguiment control qualitat
sala polivalent zona esportiva

RESAL2016/829

22/04/2016

Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina abril 2016

RESAL2016/830

22/04/2016

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina abril 2016 MMM

RESAL2016/831

22/04/2016

Ratificació decret Motor Fest

RESAL2016/832

22/04/2016

Incoació procediment protecció legalitat urbanística c. Ges d'Avall,
2

RESAL2016/833

22/04/2016

Targeta d'aparcament MR exp. 2015-941

RESAL2016/834

25/04/2016

158-2016-SSTT-LOMEN

RESAL2016/835

25/04/2016

Rectificació resolució d'acceptació renuncia habitatge social C.
Comte Borrell 63, 1-3

RESAL2016/836

25/04/2016

Baixa servei teleassistència exp. 2006-179

RESAL2016/837

25/04/2016

Baixa servei transport adapat exp. 2006-179

RESAL2016/838

25/04/2016

Baixa servei teleassistència exp. 1996-95
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RESAL2016/839

25/04/2016

Arxiu recuperació possessòria zona verda carrer Ter

RESAL2016/840

25/04/2016

Arxiu protecció legalitat urbanística carrer Ter, 45

RESAL2016/841

25/04/2016

Decret aprovació certificat final i de liquidació

RESAL2016/842

25/04/2016

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local abril 2016

RESAL2016/843

25/04/2016

Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina abril
2016

RESAL2016/844

25/04/2016

Autorització ús teatre Cirvianum 13-2016 ANC

RESAL2016/845

25/04/2016

Decret incoar baixa d'ofici exp. 14-2016

RESAL2016/846

25/04/2016

Incoar baixa d'ofici exp. 15-2016

RESAL2016/847

25/04/2016

Acord incoació 18.1-16

RESAL2016/848

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de
l'Escola Dr. Fortià Solà

RESAL2016/849

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de
l'Escola Sagrats Cors

RESAL2016/850

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de
l'Institut d'Educació Secundària Cirvianum

RESAL2016/851

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de l'AMPA
del CEIP Vall del Ges

RESAL2016/852

25/04/2016

Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina abril
2016

RESAL2016/853

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de l'AMPA
de l'Escola Dr. Fortià Solà

RESAL2016/854

25/04/2016

Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM abril 2016

RESAL2016/855

25/04/2016

Servei neteja de xoc a la llar exp. 2007-72

RESAL2016/856

25/04/2016

Adjudicació menor obres xemeneies estufes pèl·let

RESAL2016/857

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de l'AMPA
de l'Escola Marta Mata

RESAL2016/858

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de
l'Escola Nostra Sra. de Rocaprevera

RESAL2016/859

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de l'AMPA
de l'Escola Sagrats Cors

RESAL2016/860

25/04/2016

Autoritzar i disposar la despesa d'una subvenció a nom de l'AMPA
de l'Institut Cirvianum

RESAL2016/861

25/04/2016

Decret incoar baixa d'ofici exp. 16-2016
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RESAL2016/862

25/04/2016

232-16 Devolució ingrés indegut

RESAL2016/863

25/04/2016

Decret concessió nínxol núm. 56 2a Est

RESAL2016/864

25/04/2016

18-2015-II denegar canvi titularitat

RESAL2016/865

25/04/2016

02-2015-CPR_CN legitimació

RESAL2016/866

25/04/2016

02-99-III incoar exp baixa actv

RESAL2016/867

25/04/2016

9-2016-i Declaració responsable

RESAL2016/867-1

26/04/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-64

RESAL2016/868

26/04/2016

210-2016-SSTT-LOMEN

RESAL2016/869

26/04/2016

Autorització Mercat del Trasto 2016

RESAL2016/870

26/04/2016

Modificació de les dades de la Federació d'AMPA's de Torelló

RESAL2016/871

26/04/2016

Decret resolució contracte subministrament Sece, SA

RESAL2016/872

26/04/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11-2016, per
transferències de crèdits entre partides del capítol 1 de despeses
de personal

RESAL2016/873

26/04/2016

Incoació ordre d'execució Pl. Vella 2

RESAL2016/874

26/04/2016

196-2016-SSTT-LOMAJ

RESAL2016/875

26/04/2016

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11-2016,
mitjançant transferències de crèdits del capítol 1 de despeses de
personal, finançat amb el crèdit de partides que s'estimen
reductibles

RESAL2016/876

26/04/2016

Decret incoació expedient deficiències obra

RESAL2016/877

26/04/2016

Decret nomenament direcció obres i coordinació seguretat i salut
obra carrer Comte Borrell núm. 63

RESAL2016/878

26/04/2016

233-2015-SSTT-PRÓRROGA LOMEN

RESAL2016/879

26/04/2016

Concedir l'increment de 6m³ al mes a preu del 1r. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
5.606.409

RESAL2016/880

26/04/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-65

RESAL2016/881

27/04/2016

225-1987-CN legitimació

RESAL2016/882

27/04/2016

4-09-III esmenar mancances CN

RESAL2016/883

27/04/2016

Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT

RESAL2016/884

27/04/2016

233-16-DRO incoar exp, esmena

RESAL2016/885

27/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom d'ASSOCIACIO CULTURAL I
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ARTISTICA GEA

RESAL2016/886

27/04/2016

6-2012-II Legitimació control-ampliació emmag. residus

RESAL2016/887

27/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de MUSICOP SCCL

RESAL2016/888

27/04/2016

Aprovació definitiva contribucions especials Cr Sant Bartomeu

RESAL2016/889

27/04/2016

Sol.licitud accés expedient de contribucions especials
del
projecte urbanístic modificat del carrer Sau, Joan Deordal,
Puigdessalit i Giravolt per part del Sr. Josep Ma. Benedé Cols i la
Sra. Montse Benedè Gonzalez

RESAL2016/890

27/04/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 12-2015, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris

RESAL2016/891

27/04/2016

Incoació ordre d'execució C. Progrés 27

RESAL2016/892

27/04/2016

Sol.licitud activitats formatives 11

RESAL2016/893

27/04/2016

Servei neteja de xoc exp. 2000-11

RESAL2016/894

27/04/2016

Ordre d'execució al nou propietari del C. del Pont 42

RESAL2016/895

27/04/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 13-2016, per
transferències de crèdit, finançat amb baixes del crèdit de partides
que s’estimen reductibles

RESAL2016/895-1

28/04/2016

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/66

RESAL2016/896

28/04/2016

Decret aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona

RESAL2016/897

28/04/2016

Decret incoar baixa d'ofici exp. 17-2016

RESAL2016/898

28/04/2016

Decret incoació concessió demanial gestió bar jardins can Parrella

RESAL2016/899

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de JOSEP PALAU BARTRINA

RESAL2016/900

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de IN SITU SCP

RESAL2016/901

28/04/2016

Decret Donar de Baixa AD a nom d'ALBERT SOLER ALONSO

RESAL2016/902

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de UNION INTERNACIONAL DE
LIMPIEZA SA

RESAL2016/903

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de UNION INTERNACIONAL DE
LIMPIEZA SA

RESAL2016/904

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de UNION INTERNACIONAL DE
LIMPIEZA SA

RESAL2016/905

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de UNION INTERNACIONAL DE
LIMPIEZA SA

RESAL2016/906

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de RAMON SITJA FONT

RESAL2016/907

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de RAMON SITJA FONT
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RESAL2016/908

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de SUBMINISTRAMENTS DE
FERRETERIA TIO SL

RESAL2016/909

28/04/2016

Decret Aprovar un AD indemnitzacions membres tribunal 2 agents
PL

RESAL2016/910

28/04/2016

Decret Aprovar un AD a nom de JAUME TUNEU ALABRO

RESAL2016/911

29/04/2016

Resolució accés a la informació pública de l'Arxiu Municipal

RESAL2016/912

29/04/2016

239-2016-SSTT-LOMEN

RESAL2016/913

02/05/2016

Canvi de tipus de contracte SBM

RESAL2016/914

02/05/2016

Canvi de tipus de contracte GSJ

RESAL2016/915

02/05/2016

Canvi de tipus de contracte MRD

RESAL2016/916

02/05/2016

Decret Àrea S. TERRITORIALS

RESAL2016/917

02/05/2016

Decret incoar baixa d'ofici exp. 18-2016

RESAL2016/918

02/05/2016

102-2016-SSTT-LOMAJ

RESAL2016/919

02/05/2016

2-2016-CP Requerir doc.

RESAL2016/920

02/05/2016

14-90-A incoar exp. baixa

RESAL2016/921

02/05/2016

Solicitud obtenció còpia projecte per la reforma de la part final del
riu Ges al seu pas per Torelló per part del Sr.Jordi Casanova
Sellares.

