ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
19 DE DESEMBRE DE 2016:
Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Ordinària
19 de desembre de 2016
Presencial
de les 19:02 a les 21:08
PLE2016/11

Hi assisteixen:


















President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal, que s’absenta a les 20:52
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
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2.2.1. Modificació de l'Acord de Condicions de Treball del personal funcionari per al
període 2013-15 (Codi de l'Acord 08014102132006)
2.2.2. Modificació del Conveni Col•lectiu del personal laboral per al període 2013-15 (Codi
del Conveni 08014102132006)
2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació de l'adhesió al model de Quadre de Classificació de Documentació
Municipal (QdCM)
2.3.2. Rectificació de l'acord del Ple municipal de data 28 de novembre de 2016, pel qual
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dependències i equipaments municipals
2.3.3. Creació del fitxer de dades de caràcter personal: Retransmissió i gravació de
sessions plenàries de l'ajuntament
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al ple dels decrets aprobats des de l'última sessió plenaria
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3.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última
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4.- PRECS I PREGUNTES
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Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/10 Ordinària 28/11/2016
L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents, amb la rectificació que es recull a petició
de la Sra. Elena Crespi:
A la pàgina 7, on deia “Sovint veiem accions que podrien passar desapercebudes, …”, ha
de dir “Sovint veiem, gràcies a accions que podrien passar desapercebudes, …”
2. PROPOSTES
2.1. HISENDA
2.1.1. Imposició i ordenació provisional de contribucions especials per executar el
projecte d'obres ''projecte constructiu del C/Nou i Corredor de Can Reig''.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.Per decret de l’alcaldia de data 14 d’octubre de 2.016 es va aprovar inicialment el
“Projecte constructiu del C/ nou i corredor de Can Reig” redactat per l’arquitecte Jaume
Tuneu i Alabró amb un pressupost d’execució de contracta de 649.217,86 € més
136.335,75 € corresponents a l’IVA.
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2.- L’expedient d’aprovació del projecte d’obres ha estat exposat al públic al BOP de 17
d’octubre de 2.016 i al DOGC núm. 7229 de data 19 d’octubre de 2.016 durant el període de
30 dies hàbils. Durant el període d’exposició pública no s’han presentat al.legacions.
3.Per decret de l’alcaldia de data 2 de desembre de 2.016 s’ha aprovat definitivament
el “Projecte constructiu del C/ nou i corredor de Can Reig” redactat per l’arquitecte Jaume
Tuneu i Alabró amb un pressupost d’execució de contracta de 649.217,86 € més
136.335,75 € corresponents a l’IVA, tal com havia estat aprovat inicialment.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.La Corporació municipal considera necessari l’execució dels treballs que
preveu el referit projecte amb la finalitat de reurbanitzar el C/ Nou i Corredor de Can Reig
amb l'ampliació dels serveis existents i la seva renovació ja que es troben amortitzats pel
pas del temps al ésser un dels únics carrers del casc antic que no s’hi ha actuat des de fa
més de 50 anys.
La realització de les obres beneficiarà especialment als propietaris de les parcel·les que
tenen accés pels vials inclosos en el projecte d’obres ja que les obres comportaran un
augment del valor dels seus béns.
Es considera procedent la imposició de contribucions especials ja que es tracta de la
urbanització de 2 vies que actualment es troben amb uns serveis obsolets i actualment no
s'adeqüen a normativa , fet que comporta que tot el benefici i augment del valor que
genera l’actuació sigui atribuïble als propietaris col.lindants amb aquestes vies ja que
aquestes vies donen servei als veïns que viuen en aquesta zona.
Per les circumstàncies exposades anteriorment aquesta Corporació considera que el
percentatge pel que han de contribuir els subjectes especialment beneficiats és del 90%
del cost suportat per la Corporació, donada la ponderació entre la concurrència de
l’interès general i el particulars dels subjectes beneficiats per les contribucions especials,
d’acord al què s’ha esmentat anteriorment.
Segon.-Determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, s’ha d’establir els
criteris de repartiment entre els previstos per l’article 32 de Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’arquitecte municipal ha emès informe en el sentit que justifica que es reparteixi els
mòduls de pagament en el sentit de repartir-se en un 50% en base als metres lineals de
façana i en un 50% en base al volum edificable.
Com a superfície del sòl s’utilitza la superfície de les fitxes cadastrals de les finques. En
cas que la superfície cadastral no coincideixi amb la superfície real es podran aportar
mitjans de prova que acreditin quina és la superfície correcte .
Tercer.-Vist el que disposen els articles 28 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament pot
establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que
es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins
que li són atribuïts. L’execució del projecte l’obra “Projecte constructiu del C/ Nou i
corredor de Can Reig ” té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les
enumerades en l’art. 29 del RDL 2/2004.
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Quart- De conformitat amb l’article 22.2e) i l’article 47.3 h) LBRL la competència per la
imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari correspon al ple de la
Corporació i exigeix el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de
la Corporació.
L’Ajuntament disposa , degudament aprovada i en vigor l’Ordenança General de
Contribucions Especials en la que es conté amb caràcter general la regulació bàsica de la
seva ordenació.
Vistos els informes de l’arquitecte , de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient.
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 absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució del projecte l’obra “Projecte constructiu del C/ nou i corredor
de Can Reig", l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici
o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Segon.- Aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut per al
finançament de les obres , que d’acord amb l’article 34.3 LHL conté els següents extrems:
1. El pressupost total del cost previst dels treballs a executar es fixa en set-cents norantanou mil dos-cents vint-i-sis euros amb seixanta-un cèntims ( 799.226,61€) .El desglòs de
les despeses és el següent :
DESPESES OBJECTE DE C.E.
Cost obra a executar
Arqueologia
Coordinació seguretat
control qualitat

785.553,61
7.260,00
i

salut

COST TOTAL

i
6.413,00
799.226,61

FINANÇAMENT
Subvenció Pla de Barris
Subvenció Diputació de Barcelona
Contribucions Especials
Aportació Municipal

399.613,31 €
135.400,00€
237.791,97 €
26.421,33€

2.- El cost suportat per l’Ajuntament serà de vint-i-sis mil quatre-cents vint-i-un euros amb
trenta-tres cèntims ( 26.421,33€), corresponent al 10% del cost de les obres un cop
descomptades les subvencions.
3.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà el 29,75 % del cost total de les obres
i el 90% del cost suportat per l’administració, és a dir, dos-cents trenta-set mil set-cents
noranta-un euros amb noranta-set cèntims ( 237.791,97 €), que constituirà la base
imposable del tribut.
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El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real
fos major o menor que el previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del càlcul de la
quota corresponent.
4.- Els criteris de repartiment seran :
Els mòduls de repartiment es fixen en un 50% tenint en compte els metres lineals de
façana i el 50% restant tenint en compte el volum edificable .
5.- Els pagaments es realitzaran de la següent manera :
Quotes fins a 250 euros :
Quotes de 251 a 600 euros :
Quotes de 601 a 2.000 euros :
Més de 2.000 euros :

1 única quota
2 liquidacions bimensuals.
6 liquidacions bimensuals.
12 liquidacions bimensuals.