RESAL2016/922

02/05/2016

Ordre d'execució carrer Capsavila 1-3

RESAL2016/923

02/05/2016

Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de
clavegueram, del 1r. trimestre de 2016

RESAL2016/923-1

04/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-67

RESAL2016/924

03/05/2016

Jubilació voluntària JOT

RESAL2016/925

03/05/2016

Recuperació d'ofici solar camp de futbol municipal

RESAL2016/926

03/05/2016

Segona multa coercitiva per incompliment ordre d'execució PP la
Caseta

RESAL2016/927

04/05/2016

Acord incoació 19.1-16

RESAL2016/928

04/05/2016

Transmissió de nínxol a favor del Sr. Francisco Javier Sanchez
Perales

RESAL2016/929

04/05/2016

Nomenament interventora Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura
GBP

RESAL2016/930

04/05/2016

Delegació de l'alcaldia per a la celebració d'un casament civil, al
regidor Sr. Jordi Rosell i Plajats
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RESAL2016/931

04/05/2016

Decret sol·licitud carpes torneig internacional Joan Mir

RESAL2016/932

04/05/2016

Delegació de l'alcaldia per a la celebració d'un casament civil, a la
tinenta d’alcalde, Sra. Núria Güell Rovira

RESAL2016/933

04/05/2016

Decret aprovació acta recepció i certificat final obra

RESAL2016/934

04/05/2016

Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel subministrament
d’aigua del 1r. trimestre 2016

RESAL2016/935

04/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-69

RESAL2016/936

04/05/2016

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/68

RESAL2016/937

05/05/2016

Recurs d'alçada decret TGSS devolució ingressos indeguts GCC

RESAL2016/938

05/05/2016

Sol·licitud d'informe retribucions JFA

RESAL2016/939

05/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de PMC GRUP 1985 SA

RESAL2016/940

05/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de Jesús Calvo Barea i altres

RESAL2016/941

05/05/2016

Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de Plana Fabrega SL

RESAL2016/942

05/05/2016

Carpa Agrupació Sardanista Torelló

RESAL2016/943

05/05/2016

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 132016, mitjançant transferències de crèdits, finançat amb el crèdit
de partides que s’estimen reductibles

RESAL2016/944

05/05/2016

Autortizació trobada ocellaire barri deMontserrat

RESAL2016/945

05/05/2016

Decret adjudicació contracte menor obres arranjament zona verda
polígon Mas les Vinyes

RESAL2016/946

05/05/2016

Autorització de la cutrsa atlètica La Nocturna

RESAL2016/947

05/05/2016

Baixa servei teleassistència exp. 2009-75

RESAL2016/948

05/05/2016

Baixa servei transport adaptat exp. 2008-1

RESAL2016/949

05/05/2016

Sol.licitud servei neteja de xoc exp. 2010-120

RESAL2016/950

05/05/2016

Sol.licitud servei neteja de xoc exp. 2008-176

RESAL2016/951

05/05/2016

Sol.licitud servei neteja de xoc exp. 2014-284

RESAL2016/952

05/05/2016

Sol.licitud servei neteja de xoc exp. 2001-125

RESAL2016/953

05/05/2016

Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2003-68

RESAL2016/954

05/05/2016

Alta servei transport adaptat exp. 2003-295

RESAL2016/955

05/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-71

RESAL2016/956

06/05/2016

Nomenament funcionària interina DFP
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RESAL2016/957

06/05/2016

Convocar a revisió mèdica aspirant a plaça de notificadora MRPB

RESAL2016/958

06/05/2016

Audiència declaració de caducitat de la llicència carrer Vinyoles
10

RESAL2016/959

06/05/2016

Pagament de la franquícia corresponent a la indemnització per
desperfectes al vehicle en la pilona del carrer de Ges d'Avall I.R.C.

RESAL2016/959-1

10/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-70

RESAL2016/960

09/05/2016

Nomenament funcionària interina administrativa per excés de
feina ETC

RESAL2016/961

09/05/2016

Sol.licitud activitats formatives 12

RESAL2016/962

09/05/2016

ANC Vall del Ges

RESAL2016/963

09/05/2016

Incoació paralització estesa fibra òptica C. Ter 148

RESAL2016/964

09/05/2016

Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística
225-2016-SSTT-LOMEN, d'especial interès

RESAL2016/965

09/05/2016

Autorització espai piscina estiu

RESAL2016/966

09/05/2016

1-2012-II Legitimació control inicial

RESAL2016/967

09/05/2016

Pròrroga d'un any del lloguer del nínxol de recuperació núm.234
fila 3 dept.est

RESAL2016/968

09/05/2016

Nòmina. Rectificació nòmina amb IT AJO abril 2016

RESAL2016/969

09/05/2016

Adscripció provisional al lloc de tresorera municipal en substitució
de les vacances 2016 de la titular per RPC

RESAL2016/969-1

10/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-75

RESAL2016/969-2

10/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-73

RESAL2016/969-3

10/05/2016

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/74

RESAL2016/969-4

10/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-72

RESAL2016/970

10/05/2016

197-1978-E Baixa activitat

RESAL2016/971

10/05/2016

14-09-i baixa actv.

RESAL2016/972

10/05/2016

1-2014-i Incoar exp baixa

RESAL2016/973

10/05/2016

6-2016-CP legitimació CN

RESAL2016/974

10/05/2016

Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2011-54

RESAL2016/975

10/05/2016

Comissió de serveis FVR

RESAL2016/976

10/05/2016

Concessió dret funerari sobre columbari núm.47 a la Sra. Maria
Suriñach Rossell
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RESAL2016/977

10/05/2016

Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT

RESAL2016/978

10/05/2016

Decret incoació expedient sancionador M.O.A.

RESAL2016/979

10/05/2016

Decret incoació expedient sancionador I.G.P.

RESAL2016/980

10/05/2016

Transmissió dret funerari nínxol 42 2a Est-Central a favor de
Maria Teresa Domingo Aragón

RESAL2016/981

10/05/2016

Decret incoació expedient sancionador A.M.H.

RESAL2016/982

10/05/2016

Decret incoacióexpedient sancionador F.M.C.

RESAL2016/983

11/05/2016

176-16 VP PRODUCTES ARTESANALS

RESAL2016/984

11/05/2016

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina maig 2016 MSC

RESAL2016/985

11/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de Ciments Torelló SL

RESAL2016/986

11/05/2016

Decret aprovar un AD a favor d'Electricitat Llass SL

RESAL2016/987

11/05/2016

Acord incoació 20.1-16

RESAL2016/988

11/05/2016

Decret aprovar una ampliació de la bestreta de cultura

RESAL2016/989

12/05/2016

Decret nomenament direcció obra i coordinació seguretat i salut

RESAL2016/990

12/05/2016

Decret baixa definitiva exp. 43-2015

RESAL2016/991

12/05/2016

Decret aprovacióbaixa autorització despesa obra

RESAL2016/992

12/05/2016

Targeta d'aparcament exp. 2011-54

RESAL2016/993

12/05/2016

Aprovació bases procés selecció Plans d'Ocupació finançats per
la Diputació de Barcelona

RESAL2016/993-1

13/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-78

RESAL2016/993-2

13/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-77

RESAL2016/993-3

13/05/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-76

RESAL2016/994

13/05/2016

Targeta d'aparcament exp. 2008-158

RESAL2016/995

13/05/2016

Decret baixa definitiva exp. 02-2016

RESAL2016/996

13/05/2016

Multa coercitiva ordre d'execuió Av. Pirineus 26

RESAL2016/997

13/05/2016

Decret aprovar la baixa d'un AD a favor d'Icart SA

RESAL2016/998

13/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de Foncs català de cooperació

RESAL2016/999

13/05/2016

Servei neteja de xoc a la llar exp. 2009-266

RESAL2016/1000

13/05/2016

Servei neteja de xoc a la llar exp. 2004-232

RESAL2016/1001

13/05/2016

Alta servei teleassistència exp. 2016-362
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RESAL2016/1002

13/05/2016

Alta servei teleassistència exp. 2016-415

RESAL2016/1003

13/05/2016

Alta servei teleassistència exp. 1996-95

RESAL2016/1004

13/05/2016

Alta servei transport adaptat exp. 2016-362

RESAL2016/1005

13/05/2016

Alta servei transport adaptat exp. 2016-362

RESAL2016/1006

13/05/2016

Incoació deixar sense efectes CP obres carrer Ter 156

RESAL2016/1007

13/05/2016

Aportació quota
Desenvolupament

RESAL2016/1008

17/05/2016

Denegar al·legacions X.B.S.

RESAL2016/1009

17/05/2016

Denegar al·legacions B.I.S.

RESAL2016/1010

17/05/2016

Denegar al·legacions J.C.G.

RESAL2016/1011

17/05/2016

Denegar al·legacions B.B.S.

RESAL2016/1012

17/05/2016

Denegar al·legacions E.P.L.H.

RESAL2016/1013

17/05/2016

Denegar al·legacions M.P.F.

RESAL2016/1014

17/05/2016

Denegar al·legacions X.H.C.

RESAL2016/1015

17/05/2016

21-2013-i baixa actv

RESAL2016/1016

17/05/2016

19-00-III canvi annex LIIAA-LPACC - II-III

RESAL2016/1017

17/05/2016

Sanció 21-16

RESAL2016/1018

17/05/2016

Acord incoació 21.1-16

RESAL2016/1019

17/05/2016

Incoació 21.2-16

RESAL2016/1020

17/05/2016

Decret aprovar la baixa de diversos AD's d'obres i serveis

RESAL2016/1021

17/05/2016

Re-inhumació restes esquelètiques exhumades a el Puig de
Torelló

RESAL2016/10211

18/05/2016

RESAL2016/1022

18/05/2016

Alta servei transport adaptat exp. 2013-28

RESAL2016/1023

18/05/2016

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina maig 2016 GCS

RESAL2016/1024

18/05/2016

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina maig 2016 FJED

RESAL2016/1025

18/05/2016

Denegar al·legacions E.S.B.

RESAL2016/1026

18/05/2016

Incoació procediment protecció legalitat urbanística PP La Creu II

RESAL2016/1027

18/05/2016

Targeta d'aparcament MR exp. 2016-361

soci

Fons

Català

de

Cooperació

al

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-80
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RESAL2016/1028

19/05/2016

Modificació de les dades del Centre Excursionista de Torelló

RESAL2016/1029

19/05/2016

Sol.licitud activitats formatives 13

RESAL2016/1030

19/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de Artser SL

RESAL2016/1031

19/05/2016

Decret Aprovar un ADO a favor del Consorci del Ter

RESAL2016/1032

19/05/2016

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/79

RESAL2016/1033

20/05/2016

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina maig 2016 MGM

RESAL2016/1034

20/05/2016

Decret adjudicació contracte menor serveis coordinació seguretat
i salut

RESAL2016/1035

20/05/2016

Decret aprovar la baixa de diversos AD

RESAL2016/1036

20/05/2016

Decret adjudicació contracte menor serveis control de qualitat
obra

RESAL2016/1037

20/05/2016

Canvi titularitat nínxol 736 - 5 - Oest

RESAL2016/1038

20/05/2016

236-15 LOMAJ

RESAL2016/1039

20/05/2016

Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina maig 2016

RESAL2016/1040

20/05/2016

Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina maig
2016

RESAL2016/1041

20/05/2016

Decret adjudicació contracte obres construcció sala polivalent a la
zona esportiva municipal

RESAL2016/1042

20/05/2016

Decret classificació ofertes licitació gestió escola de música

RESAL2016/1043

23/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de 2T Serrallers SL

RESAL2016/1044

23/05/2016

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local maig 2016

RESAL2016/1045

23/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font

RESAL2016/1046

23/05/2016

Decret aprovar un AD a favor d'Ailigrama

RESAL2016/1047

23/05/2016

Decret incoació contracte menor serveis

RESAL2016/1048

23/05/2016

Autorització d'ús de les instal·lacions del gimnàs de l'escola Vall
del Ges a l'Associació de donants de sang d'Osona

RESAL2016/1049

23/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de Reset comunicacions SL

RESAL2016/1050

23/05/2016

Decret aprovar un AD a favor de Dagra Electrics SL

RESAL2016/1051

23/05/2016

Decret autorització accés dades personals

RESAL2016/1052

23/05/2016

Sol•licitud excedència forçosa JSM

RESAL2016/1053

23/05/2016

Pròrroga parcel.la núm. 6
Terricabras Villegas

Hort Social a Mas Cervià Josep
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RESAL2016/1054

23/05/2016

Alta del servei de neteja de xoc exp. 1999-79

RESAL2016/1055

23/05/2016

Paralització estesa fibra òptica carrer Ter 148

RESAL2016/1056

23/05/2016

Pròrroga parcel.la núm. 7 Hort Social a Mas Cervià

RESAL2016/1057

23/05/2016

Pròrroga parcel.la núm. 4 Hort Social a Mas Cervià Eduardo E.
Martín López

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

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un casament civil a la tinenta d'alcalde, Sra. Núria Güell.
En data 4 de maig de 2016, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 18 de març de 2016, el lletrat de l’Administració de Justícia del Registre Civil de
Torelló, emet comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr.
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ i la Sra. DEOLINDA MANUELA GOMES DE
ANDRADE, els quals han manifestat la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament
de Torelló, d’acord amb el que estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
La Sra. NÚRIA GÜELL ROVIRA, tinenta d’alcalde d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la Sra. NÚRIA GÜELL i ROVIRA, tinenta d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JOSÉ
MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ i la Sra. DEOLINDA MANUELA GOMES DE
ANDRADE, el dia 7 de maig de 2016.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.2. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un casament civil al regidor Jordi Rosell.
En data 27 d’abril de 2016, la lletrada de l’Administració de Justícia del Registre Civil de
Torelló, emet comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr.
FRANCESC SUBIRACHS HERNÀNDEZ i la Sra. RAQUEL CASELLAS PÉREZ, els quals
han manifestat la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord
amb el que estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil
en matèria d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI ROSELL i PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. JORDI ROSELL PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. FRANCESC SUBIRACHS
HERNÀNDEZ i la Sra. RAQUEL CASELLAS PÉREZ, el dia 14 de maig de 2016.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.3. Donar compte expressa al ple del decret de data 3-05-2016
En data 3 de maig del 2016 es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per el general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
1.- En data 25 de novembre de 2013 el tècnic municipal d’esports va informar que segons
informa la conserge del pavelló municipal que cobria el torn del dissabte 23 de novembre
de 2013, l’entitat Club de Futbol Torelló va instal·lar una carpa de 3 metres d’amplada per
7 metres de llarg, aproximadament, al costat dels vestidors nous del camp de futbol
municipal, sense disposar de llicència municipal d’obres.
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2.- El propietari de la parcel·la esmentada és l’Ajuntament de Torelló, i està inscrita en el
Registre de la Propietat 2 de Vic, tom 2534, llibre 346, foli 58, finca 12050, la qual està
qualificada de bé de domini públic i destinada a equipament públic segons el planejament
municipal vigent.
3.- Per decret de l’alcaldia de data 23 de novembre de 2.013 es va incoar expedient
administratiu contradictori per la recuperació d’ofici de la possessió del bé de domini
públic destinat a equipament públic on s’hi va instal·lar la carpa sense autorització
municipal. En el mateix decret es va concedir un termini d’audiència als interessats pel
termini de 10 dies per tal que al·leguessin el que consideressin oportú, sense que
presentessin al·legacions al respecte.
4.- La regidoria d’esports s’han posat en contacte amb el Club de futbol i s’ha acordat que
el club trauria la carpa a finals del mes de juny un cop acabada la temporada de futbol.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 147 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, (en endavant RPC), preveu que els ens locals
poden recuperar per si mateixos en qualsevol moment la possessió dels seus béns de
domini públic. L’article 148 del RPC requereix un expedient administratiu contradictori,
amb audiència dels interessats i acreditar que l’ajuntament es troba en possessió
administrativa del bé i haver estat pertorbat en l’esmentada possessió o despullat
d’aquesta. Contra les actuacions dels ens locals en la recuperació d’ofici dels seus béns
no s’admeten interdictes, sempre que actuïn en matèries de la seva competència i
d’acord amb el procediment legalment establert. El privilegi de la recuperació d’ofici
habilita els ens locals per utilitzar tots els mitjans compulsoris admesos en dret.
Segon.- L’article 55 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques preveu la recuperació d’ofici per part de les administracions
públiques de la possessió indegudament perduda sobre els seus béns i drets del seu
patrimoni.
HE RESOLT:
PRIMER.- Ordenar al Club futbol Torelló que tregui la carpa instal·lada a la zona
esportiva al camí Nou de Can Parrella,5 en una zona qualificada d’equipament públic.
Aquesta actuació haurà d’haver finalitzat el dia 30 de juny de 2.016. En cas que el Club
no compleixi amb el requeriment ho executarà subsidiàriament l’ajuntament anant a
càrrec del club de futbol les despeses que se’n derivin.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’entitat Club Futbol Torelló, al departament
d’esports i als Serveis Territorials Municipals.
TERCER.- Donar-ne compte al ple en la propera sessió que celebri.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
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3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió plenària
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2016.
Sessió ordinària del dia 2 de maig de 2016
Sessió ordinària del dia 9 de maig de 2016.
Sessió ordinària del dia 17 de maig de 2016

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:

Sr. JOAN CARMONA:
4.1.Volia demanar com està el tema del carrer Cadí i el carril bus que havia de passar per
allà, ja que en principi havia de passar el dia 1 i encara no hi ha res pintat i no hi ha res.
Per altra banda, si s’ha fet la reunió que van demanar els veïns.