La primera quota es liquidarà en el moment de fer l'acta de comprovació del replanteig.
Tercer.- Advertir que aquesta quantitat es fixa, d’acord amb l’article 31.3 LHL, amb el
caràcter de mera previsió i serà objecte, en el seu cas, de l’oportuna rectificació, a l’alça o
a la baixa, una vegada acabades les obres i conegut el cost real de les mateixes.
Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials imposades les
persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT
especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta consideració les
que siguin propietàries dels béns immobles afectats per l’execució del projecte.
Cinquè.- Aprovar la relació de contribuents, així com les quotes individuals resultants
d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de les
finques i propietaris afectats, i segons resulta de les bases del repartiment que s’aproven
en aquest acord que s’adjunta al final del present acord com Annex.
Sisè.- En tot allò que no estigui previst en aquest acord, es remet a l’ordenança general
de contribucions especials de l’Ajuntament de Torelló.
Setè.- Exposar al públic aquest acord, junt amb la resta de l’expedient, durant un termini
de trenta dies, per mitjà d’edictes en el tauler electrònic de la Corporació i en el butlletí
oficial de la província, així com en un diari de la premsa diària de més circulació, amb la
finalitat que qualsevol interessat pugui examinar i presentar les reclamacions que estimi
oportunes.
Vuitè .- Determinar que en cas que no es presentessin reclamacions, els acords
provisionals d’imposició i d’ordenació concreta de les contribucions especials es
consideraran elevats a definitius, sense necessitat d’adoptar nou acord, publicant-se
llavors tant l’acord com el text definitiu en la forma establerta per l’article 17 LHL,
notificant-se llavors als contribuents les quotes individuals assignades en la forma
establerta en l’article 34.4 LHL.
Novè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l’Associació Administrativa
de contribuents en els termes i als efectes d’allò que disposen els articles 36 i 37 del
Reial Decret Legislatiu 2/2.004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals.
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Desè.- Facultar tan amplament com en dret sigui menester al senyor Alcalde per a
l’execució dels precedents acords.
Onzè.- Notificar aquest acte als contribuents i a la Intervenció Municipals.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
En coherència amb el que hem anat fent des del principi del mandat, votarem en contra
d'aquest punt. I ho farem no tant perquè creguem o no creguem que en aquest cas les
contribucions especials que hauran d'assumir els veïns estiguin justificades, sinó perquè
com a Ajuntament continuem sense tenir una normativa específica i uniforme sobre quan
i com aplicar les contribucions especials. Per a nosaltres es continuen fent vestits a mida
segons el moment, els actors i les necessitats i això fa que hi continuïn havent –i que n’hi
hagi en el futur- polèmiques justificades. En aquest cas els terminis o les presses
imposades pel calendari del Pla de Barris i la seves especificitats, faran que els veïns a
diferència del què ha passat per exemple en el carrer Sant Bartomeu, hagin de pagar sí o
sí independentment de quina sigui la rebaixa econòmica que s'aconsegueixi mitjançant la
licitació. Altre cop més un nou escenari, tal i com vàrem advertir en la nostra intervenció
del desembre de l'any 15 quan discutíem el projecte del carrer Sant Bartomeu. Podríem
tornar, de fet, a repetir fil per randa la intervenció que vàrem fer aleshores i aquesta per a
nosaltres tindria la mateixa validesa. Bé doncs, per concloure, nosaltres hi votarem en
contra com a protesta al que per a nosaltres és una manca de criteris uniformes i
transparents.
Sr. JORDI CASALS:
Des del grup d’Esquerra Republicana i Junts per Torelló, en aquest punt ens abstindrem;
un posicionament bastant semblant al de la CUP i segurament són unes raons que vam
compartir tots durant la campanya electoral en un debat que hi va haver i en què es va
parlar de les contribucions especials; llavors es va dir que s’haurien d’aclarir criteris a
l’hora d’establir les contribucions especials en les diferents obres i ara segurament estem
en l’últim moment que té aquest equip de govern durant aquest mandat, per aclarir
aquests criteris i aplicar-los, perquè segurament no hi haurà altres obres amb
contribucions especials i hem perdut les diferents oportunitats per poder-ho fer així; el que
ens ha quedat és un collage de diferents propostes i maneres de tirar endavant les
contribucions especials sense acabar d’aclarir un criteri més enllà del que ha insistit el
regidor d’urbanisme, que el criteri és la llei, però passa que hem tingut diferents maneres
d’aplicar-ho i tenim diferents sectors del pla de barris que se’ls ha cobrat contribucions
especials i que les fórmules han estat diferents i jo crec que el que salta més a la vista és
el tema de la incidència de la baixa econòmica, que en alguns casos s’ha aplicat
directament als beneficiaris veïns i en altres casos també a l’aportació de l’Ajuntament.
Nosaltres aquí no volem dir quina és la millor opció d’aquestes dues, si no que creiem
que s’hauria d’haver establert aquest criteri i que no s’ha fet i no creiem que es faci en
aquest mandat o, si més no, si es fa aquest plantejament, que també s’ha dit que es
podia fer, sense acabar-ho d’aclarir que es fes, malgrat que en campanya electoral tots
estan d’acord en fer-ho, doncs nosaltres no votarem en contra, perquè creiem en les
contribucions especials com una fórmula correcta d’actuar, però si una abstenció, com
també va ser pel carrer Sant Bartomeu, no per posar pals a les rodes en aquest punt, si
no un toc d’atenció per aquest aspecte que queda una mica coix.
Sr. JAUME VIVET:
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Jo només diré que són diferents escenaris, per descomptat; si es vol entendre es pot
entendre i, si no, doncs no. si que és el mateix tractament que té el carrer Rocaprevera,
que en aquest cas és la mateixa tipologia. Ens agradi o no, sempre partim de diferents
escenaris: al carrer Sant Bartomeu hi havia Diputació, que hi va fer una aportació directa i
que, per tant, va permetre que si hi havia baixa, inclús allà la baixa va ser per a
l’Ajuntament. Per tant, el criteri crec que és clar i no pot ser el mateix criteri per a tot el
municipi; no és el mateix una reparcel·lació, que un pla parcial, que un carrer, que un
altre carrer... a més, el carrer de Sant Bartomeu, fins ara feia el manteniment la Diputació
i ara el manteniment recaurà en el municipi de Torelló, perquè ens el cedeixen. Són
diferents coses. Si es vol entendre es pot entendre i si no es vol entendre, doncs no
discutiré més.
Sr. LLUÍS TONEU:
Doncs Santi: nosaltres si que debatrem tantes vegades com faci falta, perquè aquest
espai entenem que és per això i nosaltres estem aquí per dir el que pensem i defensar les
nostres postures polítiques. Insisteixo: podríem tornar a repetir exactament el mateix
debat que vam tenir quan s’ordenaven els criteris pel carrer Sant Bartomeu; els diferents
escenaris no vol dir que no es pugui partir d’unes regles comunes de joc per a tothom i no
en funció de qui et fa la subvenció, o qui la deixi de fer i el que demanem nosaltres és que
es posin per escrit les coses, tan simple i tan fàcil com això. Ho vam dir en el ple de les
ordenances, que era el moment de fer-ho, de poder reglamentar clarament això; igual que
tenim un pla d’ordenació general municipal que en cada diferent zona d’usos
s’estableixen diferents zones dels carrers i es podria fer exactament el mateix en aquests
casos. En aquell moment nosaltres també vam dir, per exemple, que érem favorables a
no carregar contribucions especials al carrer Sant Bartomeu, perquè enteníem que era
una obra d’interès públic. Tampoc ens hem amagat mai, nosaltres hem defensat que per
exemple al carrer Giravolt s’havien de pagar aquestes contribucions especials, i
segurament al carrer Nou nosaltres també ens posicionaríem perquè es paguessin.
Jo també ho diré clar i català: si es vol entendre es pot entendre, si no, no; nosaltres
defensem el que defensem: que es posin per escrit aquests criteris, que segur que es
poden fer millor del que s’està fent ara.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Jo tampoc em vull estendre: amb coherència des d’abans de les eleccions municipals,
nosaltres hi estem en contra i hi tornarem a votar en contra.

Sr. JORDI CASALS:
En aquests debats jo crec que pot arribar una síntesi en els diferents posicionaments,
perquè em sembla que gairebé, si més no quan estàvem parlant de criteris, ens podem
posar d’acord; tractar igual els diferents és la cosa més injusta que hi ha i hi ha diferents
escenaris i em sembla que en aquest cas, tant la CUP, com convergència, com Esquerra
Republicana i junts per Torelló som conscients d’això. Jo crec que l’únic cas que ens
queda per poder-nos posar d’acord, és si realment cal reglamentar-ho o aclarir-ho
d’alguna manera, que nosaltres creiem que si, que el departament d’urbanisme hauria
d’haver dedicat temps en poder fer això, perquè crec que els posicionaments no estan tan
lluny tan d’una banda com de l’altra.

VOTACIÓ:
Sr. JORDI ROSELL:
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Comenta que no participarà en la votació, per ser part afectada en l’expedient.
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: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU –
excepte el Sr. Jordi Rosell- i EiO#FemTorelló.
Vots desfavorables: 5, dels regidors i la regidora dels grups municipals de CUP
Torelló-SP i PSC-CP
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM
2.1.2. Aprovar inicialment l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de
Torelló, per a l'exercici 2017
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
S'ha elaborat, per part de l'alcaldia, l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de
Torelló, per a l'exercici 2017, format per: el del propi Ajuntament i el del Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura.
En data 7 de desembre de 2016, la intervenció municipal ha emès el seu informe
econòmic –financer i a la mateixa data la Cap de Personal ha emès també el seu informe,
que consten en l'expedient.
FONAMENTS DE DRET
Articles 162 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al contingut i aprovació del
pressupost de les entitats locals.
Capítol Primer del Reial Decret Legislatiu 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa
el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, respecte al contingut i aprovació del
pressupost de les entitats locals.
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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 inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Torelló, per a
l'exercici 2017, format per: el del propi Ajuntament i el del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura; el qual, resumit per capítols i per cadascun dels organismes que l'integren,
així com l'estat de consolidació, és el següent:
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PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Estat d'ingressos
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos ordinaris

CAPÍTOL III

Quotes urbanístiques, Contribucions especials i
taxes per a inversions

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

IMPORT EN €
5.977.000,00
200.000,00
3.039.053,97
790.058,98
3.543.482,08
44.854,44

Total ingressos corrents ordinaris

12.804.390,49

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

13.594.449,47

CAPÍTOL VI

Alienació d'inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

1.496.840,30

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

3.109.190,70

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

0,00
1.612.350,40
0,00

16.703.640,17

Estat de despeses
IMPORT EN €

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL I

Despeses de personal

4.543.892,55

CAPÍTOL II

Despeses en béns corrents i serveis

6.169.072,88

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

1.004.290,98

Total despeses ordinàries

11.717.256,41

CAPÍTOL III

Despeses financeres

112.535,53

CAPÍTOL IX

Passius financers

817.460,39

Total càrrega financera
CAPÍTOL V

Fons de contingència

Total despesa corrent + Càrrega financera + Fons contingència
CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

929.995,92
25.000,00
12.672.252,33
3.911.861,65
119.526,19
0,00
16.703.640,17

PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

9

Estat d'ingressos
IMPORT EN €

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL I

Impostos directes

0,00

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

0,00

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos ordinaris

CAPÍTOL III

Quotes urbanístiques, Contribucions especials i
taxes per a inversions

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

265.809,95
0,00
599.224,96
0,00

Total ingressos corrents ordinaris

865.034,91

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

865.034,91

CAPÍTOL VI

Alienació d'inversions reals

0,00

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

0,00

CAPÍTOL VIII

Actius financers

0,00

CAPÍTOL IX

Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

0,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

865.034,91

Estat de despeses
IMPORT EN €

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL I

Despeses de personal

480.337,30

CAPÍTOL II

Despeses en béns corrents i serveis

360.164,24

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

Total despeses ordinàries
CAPÍTOL III

Despeses financeres

CAPÍTOL IX

Passius financers

10.030,00
850.531,54
2.300,00
0,00

Total càrrega financera

2.300,00

CAPÍTOL V

4.803,37

Fons de contingència

Total despesa corrent + Càrrega financera + Fons contingència

857.634,91

CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

0,00

CAPÍTOL VIII

Actius financers

0,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

7.400,00

865.034,91

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Estat d'ingressos
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CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL I

Impostos directes

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos ordinaris

CAPÍTOL III

Quotes urbanístiques, Contribucions especials i
taxes per a inversions

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

IMPORT EN €
5.977.000,00
200.000,00
3.304.863,92
790.058,98
4.072.621,92
44.854,44

Total ingressos corrents ordinaris

13.599.340,28

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

14.389.399,26

CAPÍTOL VI

Alienació d'inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

CAPÍTOL IX

Passius financers

1.496.840,30

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

3.109.190,70

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

0,00
1.612.350,40
0,00

17.498.589,96

Estat de despeses
IMPORT EN €

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL I

Despeses de personal

5.024.229,85

CAPÍTOL II

Despeses en béns corrents i serveis

6.529.237,12

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

Total despeses ordinàries

944.235,86
12.497.702,83

CAPÍTOL III

Despeses financeres

114.835,53

CAPÍTOL IX

Passius financers

817.460,39

Total càrrega financera
CAPÍTOL V

Fons de contingència

Total despesa corrent + Càrrega financera + Fons contingència
CAPÍTOL VI

Inversions reals

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

CAPÍTOL VIII

Actius financers

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

932.295,92
29.803,37
13.459.802,12
3.919.261,65
119.526,19
0,00
17.498.589,96

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d'Execució del Pressupost i la documentació
annexa i complementària al pressupost que consta en l'expedient. Annex I
Tercer- Aprovar inicialment la plantilla del personal al servei d’aquesta Corporació que
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual i
personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona en l’annex II.
S’aprova també la plantilla de personal del Consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura,
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ja que l’Ajuntament de Torelló és l’administració d’adscripció, tal com es relaciona a
l’annex III.
Quart.- Aprovar la modificació de la relació dels llocs de treball que consta també a
l’expedient annex IV.
Cinquè.- Exposar els presents acords al públic, mitjançant la inserció de l'anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació,
durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Sisè.- L'aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor
en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i es procedirà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
resumit a nivell de capítols.
ANNEX II
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ 2017

Administració General

CATEGORI
A
Secretari

Vacants

Habilitació de Caràcter Intervenció
nacional
Intervenció
Tresoreria

CLASSE
-

Places

SUBESCAL
A
Secretaria

Grup

ESCALA

A1

1

0

-

Interventor

A1

1

1

Tresorer

A1

1

1

A1
A2
C1
A1

1
1
17
1

1
0
3
1

(3)
(1)

A2

3

1

(1)

C1

1

0

A1

1

0

A2

1

1

- -

Tècnica
Gestió
Administrativa Superior
Tècnica

Administració Especial

Serveis
Especials

Observacions

1. Personal funcionari

Titulats
superiors
Diplomada Tècnics de
grau mig
Auxiliar
Auxiliars
tècnics
Titulats
Comeses superiors
especials
Tècnics
mitjos

(1)
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Policia
Local

Observacions

Vacants

CLASSE

Places

SUBESCAL
A

Grup

ESCALA

C1

1

0

C2

1

1

A2

1

1

C1

1

0

Caporal

C1

3

2

(2)

Agent

C1

19

8

(8)+(2*)

CATEGORI
A
Tècnics
especialistes
Auxiliars
tècnics
Inspector
Sergent

(1)

(1)(2)(3)(8) núm. de vacants ocupades interinament
(2*) personal en pràctiques

Places

Vacants

Amortiz.