Sr. David Forcada:
Si que és cert, Lluís, que vau entrar una proposta d’itinerari de bus, però ja la teníem
treballada i coincidia pràcticament al 100%; segurament poques alternatives hi ha, però
entenem que és l’alternativa òptima. Si que és cert, que per poder complir amb aquesta
alternativa, una de les coses que no contemplàvem inicialment en aquesta proposta, ni
nosaltres, ni vosaltres, era el fet que per complir els horaris, l’empresa Sagalés, i per
avenir-se a aquest nou recorregut, que ja t’anticipo que ha de ser definitiu si no hi ha
problemes majors, ens demanava retallar per alguna banda el recorregut.
Aquí l’única opció que teníem és modificar-lo per l’inici de la línia, modificant la parada de
la plaça dels lleons. I ara aquí responc en Carmona: en aquesta acció, una de les opcions
era habilitar un carril bus pel carrer Cadí, cosa que feia que els duplicava la intensitat de
trànsit i els prenia aparcaments i això és una opció “bona”, però si que hi ha una afectació
bastant alta de veïns; es va parlar amb aquests veïns i al final hem optat per buscar una
altra solució que és, en lloc de posar la parada al carrer Espona, com estava previst, tant
per als que pugen com per als que baixen, per als que baixin al barri de Montserrat, la
parada serà al carrer Espona, però els que vagin a buscar el bus serà al final de
l’avinguda de Montserrat, entre l’avinguda de Montserrat i el carrer Borgonyà; així,
d’aquesta manera la modificació amb el Cadí no hi és, és a dir, pel carrer Cadí hi
passaran els mateixos busos que hi passaven fins ara i, en canvi, també recuperem
recorregut.
Dins de tot, si és que hi ha alguna cosa provisional o que es pugui modificar si això no
funciona, és aquesta part, però entenem que d’aquesta manera aconseguim les dues
coses: tenim parades properes al barri i, per altra banda, aconseguim la parada del CAP i
modifiquem el recorregut.
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Respecte de la difusió, si que han sortir les fotos del bus, que també és difusió i farem
més difusió repartint tríptics i encara més. De moment, el tema dels abonaments, es
venen només en estancs, però si que incorporarem altres punts de venda. De cara al
proper any estudiarem bonificacions i això implicarà que els punts de venda hauran de
ser en dependències municipals, perquè la bonificació la fem nosaltres. Per tant, farem
l’esforç per difondre-ho al màxim.
Sr. Joan Carmona:
Ara en aquesta carretera hi haurà dues parades de bus: una davant de l’estació,
pràcticament, i l’altra més amunt.

Sr. David Forcada:
Si, és cert.

Sr. Joan Carmona:
Continuaran totes dues?

Sr. David Forcada:
Si, perquè una és per l’estació, pràcticament. Si baixes, si trones, estan una mica més
llunyanes i és diferent agafar-la al final de l’avinguda de Montserrat que haver de baixar
fins a baix a l’estació; si estalvies 5 minuts a la persona que ve de la plaça dels lleons, és
això, és més proper al centre i, per tant, es mantenen les parades.
Sr. Lluís Toneu:
Nosaltres, aquesta novetat que ens expliques avui del carrer Cadí, ho lamentem; ho
lamentem, perquè creiem o proposàvem, quan nosaltres vam proposar aquesta proposta,
que avui vull tornar a deixar clar que coincidíem plenament i nosaltres diem que per part
nostra va ser una proposta que ens van fer uns veïns del carrer Sant Bartomeu; per tant,
que ningú vulgui atribuir-se cap mena de mèrit en aquest sentit, però no compartim el fet
que s’hagi desestimat el tema del carrer Cadí, gens ni mica, perquè el bus urbà només té
sentit, o per a nosaltres només tenia sentit per apropar la gent del barri de Montserrat,
sobretot, al CAP. Parlem d’un barri on cada vegada hi ha gent més gran, on hi ha molts
problemes de mobilitat per aquestes persones i, per tant, allunyar les parades del centre
del barri –que és el que s’ha fet ara- perquè una sèrie de veïns no pugui aparcar davant
de casa, ens sembla que no és la millor manera d’actuar. Evidentment no es pot fer un
servei de bus a la carta –això ho sabem- però si que volem deixar clar el posicionament
de la CUP en aquest sentit: per nosaltres, es perd una mica l’esperit, pel que fa a la
nostra proposta amb aquest canvi d’última hora.

Sr. David Forcada:
Si. Això ho hem reflexionat, perquè al final és el que dius tu: el que ha de prevaldre és la
qualitat del servei per sobre de si afectes més uns veïns o menys de manera puntual. La
primera intenció o per on hem lluitat molt és per mantenir la parada de la plaça dels lleons
tal com estava fins ara, que ja crèiem que estava en un bon lloc. Això no ha estat possible
i amb l’empresa entres en una negociació i provoca una altra cosa que s’hi ha trobat en
altres municipis i és que si els conductors no poden complir horaris, corren més del
compte i al final estàs posant en risc altres llocs del poble i més val que tinguin garantit
que poden fer els recorreguts en un temps normal.
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Sr. Jaume Vivet:
I l’altre que comporta és arribar tard i haver d’esperar el bus següent a Vic.

Sr. David Forcada:
Complir els horaris és això: enllaçar amb l’E-12, ...
La solució de moure la parada al carrer Espona, tant de pujada com de baixada, ja
allunyes una mica del centre, però si que impliques un canvi important en tot un carrer. El
fet que aquesta parada, en lloc d’estar al carrer Espona està a l’avinguda de Montserrat,
la diferència que hi ha per a la gran majoria de veïns per anar a buscar el bus, no és tan
alta, no allargues tan el desplaçament, perquè fins i tot l’apropes més a una altra part que
hi ha més densitat de població, que allà i també el recorregut, tot i que hi pot haver 100 o
200 metres més respecte d’algú que visqui a la plaça dels lleons, és més planer i per a
gent gran és millor fer-ho pujant l’avinguda de Montserrat, que no pas el carrer del
Canigó, que és molt més dret.
No creiem que hi hagi una diferència molt important entre la ubicació d’una parada
respecte a l’altra i en canvi si que hi ha una diferència molt important en l’afectació de
veïns i per això es va decidir.

Sr. Lluís Toneu:
En tot cas, per no allargar-nos en el debat: per nosaltres la proposta bona és la que ens
vau comunicar a la comissió; jo crec que si que és important el fet d’allunyar la parada del
centre de barri per a persones –insisteixo- amb mobilitat reduïda, siguin 200 metres o
siguin 100 i com que personalment amb això de les multes també tinc alguna experiència,
jo crec que al final les regles de joc són igual per a tothom i, per tant, no em val que les
haguem de canviar, perquè el conductors de l’empresa de torn no pot arribar a temps a la
parada.
Insisteixo: estàvem d’acord en reduir aquest temps; ens semblava sensat, però creiem
que és un error desestimar el tema del carrer Cadí, perquè un seguit de veïns, suposo,
deuen haver fet més soroll que els que ara mateix no poden dir la seva, perquè no sabien
aquest canvi.
En tot cas, si més no, hi guanyem una mica tots, això és veritat!
Sr. Jordi Casals:
Curiosament he comentat que, ostres! Tot el suport i que apropàvem el CAP a la gent del
barri, i amb aquest canvi, canvi que ‘s’ha decidit molt ràpidament, perquè això, a les
comissions informatives no es va apuntar per aquí, si no que just al contrari, és a dir, que
es mantindria aquella parada, si no vaig errat... el canvi de la parada de la plaça dels
lleons al final de l’avinguda de Montserrat, i a més, segurament, si ho haguessin d’establir
de nou, no posarien dues parades tan juntes.
Ostres! Aquí potser ens hem precipitat una mica, no sé si per la pressió o què, però el
canvi és substantiu.
Aquesta decisió, ja és definitiva?

Sr. David Forcada:
Si, el canvi és definitiu; dimecres començaran amb aquest recorregut tal com he comentat
ara.
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Sr. Jordi Casals:
Nosaltres, com que ens ho heu anunciat ara al ple, mantenim les reserves, però a
primera vista el canvi, amb el que comentava el regidor de la CUP, que coincidim, el
canvi va en detriment de l’esperit inicial que és el que comentava en la meva primera
intervenció del fet d’apropar el CAP a la gent del barri.

4.2.Com està la comissió de l’aigua? Està activada? I si no ho està, quan s’activarà.

Sr. Jaume Vivet:
Aquesta comissió en breu s’haurà de reunir. En aquest cas es va demanar a la Junta de
portaveus que la CUP ens diguessin les dues persones que han de formar part de les
dues comissions; ens van donar els noms i per tant, ara ja és un tema de donar-hi
contingut jurídic i començar a funcionar.
Per tant, ara ja sabem els que en formarem part i a partir d’aquí, començarem a treballar.
Sr. LLUÍS TONEU:
4.3.El passat 12 de gener el nostre grup feia arribar una proposta a l’equip de govern perquè
s’estudiés la modificació de la línia d’autobús a Torelló. Bàsicament el que proposàvem
era que s’aprofités la desviació que comportarien les futures obres del carrer Sant
Bartomeu per aplicar el que preveu el pla de mobilitat pel que fa a la pacificació del
trànsit en aquest carrer i al carrer Sant Miquel. En aquesta proposta proposàvem un
recorregut alternatiu que desviava la línia de bus del centre pel carrer Balmes i fixàvem
una parada al CAP. La ubicació d’aquesta nova parada volia donar resposta a una vella
reivindicació dels veïns del Barri de Montserrat alhora d’accedir al Centre d’Atenció
Primària. La idea era permetre a les persones amb problemes de mobilitat arribar més
fàcilment al CAP ja fos des d’aquest barri com des d’altres parts del poble, com pot ser el
barri de la Cabanya o la Joanot Martorell.
Ja en el moment de presentar-la vàrem poder constar que la ruta fixada en la nostra
proposta, que va néixer –i això és important deixar-ho clar- d’un grup de veïns del carrer
Sant Bartomeu, coincidia en bona part amb les intencions de l’equip de govern. Ara fa
pocs dies s’han presentat les novetats que s’implementaran a partir de l’1 de juny sobre
aquest tema. Estant evidentment molt d’acord per tot el que hem dit amb la proposat
presentada si que ens agradaria demanar si la ruta es planteja com una prova pilot
mentre durin les obres del carrer Sant Bartomeu o pel contrari hi ha la intenció que ja no
es torni a moure. Per altra banda i tal com vam traslladar a l’equip de govern en la nostra
proposta, ens agradaria insistir amb que seria convenient veure o estudiar la possibilitat,
que l’empresa concessionària apliqués tarifes diferents pel que fa a les parades urbanes,
de les interurbanes –és a dir, entre poble i poble- i que caldria estendre els punts de
venda dels bitllets.
Per tant, ens agradaria que ens contestessin aquests dos punts.
Aquesta resposta s’ha donat conjuntament amb la pregunta del Sr. Carmona, a les
pàgines 54 i 55.

4.4.-
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Sabem tots que malauradament la clausura per contaminació de dissolvents del pou de la
zona esportiva que abastava en el 60% l’aigua a Torelló ha comportar la posada en
marxa de la potabilitzadora. Amb l’entrada en funcionament d’aquest nou equipament
s’han produït una sèrie d’incidències –que aquests dies hem pogut llegir a la premsa i de
la qual aquest equip de govern ha fet un comunicat- pel qual en certes zones del poble
del barri de Montserrat i de la zona esportiva, l’aigua ha passat a tenir mal gust i a fer
mala olor.
Amb les mesures que s’han aplicat sembla que això s’ha reduït, però voldríem saber en
quin punt estan aquestes afectacions i si es té constància que encara continuïn.

Sr. Jaume Vivet:
Hi ha diversos temes i un que vull deixar clar des d’un primer moment, i tampoc se’n ha
dubtat, perquè ningú hi ha fet referència, i és que en tot moment l’aigua que es va
distribuir a Torelló era aigua potable d’absoluta confiança, això d’entrada! I evidentment,
amb el que estem patint, ja us podeu imaginar que no ens la jugarem pas.
A partir d’aquí, si que s’havia dit quan es posaria en funcionament l’ETAP, que era a
principis de maig; potser si que no hem fet la difusió que hem intentat fer amb el bus,
segurament no es va fer, però en tot cas es va comunicar i aquest tema de la pudor, com
heu dit, ve d’una alga que porta el riu, que habitualment aquest problema hi és molt
menys temps que aquest any pel tema de climatologia; aquest any s’ha allargat; portem
gairebé un mes i mig. Ara gairebé ja ha desaparegut; és un tema que quan plou marxa i
pràcticament ha desaparegut.
Al barri de Montserrat al principi només s’hi enviava aigua de l’ETAP per un tema tècnic,
perquè també es creia que ja hauria passat aquest període i a l’acta es va fer unes
modificacions tècniques que s’havien de fer per barrejar l’aigua. Això es va fer en un o
dos dies, és a dir que es va fer molt ràpid. Era un tema d’una vàlvula que s’havia de
canviar per permetre que es pogués barrejar l’aigua al barri de Montserrat. A partir d’aquí,
es barreja aigua de les dues xarxes; es barreja aigua tant la que va al Puig-roví com la
que va al pla de l’Aire, en funció d’un sistema automàtic que detecta que quan baixa el
nivell del pou de Can Bassas, s’engega automàticament l’aigua de l’ETAP i en funció del
dia i del nivell del pou, a dia d’avui –perquè aquestes dades les hem demanat- s’està
injectant aigua de la potabilitzadora entre un 20% i un 40%.
També ens ha arribat alguna nota que se’ns demanava si hi havia uns paràmetres d’olor i
de gust; és evident que hi són; aquests dos paràmetres no fan mai que l’aigua no sigui
potable; per culpa de l’olor i del gust, l’aigua no deixa de ser mai potable.
Això també es detecta en quatre analítiques que es fan a l’any; se’n fa una a cada
trimestre i són les que en diem analítiques completes. Aquestes analítiques normalment
es tarda 15 dies a tenir els resultats i si detecten alguna cosa en el moment de fer
l’analítica ho diuen de seguida i en aquest cas no va ser així, perquè l’aigua seguia
essent potable.
Com he dit, en funció del nivell del pou, aquest sistema automàtic ja hi era, que quan el
nivell baixa injectem aigua de la potabilitzadora.
El tema difusió? Hem intentat fer servir els canals habituals: notes de premsa, notes
informatives –en vam fer dues- hem fet servir les xarxes socials del twiter, mitjans de
comunicació: ràdio, premsa escrita i fins i tot va venir TV3. Jo ja no sé on més ho hem
d’explicar, perquè francament s’ha explicat per tot arreu i si que ha estat un problema que
es dóna i inclús, no diré noms de municipis, perquè sempre comparem, però si que això
passa quan l’aigua és bona; si l’aigua és dolenta aquesta alga no creix, això també se’ns
ha comunicat.
I una altra cosa que també hem de dir, que evidentment la font de captació és diferent
que en un pou; en un pou, l’aigua és molt més mineralitzada que la de riu i per fer una
comparació és com dues cerveses, que no les trobes iguals i tenen gust diferent una i
l’altra.
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Es preveu fer coses; s’ha de fer una segona fase. En Manel també ja està al cas des del
Consell Comarcal, per millorar ja definitivament quest gust, però això és una inversió que
es preveu, si Déu vol en aquesta legislatura, i és un altre tema, però en el tema d’aigua
hem d’estar tranquils que està correcte.
Sr. Xavier Lozano:
Només puntualitzar que evidentment no fos possible, però nosaltres fèiem referència a la
comunicació. Un cop després si que es va fer comunicació, però potser hauria estat
important abans. Es va avisar que es posava en marxa...

Sr. Jaume Vivet:
També ho hem dit, que potser no ho vam comunicar prou bé.

Sr. Xavier Lozano:
I que potser a part de les xarxes i els mitjans de comunicació, quan afecta un servei tan
directe als veïns, potser s’hauria pogut fer una bustiada, si més no, per informar, perquè
es va dir que es posava en marxa, però no que afectaria només un barri i això també
potser...

Sr. Jaume Vivet:
No. Afectava a tots tos i això també es va començar en tots dos.
Sr. Xavier Lozano:
Si, però on més es va notar, sobretot, va ser a...