A2
A2
C2
C1
A2
A2
A2
A2
C2

3
2
2
1
1
1
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

C1
C2
C1
C1

1
1
1
3

1
0
0
1

Denominació de la plaça

Treballador/a Social
Educador/a Social
Treballador/a familiar
Educador/a de carrer
Tècnic/a en diversitat i ciutadania
Tècnic/a en economia i desenvolupament local
Tècnic/a d'educació
Tècnic/a de cultura
Animador/a joventut (lloc a extingir grup C2 i passa a
C1)
Coordinador/a d’infància i joventut
Responsable punt d’informació
Responsable comunicació i informació
Auxiliar de biblioteca

Observacions

Grup

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

(1)

13

3

0

E
E
C2
C2
A2
E
C2
E
E
A2
A2
A2
A2
C2
C1
C1
A2

1
4
1
1
1
4
1
3
4
1
1
1
1
1
1
2
1

0
1
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
1
1
2
1

Observacions

Vacants

E

Amortiz.

Places

Ajudant de neteja de les dependències municipals (1
parcial)
Encarregat manteniment instal·lacions educatives
Porter-conserge instal.lacions educatives
Encarregat manteniment instal·lacions esportives
Coordinador de pavelló
Tècnic d’esports
Conserge-neteja instal.lacions esportives
Encarregat/da d’obres
Oficial de 1 a
Oficial de 2 a
Tècnic/a d’ocupació
Tècnic/a de promoció econòmica
Tècnic de formació pel treball
Agent socioeducatiu
Auxiliar Administratiu/iva
Responsable de la ràdio
Ajudant de la ràdio
Director del museu de la torneria (jornada parcial 80 %)

Grup

Denominació de la plaça

(1)

(1)

(1)
(1)
(2)
(1)

Places

Vacants

Observacion
s

Grup

Amortitz.

3. Personal laboral de caràcter no permanent

Coordinador/a del Pla de barris

A2

1

0

Coordinador/a del PTT

A2

1

1

(1)

Ajudant de la ràdio (jornada parcial 57,14%)

C1

2

2

(1)

Denominació de la plaça

(1)(2) núm. de vacants ocupades temporalment

Observacion
s

Amortitz.

Vacants

Grup

Observacions

Places

4. Personal eventual
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Vacants

1

1

Observacion
s

Places

Assessor d’organització i projectes

Amortitz.

Grup
A1

Observacions

ANNEX III
PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSORCI VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA
Personal laboral fix:
Denominació de la plaça
Auxiliar administrativa
Gerència

Grup
C2
A2

Places
1
1

Vacants
1
0

Personal laboral de caràcter no permanent:
Denominació de la plaça
Grup
Tècnic/a dinamització econòmica sector comerç
A2
( AODL)
Tècnic/a del Centre de Formació Forestal
A2
Tècnic/a desenvolupament territorial sostenible
A2
(AODL)
Tècnic/a de dinamització empresarial (AODL)
A2

Places
1

Vacants
1

1
1

1
1

1

1

Tècnic/a ocupació-prospecció empresarial (AODL)

A2

1

1

Tècnic/a de promoció del territori i ús públic

A2

1

1

Tècnic/a d’emprenedoria (Catalunya emprèn)
Informador-guia del castell de Montesquiu
Coordinador/a informador-guia del castell de
Montesquiu
Coordinador/a jardineria del castell de Montesquiu
Mediador/a intercultural (jornada de 23 hores)
Tècnic/a tallers comunicació (jornada de 9 hores)

A2
C2
C2

1
3
1

1
3
1

C2
E
A2

1
1
1

1
1
1

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Bona tarda. En aquest Ple portem a aprovació el Pressupost que regirà durant l'exercici
2017. Vull agrair l’interès mostrat tant pel grup municipal d'Erc-Junts per Torelló, com
també per part de la CUP Torelló-Som Poble. Des del grup d'ERC se'ns va fer arribar un
conjunt de 12 propostes, de les quals se’n varen acceptar 9 que seran introduïdes com a
esmena al Pressupost. Per part de la CUP se'ns va fer arribar també un conjunt de
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propostes que malauradament no s'han pogut considerar, bàsicament per manca de
temps però malgrat tot els emplacem a poder-les tractar durant el pròxim exercici.
Aquest any portem a aprovar un pressupost consolidat total tant d’ingressos com de
despeses de 17.498.589,96 euros, la qual cosa representa un augment de quasi un 8%
respecte de l'any anterior.
El pressupost de l’Ajuntament es fixa en 16.703.640,17€, equilibrat a nivell de despesa e
ingrés. Mentre que el pressupost del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, aprovat
el passat dia 15/12/2016, es fixa en 865.034,91€, també equilibrat.
Cal dir que el pressupost està elaborat sense dèficit inicial.
Pel que fa a les bases d’execució, que contenen les disposicions necessàries per a una
adequada gestió pressupostària s’ha inclòs en aquestes un article que ha de servir de
guia alhora d’elaborar les modificacions del pressupost de manera que les polítiques
d’educació, cultura, serveis socials, ocupació i esports i subvencions a entitats veïnals no
puguin ser objecte de modificació sinó és estrictament necessari i requerint d'un informe
del tècnic de l'àrea que cedeix crèdit justificant la no necessitat d'aquella consignació.
Aquesta és una de les esmenes proposades pel grup d'Erc que han estat acceptades per
l'equip de Govern.
Per avaluar l’import dels ingressos del pressupost que es porta a aprovació s’han
considerat les dades que es desprenen del projecte de liquidació de l’exercici anterior i
les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de cada tribut aprovades en el
Plenari d’octubre de 2016.
En quan a la Participació en Tributs de l’Estat, es pressuposta una continuïtat respecte al
ingressat en el 2016 publicat pel Ministeri d’Hisenda, menys part de la devolució negativa
del 2008 i 2009, ja que la liquidació negativa de la PIE 2013 es va retornar en la seva
totalitat l’exercici 2016. Tanmateix es preveu una possible liquidació positiva del 2015.
S’inclouen les subvencions sol·licitades al SOC, treballs als barris de 210.674,82€, que
en la data de l’informe ja han esta resoltes. Tant l’ingrés com la despesa estan
pressupostades a l’exercici 2017. Amb caràcter general aquests plans d'ocupació
s'iniciaran el mes de febrer de 2017 i tenen una durada de mig any.
El pressupost per l’exercici 2017 té un caràcter excepcional ja que es concentren totes les
actuacions de Pla de Barris que estaven previstes executar els any 2017, 2018 i 2019, en
aquest pròxim any. Concretament està previst que s’acabin les obres de la Sala polivalent
i del C. Sant Bartomeu (obres plurianuals 2016-2017). També està previst que s’executin
les obres del C. Nou amb un cost total de 799.226,61€, la substitució de canalitzacions
d’aigua al C. Sant Antoni d'import 104.377,81€, la millora del clavegueram a un tram de la
Ronda Pollancredes de 21.500€, la finalització de l'adequació de l’oficina de Pla de Barris
pressupostat en 40.000€, la construcció d’una passera sobre el riu a la zona esportiva
d'import 240.000€, la pacificació del trànsit al nucli antic amb un import de 61.655 €, entre
d'altres. Tal i com s’informa per part de la intervenció municipal en aquest pressupost
municipal, degut a l’alt nivell d’inversió, hi ha el risc de trencar amb l’estabilitat
pressupostària però entenem que no podem deixar perdre els més de 838.664€ que la
Generalitat aporta de subvencions a les actuacions de Pla de Barris, als quals s'hi ha
d'afegir els mes de 210.000 € en plans d'ocupació, també de Pla de Barris.
A banda d’aquestes actuacions de Pla de Barris hi ha previstes al pressupost 2017 altres
actuacions necessàries per al municipi. Entre elles destaquem la reforma del Teatre amb
una consignació inicial de 25.000€, la remodelació de la zona esportiva del Barri
Montserrat amb una dotació de 75.000€ per l'exercici 2017, reformes del clavegueram de
Can Jaumina d'import 141.064 €, i de l'Avinguda del Castell que puja 324.915 €, així com
la construcció d'un rocòdrom i cortines separadores al pavelló amb un cost de 41.917 €,
entre d’altres que estan detallades a l’annex d’inversions.
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Algunes d’aquestes actuacions estan subvencionades per la Diputació de Barcelona.
Consta també al pressupost d’ingressos altres subvencions que han indicat les àrees i és
imprescindible condicionar la seva disponibilitat a la despesa vinculada.
Pel que fa a l’estructura pressupostària, s’ajusta a la nova normativa vigent. Ja des de
l’exercici anterior hi ha programes amb 4 dígits i per tal de facilitar la comptabilitat
analítica i el càlcul del cost efectiu s’ha continuat amb la tasca iniciada l’exercici anterior
d’ajustar les àrees de despesa als programes concrets al qual fa referència la despesa.
Les orgàniques es corresponen al cartipàs municipal derivat de les eleccions de maig de
2015.
Al igual que l'any passat no s'ha tingut en compte l'efecte de l'IPC, que a data d'avui
l'interanual esta per sota de l'1%.
Es redueix la despesa en electricitat arran de la nova licitació portada a terme per l’ACM i
a la qual l’Ajuntament s’ha adherit. S’ajusta el cost de l’edifici La Carrera, tenint en
compte també l’oficina d’Habitatge.
Respecte al Capítol 1, s’hauria de calcular d’acord amb el que disposa la Llei de
Pressupostos de l’estat per l’any 2017 però com que actualment no està aprovada no es
preveuen augments de retribucions. Tampoc es preveu en el pressupost 2017 la
devolució de les pagues extraordinàries de l’exercici 2012 que es varen suprimir ja que
aquesta quantitat s’ha abonat dins l’exercici 2016. Finalment respecte al personal afegir
que s’ha previst una aplicació pressupostària a Capítol 2 per l’encàrrec de la Relació de
llocs de treball (RLT) a una empresa externa, atès que fa temps que es va sol·licitar
suport a la DIBA però de moment no s'ha obtingut una resposta favorable.
En quant a les despeses per funcionament dels serveis, s’observa una davallada en la
càrrega financera respecte a l’exercici anterior deguda a dos factors: la prudència en
l’endeutament dels últims anys i el manteniment d’uns tipus d'interès molt baixos.
L’increment de capítol II, es quantifica en 187.615,94 euros. I aquest increment es pot
resumir, entre d'altres, en:
 La dotació d’una partida pel lloguer de la nau dels carrossaires per tot l'any 2017,
d'acord amb el contracte signat.
 S’incorpora, com s’ha dit, una partida a Capítol 2, per encarregar la relació de llocs
de treball.
 L’increment provocat per les noves licitacions (manteniment enllumenat,
manteniment piscines d’estiu, neteja d’edificis municipals, transport adaptat, etc..).En
algunes d’aquestes (transport adaptat i neteja d’edificis municipals) s’ha valorat de
forma important els criteris socials, fet que sumat a l'increment d'hores suposa un
augment econòmic.
 S'incorpora a l'orgànica de comunicacions un suport per a la comunicació tant interna
com externa de l'Ajuntament.
 Es preveu la contractació d'un tècnic a Cultura que doni suport al Carnaval.
 També es crea una nova partida pressupostaria pels treballs de memòria històrica,
relacionats amb la troballa del "soldat del Puig".
 La resta són petites variacions.
El capítol IV, relatiu a transferències corrents, s’incrementa en prop de 35.052 euros, que
representa un 3,5%. Aquest augment és degut, bàsicament al traspàs al Consorci Vall del
Ges, Orís i Bisaura de les partides de comerç, que en base a un conveni entre aquesta
entitat i l’Ajuntament, executarà les despeses de comerç (excepte la subvenció a
l'Associació de Comerciants). També es preveu una transferència al Fons Català de
Cooperació per import de 10.000€, a banda de la quota ordinària de 1.100 € que ja
estàvem aplicant, i també s'incorpora com a novetat la quota anual de l'AMTU (Associació