Sr. Jaume Vivet:
Perquè només hi anava la de l’ETAP. L’altra es barrejava. Perquè l’altra no es podia
barrejar per un tema de la xarxa, que era d’impulsió i distribució i només podia ser
d’impulsió.
Sr. Xavier Lozano:
En tot cas, que fem referència a aquesta comunicació prèvia per evitar les alarmes.
Sra. ELENA CRESPI:
4.5.Des del nostre grup compartim que des de l’equip de govern es proposin noves mesures
per tal de sensibilitzar els qui conviuen amb gossos, des de la necessitat de recollir els
excrements dels animals de la via pública –ja ho havíem dit anteriorment-.
Va ser en el ple del mes d’octubre quan vam instar a utilitzar nous recursos i noves
mesures per tal d’obtenir més beneficis de les campanyes realitzades amb anterioritat.
Creiem que és important fer aquest tipus de campanya, de la mateixa manera que és
important valorar-ne l’èxit veient quins són els seus punts forts i també valorar quins són
els punts fluixos per tenir en compte quines coses s’han de millorar i quines s’han de
repetir. Evidentment, aquest és un exercici que no s’ha de fer només en aquesta
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campanya, si no que és important estar a l’aguait i avaluar i valorar totes les campanyes i
d’altres intervencions que es facin des de l’ajuntament.
Apuntàvem ja el mes d’octubre que una bona manera d’incorporar canvis per millorar la
rendibilitat de la campanya ja s’havia fet al nostre poble per conscienciar de la
importància de mantenir els carrers nets de les caques de gossos; una de les coses que
dèiem era que podia molt bé ser la incorporació dels agents cívics i que aquests agents
fessin pedagogia, per exemple, del bon ús de les bosses per recollir els excrements, o
que avisessin a les persones que no els recollien per tal que ho fessin.
Veiem que els agents s’han incorporat en aquesta nova campanya i ho valorem molt
positivament. Des de la CUP Torelló-som Poble, doncs, continuarem treballant per poder
buscar i incorporar noves propostes en aquests i molts altres temes, per tal que l’equip de
govern els valori i els pugui anar incorporant si les creu útils. En aquest tema, aquest és
un primer pas i també volem recordar i inclús preguntar si en algun moment es pot tenir
una altra boa mesura per evitar que algú vagi passejant la bossa de caques a la mà,
pensem que una bona mesura podria ser –com també havíem comentat el mes
d’octubre- la incorporació de més papereres en algunes zones, com per exemple, la zona
de la Bardissa, on encara a dia d’avui, s’acumulen en algunes zones bosses plenes dels
excrements, o bé penjades o bé situades en algú lloc de la bardissa.
La pregunta és aquesta, si en algun moment es valora la possibilitat d’incorporar més
papereres, perquè es puguin tirar les bosses.

Sr. Manel Romans:
Com que sé que el tema de la Bardissa correspon a Medi ambient, nosaltres ja hem mirat
que ens donin papereres, perquè ja ens havia arribat això d’alguns usuaris que tenien
gossos, que anaven allà i que recollien les caques i llavors no tenien on posar-les i a
vegades, a les baranes o a les teles metàl·liques d’allà ens hi trobem alguna bossa
enganxada.

Sr. Jaume Vivet:
Jo hi vull afegir una cosa i és que amb la feina que hi ha a lligar la bossa, no costa res
portar-la dos minuts més als dits i segur que hi ha un contenidor: a l’entrada o a la sortida
de la Bardissa hi ha un contenidor, segur!
Sra. Elena Crespi:
Entenem que també pot ser una reivindicació!

Sr. Jaume Vivet:
Si, si. Aquesta és la part de l’Ajuntament de cara als veïns.

Sr. Manel Romans:
Si que ho tenim previst i mirarem de posar-hi algunes papereres d’aquestes que a
vegades ens dóna la Diputació i ja he dit al tècnic que hi ha la zona de la Bardissa, també
ens han dit la zona de Matabosch. Aquestes zones que ara veiem més aviat que hi ha
molta gent passejant amb gossos, mirarem de posar-hi papereres.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.6.-
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Un prec-pregunta, referent ala situació actual a ràdio ona: el passat mes d’octubre va
plegar una de les dues periodistes que hi havia contractades sense que es cobrís la seva
vacant. Aquesta vacant ha estat sense cobrir durant diversos mesos, afectant la qualitat
del servei, ja que hi ha hagut una periodista durant aquests mesos i que, a més, amb tot
el seu dret, està en reducció de jornada. Això feia que si un dia aquesta periodista no
podia acudir a la feina per ics motius, aquell dia es quedava sense poder emetre els
informatius i, de fet, això ha passat unes quantes vegades. Pel que sabem, des de
l’Ajuntament es va donant llargues a l’hora de contractar algú per cobrir la vacant que
havia quedat deserta, fins que arribem a la setmana passada, en què la periodista que hi
havia treballant per la ràdio es va agafar la baixa per maternitat. De cop, tot el que havien
estat excuses es va traduir en l’inici del procés de contractació de la persona que durant
aquests mesos estarà treballant a la ràdio com a periodista. Això fa que a dia d’avui, a la
ràdio, nomes hi tinguem una periodista contractada de manera provisional.
A partir d’aquí, ens fem unes quantes preguntes:
 Per què ha tardat tant de temps a contractar-se aquesta nova persona?
 Durant el temps que duri la baixa de maternitat que s’ha agafat la periodista que hi
havia treballant fins ara, es té previst contractar algú altre, o només es tirarà
durant aquests mesos d’aquesta nova contractació?
 Aquesta nova persona, estarà a jornada completa o a mitja jornada?
 Hi ha voluntat que segueixi una vegada l’altra periodista es reincorpori de la baixa
per maternitat i així tornin a estar ocupades les dues places, o serà només una
cosa temporal?
Tota aquesta bateria de preguntes, que en el fons només és una, que és saber com està
la situació laboral actual a ràdio ona, la fem, perquè aquests temes ens preocupen, ja que
creiem que durant aquests últims mesos han afectat la qualitat de la nostra ràdio i no
tenim clar que hi hagi símptomes de millora a curt termini.

Sr. Manel Romans:
Si que ens va plegar una persona a primers d’any i ara hi ha hagut una altra persona que
està de baixa. Nosaltres dèiem que a recursos humans en aquests dies estem una mica
desbordats; si que volem fer una licitació, per treure com a mínim una plaça, però aquests
dies estem desbordats amb el tema que tenim unes quantes places que hem de treure a
l’Ajuntament, ens va plegar el tècnic de cultura, com sabeu, volem licitar la plaça
d’informàtic, a la policia també volem treure unes places d’interins... per tant, tenim una
engolfada de processos electius i fa que això s’hagi endarrerit una mica. En vam parlar
nosaltres amb l’equip de govern i vam dir que miraríem de prioritzar. També tenim els
plans d’ocupació de la diputació, que també hi estan treballant i, per tant, a recursos
humans ara hi tenim una engolfada que fa que anem una mica enrere en el tema dels
processos selectius, però si que volem treure un procés selectiu; no et puc dir quan, però
n’hem parlat amb la Julita.
Sr. Francesc Manrique:
I la persona que hi haurà ara durant aquest temps mentre hi ha la baixa de maternitat, hi
serà a jornada completa, mitja jornada,...?

Sr. Manel Romans:
A jornada completa! Però el que hem mirat també és si trobem algunes persones que
estudiïn periodisme o posar-nos en contacte amb universitats a veure si mentre duri el
procés, hi pugui haver un becari que doni un cop de mà a les persones que hi ha allà,
però això ja està en marxa.
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4.7.Pregunta referent al carnaval, que ja fa un parell de mesos i també a l’últim ple en què es
va tractar el tema del carnaval, se’ns va convocar a una reunió els grups a l’oposició per
parlar de l’organització i del futur del carnaval.
Ja han passat un parell de mesos i no sabem res més des d’aquella reunió, tot i estar a
punt d’entrar ja al mes de juny.
Per tant, aquesta pregunta seria per saber si hi ha alguna novetat referent a l’organització
de l’edició del carnaval de l’any vinent, ja que considerem que seria molt positiu arribar a
l’estiu amb aquest tema tancat i sense deixar cap dubte de la seva continuïtat i solidesa i
en cas de no haver-hi cap novetat, quins passos està previst seguir a partir d’ara.

Sr. Jaume Vivet:
M’agradaria que la respongués la Nuri. Jo sé que des de la regidoria estan treballant,
s’està mantenint contactes, perquè com hem dit pensem que l’Ajuntament sol no pot, o no
ha de tirar el carnaval i hi ha d’haver una societat civil implicada i estem buscant la
manera i de carnaval, entenc que d’una manera o d’una altra n’hi ha d’haver, no ens el
carregarem pas. No m’agradaria ser el primer alcalde que es carrega el carnaval de
Torelló, això per descomptat!
Sé que hi estan treballant. Si em permeteu jo li traslladaré la pregunta a la Nuri i, en tot
cas, per no esperar al proper ple, si ha de ser a través d’un correu o d’una reunió amb els
grups, que ho puguem parlar.
Sr. Xavier Lozano:
Refermar una vegada més l’oferiment de treballar conjuntament per afrontar aquest tema,
no només fer una reunió, si no de treballar plegats.