17

de Municipis per a la mobilitat i el transport urbà), entitat a la qual l'Ajuntament ha entrat a
formar part.
Cal destacar també l'augment de les ajudes socials en 5.000 € (3.000 € a l'ampliació
d'ajust socials i 2.000 € d'ajuts per sufragar les despeses derivades d'impagaments de
rebuts de consum d'aigua de persones necessitades).
En referència a les despeses financeres, capítol III, es redueixen respecte a l’exercici
anterior en 27.618 € i s’han pressupostat d’acord amb les previsions que s’han fet des de
la tresoreria municipal.
El deute viu és va rebaixant, atenent la nostra capacitat d’estabilitat.
En quant als ingressos, els ingressos corrents que són els que van del capítol 1 al capítol
5 de l’Ajuntament, descomptant els ingressos afectats a inversions (contribucions
especials, taxa per inversions en clavegueram i taxa per inversions en xarxa
d'abastament d'aigua potable) és de 12.804.390,49 € i per tant, experimenta un increment
respecte de l'exercici 2016 en 109.025,87 €, també descomptant els ingressos de cap. 3
afectats a inversions, és a dir, contribucions especials i taxa per inversió d'aigua i
clavegueram.
Com hem dit, s’han considerat els drets reconeguts que es desprenen del projecte de
liquidació de l’exercici 2016 i les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de
cada tribut aprovades en el Plenari d’octubre de 2016.
Analitzant algunes de les partides:
 L’impost sobre bens immobles es manté. No hi ha modificació dels tipus per
aquest exercici, el qual es manté al 0,914% per immobles urbans, ni es
modifiquen els valors cadastrals.
 L’impost de vehicles també es manté tot i que preveiem una baixa a mig termini
per la introducció de vehicles elèctrics.
 L’impost sobre l’increment de valor dels terreny de naturalesa urbana es manté.
 L’impost de construccions, capítol 2 impostos indirectes, s’ajusta al repunt
d’alguna llicència d’obra important, així com un petit moviment alcista en l’obra
privada. S’incrementa en 22.000€.
El capítol de quotes d’urbanització, contribucions especials, si que té dotació, ja que es
preveu liquidar les contribucions del carrer Nou i les contribucions especials del carrer
Giravolt.
Les taxes, capítol 3, podem dir que amb caràcter general es mantenen, si bé amb
algunes petites variacions derivades de l’anàlisi dels últims exercicis.
El capítol IV, transferències corrents, presenta un decrement respecte de l'exercici
anterior de 155.750,54 €. Consten a la previsió d'ingressos totes aquelles subvencions
que la Diputació o la Generalitat han confirmat i també aquelles recurrents d'exercicis
anteriors que han indicat des de les àrees gestores. S'han tret de la previsió d’ingressos
aquelles subvencions que per error varen preveure el 2016 i que corresponien a
ingressos del 2015.
Respecte a la Participació en Impostos de l'Estat (PIE) ja s'ha comentat que es preveu un
petit increment atès que la liquidació negativa de la PIE 2013 ja ha estat abonada en la
seva totalitat a l'Estat durant aquest exercici.
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I en inversions, com ja hem exposat a l'inici el capítol d’inversions té un pes molt
important en el pressupost per l’exercici 2017, ja que en aquest pressupost s'hi
concentren totes les actuacions pendents de Pla de Barris, que es preveia executar fins a
l’any 2018 o 2019 i que la Generalitat ha comunicat que havien d’estar finalitzades a 31
de desembre de 2017 i per no perdre la subvenció, han estat incloses en aquest exercici.
No s’inclouen noves despeses plurianuals. Només resten pendents d’acabar d’executar
les dues obres declarades plurianuals en les bases d’execució de l’exercici 2016, que són
la sala polivalent i Carrer St Bartomeu.
Dit això des de l'equip de Govern sol·licitem el seu vot favorable.
Gràcies.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Ara procedirem a llegir l’esmena que ha presentat el grup d’Esquerra Republicana per al
pressupost de l’exercici 2017, que és la següent:
1. Camp de Futbol del Barri de Montserrat.
Pressupostar partides plurianuals per tal de poder donar resposta a les propostes que els
veïns prioritzin en una consulta popular.
Aquesta consulta s’ha de basar en les propostes que van sortir en les assemblees de
barri que es van fer en el passat mandat:
FASE A. L’Espai que ocupa el camp de futbol on hi ha d’haver les propostes elaborades
en l’assemblea de barri (espai d’esports, jocs infantils, mobiliari urbà, enjardinament, obrir
l’espai)
FASE B. Transformar l’espai dels vestidors en un espai polivalent i adequar l’accés a
l’espai
Es comptabilitzarà el cost que suposa cada fase i el possible calendari d’execució que
suposaria
2. Reforma del Teatre Cirviànum
Pressupostar l’inici de la reforma, incloent la reforma de la platea, del Teatre Cirviànum,
comptant que ja hi ha un primer estudi on es plasmen les necessitats que té l’equipament
i una orientació pressupostària.
3. Millora dels espais de l’escola d’adults a la Cooperativa
Pressupostar l’inici de les reformes a l’espai de la Cooperativa per dignificar els espais de
l’escola d’adults i el PQPI. Una de les actuacions a fer és la d’obrir l’espai interior com a
espai d’esbarjo pels estudiants, així com un espai de pas i obert per la ciutadania en
general.
4. Col·locació de noves papereres i bancs al municipi
Pressupostar una partida per col·locació de noves papereres i bancs al municipi, donant
cobertura al tot el poble, a partir de l’inventari realitzat el passat mandat durant
l’elaboració del Pla de l’Arbrat.
Treballar de forma planificada per instal·lar les paperers i bancs on sigui necessari a tot al
municipi, si cal en un pla de xoc plurianual.
5. Crear una partida per establir un fons econòmic per encarar la tarifació social
de les matrícules en els serveis educatius municipals.
Durant aquest any s’ha anat parlant de la tarifació social sobretot en l’àmbit educatiu i
s’ha aplicat estrictament en el servei de menjador de les escoles bressol municipals.
Adquirir el compromís d’ampliar-ho en la matriculació de les escoles bressol municipals,
dotant-se dels recursos necessaris per tal d’assegurar l’equilibri dels costos dels serveis,
si s’escau.
6. Establir la protecció del pressupost de les partides en matèria de polítiques
socials, culturals educatives, d’ocupació i dels barris.
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Incloure en l’apartat de les bases d’execució del pressupost la protecció del pressupost
de les partides en matèria de polítiques socials, culturals educatives, d’ocupació i dels
barris. Ha de contemplar que poden haver excepcions si el Ple Municipal considera que hi
ha una urgència que fa necessària la utilització de fons d’aquestes partides per finançar.
7. Pressupostar una partida per ampliar la campanya per fer front a la
problemàtica d’incivisme amb els excrements de gossos al municipi.
S’ha de dissenyar una nova campanya per anar avançant contra l’incivisme en matèria
d’excrements de gossos, que vagi més enllà de les campanyes que s’han anat fent fins
ara.
Ha de ser anual i no només per quan hi hagi els agents cívics.
8. Pressupostar una partida per iniciar el condicionament de la Plaça Doctor
Fleming
És una demanda històrica del veïnat del Barri de Montserrat adequar aquest espai on
s’acumulen problemes de baix manteniment, d’una morfologia obsoleta i problemes de
mobilitat.
Incloure partida pressupostària per projectar una millora d’aquest espai públic.
9. Pressupostar l’adequació dels aparcaments en bateria de l’Av. Montserrat i C/
Canigó
Al final del passat mandat es va deixar contemplat la instal·lació de topalls en els
aparcaments, com els que hi ha a l’aparcament del Sindicat, per tal que els cotxes
estacionats no envaeixin l’espai dels vianants a les voreres. Es va formalitzar aquesta
proposta per part del representant d’ERC-JpT en una Consell Municipal de Seguretat
Ciutadana i Mobilitat.
Incloure una partida per instal·lar aquests topalls en aquests aparcaments.
Sr. JORDI CASALS:
En aquest moment, em cenyiré a parlar de les esmenes i després ja faré en el meu torn la
defensa global del pressupost.
Primer de tot, agrair a l’equip de govern, aquest cop si, que haguem pogut reeixir en
acords acceptats en aquest pressupost. Hem passat de les bones paraules als fets i aquí,
la nostra satisfacció perquè això hagi estat així. La secretària ha fet lectura de les