Sr. Jaume Vivet:
Ja li traslladaré això, Xevi!
Sr. XAVIER LOZANO:
4.8.Em repetiré en alguns temes.
Aquest mes, tal com deien abans els companys de la CUP, s’ha generat l’alarma pel mal
gust i olor de l’aigua al barri de Montserrat. Sabem que l’origen és natural per una alga
que afecta l’aigua que ve de la potabilitzadora. En un primer moment es va enviar l’aigua
de la potabilitzadora al ramal que va cap al barri de Montserrat, i després s’ha fet un
repartiment diferent barrejant l’aigua dels pous i de la potabilitzadora per a tot el poble i
que això ha aconseguit minimitzar l’efecte.
Tot i així, creiem que aquest problema es podria haver evitat, ja que se sabia que podia
passar; a Orís els va passar i, de fet, a Masies ja van optar per fer la barreja des d’un bon
inici. Per tant, d’entrada creiem que aquest problema s’hagués pogut evitar.
Però d’altra banda, també pensem que la gestió i la comunicació que es va fer per part de
l’Ajuntament no va ser adequada; d’entrada, no es va informar del canvi d’abastament els
veïns. Segurament informar prèviament que l’aigua passava dels pous a la
potabilitzadora, no hagués evitat el problema, però si que hauria pogut minimitzar
l’alarma. Sabem fins i tot de gent que va llençar menjar pensant-se que se’ls havia fet
dolent. Com a mínim, haurien sabut que l’origen del problema i donar-hi una explicació.
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I d’altra banda també creiem que aquestes informacions no s’han de deixar a mans de
l’empresa concessionària. Hauria d’haver estat l’Ajuntament que hagués cuidat més els
seus veïns i hagués informat directament. En resum, es va informar –creiem- tard i
malament i es va fer just un comunicat de premsa.
El que volem demanar és com s’està actuant, quin és el percentatge de repartiment i què
es pensa fer a partir d’ara, quina previsió hi ha i si un cop passat l’episodi de les algues
es mantindrà aquest repartiment global a tot el poble o es tornarà a separar i enviar
l’aigua de la potabilitzadora només a una part.
Aquesta resposta s’ha donat conjuntament a la pàgina 58.

4.9.La segona pregunta també fa referència al carnaval. Al ple de febrer vam presentar una
moció per crear una comissió de treball de cara al carnaval, que es va rebutjar per part de
l’equip de govern, si bé és cert que el 4 d’abril se’ns va convocar a una reunió, una reunió
que nosaltres vam assistir amb esperit constructiu, aportant un document amb propostes,
propostes que eren compartides per la majoria dels grups; sabem per la premsa i per les
comunicacions que s’han dit a colles carrossaires, de les quals en formem part, que hi ha
una d’aquestes propostes que es van fer a la reunió que s’estan estudiant o que s’estan
intentant tirar endavant, com és la de dotar de personal tècnic, però als grups que vam
assistir a la reunió no se’ns ha informat de res més; l’última vegada que se li va demanar
a la regidora de cultura –que avui no és present- va dir que s’estava parlant, que
s’estaven mirant les opcions i han passat dos mesos, dissabte farà dos mesos d’aquella
reunió i no en sabem res més. El carnaval s’acosta, arriben els mesos d’estiu, mesos que
l’activitat serà difícil de continuar, es para tot i quan arribem al setembre ens temem que
anirem tard.
Per tant, en el mateix sentit que ha fet la pregunta la CUP, com està la situació i què es
preveu fer per engegar o continuar el carnaval de cara a l’any vinent.
Aquesta resposta s’ha donat conjuntament a la pàgina 62.

Sr. JORDI CASALS:
4.10.Una pregunta arran del problema que hi va haver amb el subministrament elèctric a
Torelló, que va estar moltes hores el centre sense llum. Preguntar si hi ha una mica més
d’informació detallada, de la que es va dir l’endemà breument i que era una cosa
imputable a l’empresa, si han donat més explicacions, si s’han rebut queixes de veïns que
hagin tingut problemes amb la nevera, o de negocis, i cap on se’ls ha derivat; si
l’Ajuntament pot i vol fer alguna cosa al respecte i una observació: creiem que en
situacions com aquestes, com s’havia fet en el passat mandat, quan hi havia incidències
d’aquestes, d’alguna manera, que l’ajuntament, sigui des de comptes corporatius, o
regidors o tècnics, que poguessin anar informant a través de les xarxes socials, que molta
gent demanava informació i no n’hi havia, poder anar explicant en quin estat estaven les
coses.
Ho dic, perquè a vegades, la informació permet tranquil·litzar la gent. A vegades, quan no
hi ha cap tipus de resposta, els problemes es van fent més grans.

Sr. Jaume Vivet:
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Si en algun lloc falta transparència és en aquesta empresa que en diem ENDESA; i això
ho dic clar, alt i si s’emprenyen, tindran dues feines, perquè nosaltres el dia que va
passar, precisament estàvem a la Junta de Govern; això era un dilluns. Quan va marxar,
un tècnic de l’Ajuntament que després de molta estona hi va poder contactar, perquè si
que com a ajuntaments en teoria tenim un telèfon que ens informen; ens va dir que mitja
província estava a les fosques, que era un problema gros. Jo, aquell dia, per temes
personals havia d’anar a Girona al vespre, havia de ser a les 11 a Girona i vaig marxar a
les fosques, al carrer Manlleu hi havia llum; vaig veure que a mig poble hi havia llum. Vaig
arribar a 2/4 d’una, vaig trucar per saber què passava i la resposta de la policia que és a
qui vaig trucar, perquè en aquests moments és qui ha de tenir informació i em van dir que
encara estaven buscant l’avaria. Va ser una avaria greu; va ser una avaria de dos
transformadors, un al carrer Capsavila, al teatre, i l’altre al transformador de Can Blanch.
Van petar dos transformadors. Hores d’ara encara esperem que algú ens digui què
passar, és la veritat! Estem a mans –en aquest cas si que penso que és una empresa
que com he dit, de transparència poca- i a dia d’avui no tenim més informació que la que
ens van donar les hores que vam estar a les foques. Nosaltres vam fer una nota
lamentant aquest fet i evidentment, sobretot era una hora que per sort a la residència
Cals avis no es van quedar sense llum, perquè és a l’hora que es dóna el sopar i que en
aquest espai sense ascensor és un problema greu, allà i en altres llocs i evidentment els
comerciants i empreses de Torelló que van patir aquesta apagada, perquè es va afectar
tot el centre de Torelló.
Nosaltres hem intentat tenir-hi un contacte directe. Estem demanant poder parlar, en
casos així, amb alguna persona, la que sigui, però que ens pugui dir de primera mà què
passa, perquè a 2/4 d’1 la policia encara em van dir que buscaven l’avaria.
Si que vaig veure que al carrer que ells en diuen carrer de la Pau, però es a Can Blanch
on acaba la fàbrica vella i comença la nova, que hi ha un transformador i el que hi ha
pràcticament al costat del teatre pel carrer de Capsavila.
Només sabem això, que van petar dos transformadors i davant d’aquesta informació, que
és molt minsa, ens deien que havia estat greu, que la previsió era de donar el corrent a
les 9 del vespre i en algun lloc van haver d’esperar fins a quarts de dues o quarts de tres
de la nit.

Sr. Manel Romans:
Com que des del Consell Comarcal gestionem tot el que és la compra agregada
d’energia, en aquest cas d’ENDESA, he demanat als tècnics del Consell Comarcal, degut
precisament a aquesta manca d’informació que hi va haver, quan estàvem a Junta de
Govern, que va venir l’enginyer municipal i ens va dir que havia trucat ENDESA i que li
van dir que mitja província de Barcelona estava sense llum, nosaltres ens hem posat en
contacte amb ENDESA per tal que ens donin un telèfon, perquè si has de trucar al telèfon
general d’avaries, quan hi ha alguna cosa d’aquestes queda col·lapsat.
Per tant, hem demanat que els ajuntaments que estiguem en aquesta compra agregada
ens facilitin el telèfon d’una persona que sigui responsable i que quan passi alguna cosa
d’aquestes, tinguem línia directa amb ell i no haguem d’anar al telèfon general; ja en
teníem un, però pel que es veu no funcionava del tot bé.
Hem demanat això i quan ho tinguem, passarem als serveis tècnics dels ajuntaments,
que ells el donin als regidors que creguin i a l’alcalde, per tal que si mai hi ha alguna
cosa, tinguem algun telèfon directe amb alguna persona de la companyia, per tal que ens
doni resposta i no ens trobem com ens vam trobar, que no sabíem què havia passat.

Sr. Jordi Casals:
Però al marge del que pugui fer el Consell Comarcal i al marge que ens queixem
públicament, que està bé, és correcte!, perquè a vegades està bé que es llencin
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missatges clars, però, l’equip de govern es planteja fer alguna cosa si no millora
l’escenari degut a aquest episodi? Perquè òbviament, és difícil segurament i més, de la
manera que jo diria que estan protegides aquestes empreses, que pugui haver-hi algunes
conseqüències cap a ells. No sé si els consumidors anant a consum es pot fer alguna
cosa. Jo crec que això estaria bé que el servei de consum de l’Ajuntament pogués
informar i informar comerciants, empreses i particulars sobre quins passos poden fer al
respecte i si no es millora la comunicació i no es donen les respostes quan s’han de
donar, potser s’hauria d’estudiar –dic jo ara en aquests moments no sé quina- però si que
s’haurien d’estudiar quines conseqüències hi pot haver.

Sr. Manel Romans:
Jo el que et voldria dir, que amb la responsable de consum estem precisament aquests
dies fent una campanya amb els mitjans de comunicació informant que una vegada al
mes, el dimecres, ve una furgoneta de les 11 a 1uarts de 2 a la placeta d’en Pujol, per tal
que si algú té algun problema hi vagi.
A part d’això, d’aquesta furgoneta que ve de la Diputació una vegada al mes, si que hi ha
una tècnica de consum, la Montse Martí, que està a promoció econòmica i si mai algú té
algun problema, està en horari laboral allà per atendre tots els problemes que hi pugui
haver en persones que, si en aquest cas hi ha hagut algú que l’ha perjudicat aquesta
apagada de llum, jo des d’aquí li faig la invitació que vagi a la furgoneta el dimecres o que
vagi a demanar per la Montse Martí a promoció econòmica i se l’atendrà i se la guiarà en
els passos que podem fer nosaltres, que no són tots.
Sr. Jordi Casals:
Aquesta campanya específica que ja es feia abans, potser se’n hauria de fer una
reforçant pel tema aquest de la llum amb els usuaris específics, que jo crec que a més, es
poden localitzar bastant i es podria fer una campanya informativa, perquè la gent sàpiga,
a més de l’existència d’aquest servei, degut a aquesta circumstància que a vegades la
gent no sap que pot demanar responsabilitats,. Que ho faci.
4.11.Respecte a l’autobús, vam fer un prec, és a dir, vam fer una mica de repàs de tot plegat,
de la història de l’autobús a Torelló, que crec que el punt d’inflexió de quan la Generalitat
va oferir unes noves tarifes i es va incorporar a rodalies i els preus interurbans, que són
els únics que pot oferir transports Sagalés eren aplicables a bus urbà, és a dir, eren
barats, ja que si es fes només el servei urbà voldria dir un servei municipal amb els seus
costos econòmics, però que amb les noves tarifes els preus eren adequats per donar-li un
sentit de bus urbà i, a més, ara s’ha pogut millorar amb aquesta parada al CAP per donar
respostes sobretot als veïns del barri de Montserrat a l’hora d’anar cap al CAP. Ho veiem
molt bé i tot el suport amb aquesta nova parada.
I el que vam fer va ser un prec que a l’hora de vendre els tiquets, ja que aquí no hi ha
màquines expenedores com hi ha a Vic, per exemple, perquè la gràcia dels preus és que
puguis tenir un abonament de 10 viatges com a mínim, que s’ampliés el marge d’on es fa
ara que és als estancs; vam plantejar que es pogués fer des d’equipaments municipals,
les oficines de l’Ajuntament, el punt d’informació juvenil i d’altres equipaments municipals
i pel que em sembla que hem anat llegint, no es parla de nous punts de venda i creiem
que seria important i això acompanyar-ho amb una bona campanya al marge de la foto
amb el cartell de bus i un de la brigada pintant darrere la parada, informar dels preus,
d’on es poden anar a buscar aquests abonaments i els llocs de compra dels abonaments
de bus.
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És un prec que ja vam fer i esperaríem, si es vol fer, que es pogués tenir un calendari per
poder-ho fer d’una vegada.
Aquesta resposta s’ha donat conjuntament a les pàgines 54-55.

5.- INFORMACIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.1.Una resposta a l’Elena, que te la devem de fa un parell de mesos i que és el tema dels
passavolants. M’he informat bé i et dono les dades d’ara: hi ha un acord de la comissió de
Govern de l’any olímpic, del 17.12.1992 en què es descriu –te’n porto una còpia, perquè
fa anys-. Diu que als passavolants els atendrà la policia local –diu altres coses, però en
resum diu això-; que la policia els inscriurà en un registre; que se’ls donarà un àpat, en
funció de l’hora que sigui, d’un tipus o un altre i que se’ls entregarà un bitllet de tren.
També diu que en cap cas se’ls pagarà allotjament.
És el que s’està fent i ara, més que inscriure’s en un registre, el que es fa també és
consultar la base de dades de la policia, per saber si cal estar aleta per algun altre tema i
a grans trets, és això.

Sr. ALBERT PORTÚS:
5.2.Simplement i una mica en relació amb el que deies tu Lluís Toneu del tema de la
transparència, dir-te que hi estem treballant. L’extracte del pressupost trimestral a dia
d’avui si que està publicat i les modificacions, però hi estem treballant diàriament i cada
dia introduïm noves dades; hi estem a sobre, és un treball transversal amb totes les
regidories i estem complint ja un 88% dels ítems que marca la llei de transparència a dia
d’avui.
5.3.El dia 1 de juny, demà passat es passa a cobrament el segon rebut de l’IBI i el primer de
deixalles.
Sra. CONCEPCÓ VILLENA:
5.4.Aquest mes hi ha hagut moltes activitats esportives. Només remarcar que el 17 i 18 de
maig es va acollir a Torelló la jornada de cloenda del cicle de caminades per gent gran,
que està composada per 56 municipis. Durant aquests dos dies es van fer 3 activitats: es
va fer una caminada circular per darrere el Puig de les 3 Creus, es va fer una activitat de
zumba i una altra de ioga adaptat.
Hi va haver 1.045 participants i 1.137 un altre i vull agrair la col·laboració pel
desenvolupament d’aquestes dues jornades, perquè hi va haver molt moviment de gent
gran fent activitat; agrair la col·laboració de la policia local, protecció civil, la brigada,
evidentment del personal d’esports i de tot l’equip del casal de la gent gran que ens van
ajudar a organitzar aquestes dues jornades.
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5.5.També destacar que divendres passat vam fer les jornades de cloenda –també- de les
quartes jornades esportives escolars o aquest any hi va haver molta assistència de
famílies que van venir a veure els nens en aquesta última jornada.
5.6.I hi ha hagut diferents activitats:
 Torneig internacional Joan Mir
 El segon torneig de natació, trofeu mercat del trasto
 El motor fest, el 14-15 de maig
 El desè aniversari de les bitlles catalanes.
 El campionat Catalunya mini masculí de bàsquet
 I el torneig escolar mini vòlei Pratdesaba.
Això denota una mica el gran dinamisme esportiu que hi ha a Torelló.

Sr. JAUME VIVET:
5.7.Dimecres passat vam anar al Consell Comarcal a la mesa de concertació de la Diputació
de Barcelona. Una vegada sapiguem exactament els resultats i el que es dóna per a cada
projecte, ja us informarem, però en tot cas ja s’ha presentat el projecte i ja hem anat a
negociar una mica el que volem tirar endavant.
Vam insistir en els 5 projectes. Per tant, pensem que tots, de pic o de palada tindran
aportació econòmica per part de la Diputació.

5.8.Informar d’un projecte que tirarem endavant des de l’equip de govern i en aquest cas,
amb la participació de tot el personal de l’Ajuntament i és que el dia 2 d’octubre entrarà
en vigor la Llei 39/2015 del procediment administratiu. Aquesta llei suposa un avenç
decisiu en l’administració electrònica i ens dóna un any de termini per a la implantació de
l’expedient electrònic i per regular les relacions entre administracions i ciutadania a través
de mitjans electrònics i aquesta llei, com dic, ens aboca en un futur relativament curt a
una administració sense papers, que gairebé no ens ho creiem, però és l’objectiu que té
això.
Demà a les 8 del matí es fa la presentació d’aquest projecte a tots els treballadors de
l’Ajuntament, al teatre Cirviànum, per fer la primera presentació i que ens diguin a grans
trets el que representa i, per tant, serà un tema que també, de cara a la transparència,
com deies tu lluís, també generarà beneficis.
L’objectiu és ser més eficients i més efectius de cara al ciutadà; no és cap altre l’objectiu
que hi busquem i ja dic que demà farem aquesta presentació al personal de l’Ajuntament.

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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