esmenes; les vam redactar d’una manera que fos absolutament entenedor, és a dir, que
crec que amb la lectura ha quedat clar. Res, fer una pinzellada a aquestes nou propostes;
n’hi havia 3 més que s’han quedat pel camí, però bé, creiem que aquestes tenen el seu
calat important i passaria a fer aquesta pinzellada.
El camp de futbol, seria recuperar el procés participatiu que hi havia i que s’havia posat
en un calaix al principi de mandat; és a dir, tornar al projecte, donar la veu a la ciutadania
en base al projecte global que hi havia, que poguessin escollir per fases senceres quina
prioritzaven, essent conscients dels costos que tindrien i el calendari d’execució que hi
hauria, en lloc que des de l’Ajuntament es vagin partint aquestes fases i es vagin decidint
molt parcialment per part de la ciutadania el que es podria fer, és a dir, que si la
ciutadania, els veïns del barri aposten que la prioritat és la zona del camp de futbol,
adequar-lo, obrir-lo a zona esportiva enjardinat, etcètera., en lloc de les casetes dels
vestidors, primer s’haurà d’acabar aquesta primera fase i després s’encararà la segona o
a l’inrevés.
La reforma del teatre Cirviànum, això estava en el nostre programa, a més que en algun
altre grup; és per encarar el projecte de millorar la platea i la zona de les butaques.
La millora dels espais de l’escola d’adults, aquí si que s’ha acceptat i som conscients que
queda condicionat a què es pugui trobar una via de finançament i del projecte global
d’adequació de l’escola d’adults de La Cooperativa, el que s’ha fet és agafar el
compromís d’encarar el que és aquesta part del pati interior i del pas que s’obriria per a
tota la ciutadania.
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La col·locació de noves papereres i bancs al municipi, és un tema que hem anat parlant
en aquest ple i que ja hi ha un treball fet, sobretot de diagnosi, per saber on esta situades
ara les papereres i els bancs i a partir d’aquí saber on és necessària aquesta actuació;
som conscients que és difícil que es pugui executar en aquest proper exercici i que
segurament es farà en diferents anualitats.
Crear una partida per establir un fons econòmic per a la tarifació social, nosaltres el que
volíem és que quedés plasmat en el pressupost d’alguna manera aquesta aposta que em
sembla que hi ha un consens molt ampli en el ple municipal i a partir d’aquí jo crec que ja
podem treballar en aquest model de tarifació social; en les escoles bressol, nosaltres
apostaríem també per ampliar-ho als altres serveis educatius municipals, però creiem que
començar per un d’aquest serveis seria interessant i, a més, marquem el nou model de
tarifació social, que és el que ja s’ha fet servir pel tema del menjador de les escoles
bressol. A vegades es parla de tarifació social i no és ben bé el que entenem nosaltres
per tarifació social; si en canvi que ho era la del servei de menjador i celebrem que a
més, aquest sigui el model que s’hagi de desenvolupar.
Després hi ha la protecció del pressupost de les partides en matèries de polítiques
socials, culturals i educatives d’ocupació de barris; aquesta és una proposta que vam
presentar en moció i que no es va aprovar; en el debat, potser hauríem d’haver explicitat
en la moció la part en què quan es necessitin urgentment aquestes despeses i no hi hagi
una altra manera de poder fer un canvi de partides de pressupost que no afectin aquestes
àrees que nosaltres creiem que s’han de protegir; aquí ho vam recuperar i ho vam voler
explicitar i s’ha acceptat.
La campanya de gossos, és un dels temes que surt recurrentment al ple i creiem que s’ha
de fer un salt qualitatiu a l’hora de fer aquestes campanyes, que normalment van
cenyides al calendari de la vigència dels agents cívics.
Una demanda del veïnat i que ja se’ns va fer en el passat mandat i que en aquest van
insistint l’associació de veïns de dalt al barri, que és l’espai de la plaça Doctor Fleming,
creiem que si es pot redactar aquest projecte aquest any ja encararem els següents
exercicis l’execució de la millora d’aquest espai.
I finalment, una cosa que pot semblar petita, però que ha costat els seus anys de poder
agafar aquest compromís per tirar-ho endavant, que és l’adequació dels aparcaments en
bateria de la zona del barri de Montserrat, que es van posar nous al final del passat
mandat; van quedar pendents llavors i es tracta només d’instal·lar els topalls que ja
existeixen a l’aparcament del sindicat.
Bé. De nou agrair la voluntat d’entesa del regidor d’hisenda, que quan es va posar
damunt de la taula l’interès que teníem, li vam demanar si realment no sorgien problemes
de temps o alguna cosa; va ser molt clar i va dir sempre que no desquadri el pressupost i
també vam ser pràctics a l’hora de presentar-ho amb la voluntat que es pogués acceptar.
No hem presentat propostes que podríem haver proposat de grans inversions que
nosaltres prioritzem i l’equip de govern ja ha deixat clar a l’hora de demanar subvencions
que no prioritzava, com pot ser l’avinguda dels Pirineus; nosaltres el que volíem era
l’entesa. De 12 propostes se’n ha acceptat 9; la nostra satisfacció i de nou el
reconeixement a la capacitat d’entesa que han tingut en aquest cas, tant l’alcalde com el
regidor d’hisenda.
Sr. JAUME VIVET:
Gràcies Jordi.
Per tant, les propostes que s’han acceptat s’incorporen al pressupost.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
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Be està clar que aquest es el seu pressupost. El nostre grup del PSC-CP de Torelló no el
comparteix amb vostès i dista molt del pressupost que nosaltres proposaríem per Torelló.
Tothom ha pogut veure i comprovar com hi ha actuacions que al llarg del pressupost en
curs que no s’han dut a terme com per exemple l’actuació de remodelació del camp de
futbol del Barri Montserrat, des del nostre grup vàrem demanar el passat mes d’octubre si
es faria alguna actuació, ja que en el pressupost d’aquest any hi havia una partida de
15000€; el regidor David Forcada ens va dir que si, que abans d’acabar l’any es faria
alguna actuació, com retirar les tanques metàl·liques del perímetre. Hem pogut
comprovar que no s’ha fet cap actuació. El passat ple de novembre vàrem demanar un
Pla urgent de xoc amb manteniment que es pogués dur a terme amb caràcter d’urgència
d’entre 30/60 dies per començar a fer alguna actuació i vam posar varis exemples entre
d’altres l’enllumenat públic de varies zones i barris de Torelló. Per cert! En aquest sentit,
dijous de la setmana passada l’Avinguda Montserrat estava a les fosques, com també el
carrer Canigó. Sense anar mes lluny avui mateix l’aparcament del carrer Sant Josep, més
conegut com el pàrquing de la Vitri estava gairebé a les fosques, ens agradaria que hi
hagués una resposta immediata als continus talls i avaries de l’enllumenat públic.
Agrair al grup d’ERC i al seu portaveu Jordi Casals que en fes arribar les esmenes
presentades que de ben segur ells han pogut valorar correctament i reconeixem el seu
treball però ens han arribat oficialment avui al voltant de les dues del mig dia. No les em
pogut valorar correctament ni internament com a grup municipal ens hauria agradat.
Volem agrair també a l’Alcalde i al Regidor d’hisenda l’oferiment de reunir-nos per parlarne sobre aquest pressupost, malauradament en tan poc temps de marge i per ser la
setmana del pont per agenda no ha estat possible, com tampoc internament el nostre
grup a pogut desglossar i valorar degudament. Esperem que per al proper pressupost
continuï ferma la proposta de reunir-nos i que sigui amb temps suficient per poder debatre
i si cal fer alguna proposta i que ens permeti també internament a nivell de grup poder
valorar correctament el proper pressupost. En aquest cas hi votarem en contra.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló Som Poble, començarem la intervenció analitzant una mica els
pressupostos que ens presenta l'equip de govern per aquest any:
Primer de tot i abans d'entrar amb els números, el primer defecte que hi trobem és com
han estat fets. Un altre any a Torelló continuem sense uns pressupostos participatius.
Com si la participació ciutadana fos una cosa molt rara o exòtica. Aquesta pràctica que
per sort cada cop està més normalitzada, i és que cada cop més municipis es decideixen
a que la ciutadania pugui decidir a on van destinats els seus diners, aquí a Torelló
continua sent del tot inexistent. I ens preocupa, molt. De fet creiem que la primera passa
que s'hauria de fer per començar a treballar els pressupostos de l'any que ve, és
planificar des de ja la primera experiència en pressupostos participatius a Torelló, per
aconseguir que la ciutadania pugui decidir quines inversions es fan i quines no. Ni que
sigui només per decidir una part d'aquestes inversions! Però és indispensable començar
a fer passes ja en aquest sentit.
Entrant ja en els pressupostos en si, i seguint la línia del que hem defensat tota la
legislatura, estem en contra de l'obra estrella d'aquests pressupostos, la sala polivalent.
Ja hem explicat cada cop que ha tocat els motius pels quals hi estem en contra, amb
l'afegit dels problemes que hi ha hagut aquest any amb les seves obres, i que tal i com
s'està gestionant aquest projecte, prioritzant i premiant majoritàriament que es faci ràpid
per poder complir amb els terminis del finançament extern, no ens estranyaria que encara
tinguem més sorpreses.
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Tot això sumat a les urgències del pla de barris, que al final en lloc del 2019 acaba el
2017. Algun dia s'haurà de fer balanç del què ha suposat el pla de barris pel municipi i
com des del nostre punt de vista, s'ha desaprofitat. Però del que no hi ha cap dubte és de
com afecta aquests pressupostos pujant encara més les partides relacionades amb
urbanisme. I de com fa pujar el nombre d'inversions de l'ajuntament. I podríem parlar de
si realment val l'esforç englobar durant el 2017 tots aquests projectes pels quals s'hauria
perdut el finançament extern. Però parem a analitzar amb què es gastaran. Segurament
estem d'acord en què cal fer nou el C/nou, però 240.000€ per la passarel·la de la zona
esportiva? Realment això és necessari? Realment cal forçar l'economia municipal per fer
projectes com aquest? Per nosaltres és un disbarat! Un disbarat, i molt car. I més en
aquests moments en que hi ha, o hi hauria d'haver, moltes altres prioritats! I per exemple,
també ens trobem que encara hi ha 40.000 destinats a l'oficina del pla de barris, que
recordem aquest pla acaba aquest 2017. Ja sabem què se'n farà d’aquesta oficina un cop
s'acabi el pla?
I això ens porta, mirant la globalitat del pressupost, a veure que torna a ser un cop més
un pressupost de ciment. I és que ens trobem que si sumem el pla de barris, que la gran
majoria ha acabat destinat a fer obres, més la partida d'urbanisme, ens trobem que puja a
un total 2.936.450,05€, un 17% total del pressupost. I per nosaltres, repetim, no només és
preocupant gastar-nos tants diners amb obra nova, sinó també amb quines obres s'ha
decidit gastar.
I nosaltres què ens agradaria que tinguessin aquests pressupostos?
Doncs vam fer arribar una proposta de mínims a l'equip de govern, en què si s’haguessin
acceptat totes les propostes ens hauríem abstingut:
Pel que fa a participació ciutadana, demanàvem incloure una partida econòmica
per tal de que els pressupostos de l'any 2018 fossin participatius. Aquesta partida
hauria de servir per poder realitzar el procés participatiu durant el 2017.
A més també demanàvem una partida econòmica per tal de poder realitzar una
campanya d'informació i de debat públic sobre les diferents opcions que hi ha per tal de
gestionar l'aigua a partir de l'any 2018, i perquè la gent pogués donar la seva opinió sobre
quina creuen que hauria de ser. Recordem que sotmetre aquesta qüestió a debat públic
està aprovat amb els acords de ple de la mateixa moció que ha permès crear la comissió
sobre aquest mateix tema de l’aigua. I ens preocupa veure com no hi ha cap partida
especifica sobre aquest tema als pressupostos.
De fet, analitzant el pressupost de l'àrea de participació ciutadana ens trobem amb el
mateix que l'any passat. I és que la participació ciutadana a Torelló pràcticament no
existeix, i que aquesta àrea està inflada amb moltes partides que realment no suposen
que la ciutadania participi de les decisions de l’Ajuntament. El pressupost real de
participació ciutadana, és una partida que es diu “activitats ciutadania activa” i que només
té un import de 2.700€. per nosaltres una vergonya.
Gaire bé tant vergonyós com l'àrea de polítiques d'igualtat, que un any més
només té un pressupost de 2.500€. De veritat? Vosaltres creieu que les polítiques
d'igualtat només es mereixen aquesta partida tant infama? Cal posar-hi remei ja! I
començar a fer polítiques reals per aconseguir fer feina en termes d'igualtat! No
només 4 cartells i 4 flyers per rentar-nos la cara i fer veure que estem fent feina en
aquest aspecte!
Per tot això nosaltres vam fer vàries propostes en aquesta àrea com per exemple
assignar una ubicació física a l'espai dona i una partida econòmica per garantir-ne el
funcionament i la seva dinamització, una partida per realitzar activitats com per exemple
xerrades, exposicions ja siguin externes o fetes pel propi Ajuntament, flyers informatius...
Tant pel 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, com pel 25 de novembre,
dia internacional de la violència contra les dones. També vam proposar crear una partida
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per realitzar tallers trimestrals sobre diversos temes com per exemple l'apoderament de la
dona a les empreses, la conciliació de la vida laboral i la llar, la sexualitat femenina o la
dona i la menopausa, i destinar una partida per realitzar tallers a totes les escoles i
instituts del poble sobre la dona i també sobre el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i
transsexuals.
Pel que fa a cultura, tot i que la xifra global ha pujat, no estem d'acord en que
s'hagin abaixat partides de la regidoria. De fet, la xifra global ha pujat bàsicament
pel lloguer de les naus de can Cata i pel sou del tècnic de carnaval. Dues partides
importants i que veiem bé, però encara queda molta feina a fer en l'àmbit cultural.
Per començar, nosaltres proposàvem tornar a apujar la partida del festus, que en
5/6 anys ha vist reduït el seu pressupost a la meitat i actualment té unes xifres
únicament de supervivència. Nosaltres creiem que cal tornar-hi a apostar ja que
és un esdeveniment que mostra l'art emergent des de disciplines vàries i
enfocaments alternatius. Entenem que és una manera d'acostar a tota la població
de Torelló un tipus de cultura que difícilment té l'oportunitat de gaudir durant la
resta de l'any. I l'altra cosa que ens preocupa, tot i que no estigui vinculada
directament a l'àrea de cultura, és la del museu de la Torneria. De veritat que ara
que està obert només es destinarà una partida de 300€ a les activitats del museu?
Quines activitats voleu que facin amb aquesta quantitat? L'objectiu quin era? Tenir
un museu perquè no en teníem cap? O tenir un equipament cultural al municipi
que sigui un nou epicentre d'activitats culturals i obert a la ciutadania?
Pel que fa a benestar nosaltres vam proposar crear una partida per fer un estudi
tècnic sobre com aplicar la tarifació social a Torelló a partir de l'any 2018. Ja vam
explicar que durant el debat de les ordenances que la nostra aposta en aquest
sentit és per aplicar la tarifació social a diferents àmbits municipals, que es pagui
segons la renda facilitant l'accés dels diferents serveis a qui menys té, i fent que
qui més té, més pagui. Fent una escala progressiva segons els nivells diferents de
renda. Tot això a nivell tècnic comportaria feina per tenir preparat l'Ajuntament per
assumir totes aquestes gestions, i caldria tenir ben mirat i estudiat a tots els llocs
on caldria aplicar la tarifació social i amb quina progressivitat caldria fer-ho. Per tot
això creiem que seria molt necessari fer aquest estudi, i més després de veure
darrerament com tots els grups aquí presents, d'alguna manera o altre estem
disposats a endinsar-nos aquest projecte de tarifació social. I perquè creiem
imprescindible apostar pel benestar de les persones. Aquesta hauria de ser
l'aposta principal del mandat actual, la prioritat número 1 de l'equip de govern. I és
evident que actualment no ho és. De fet, la partida de benestar només suposa un
2,25% del total del pressupost. Xifra per nosaltres del tot insuficient i que
demostra que encara hi ha molta feina a fer.
I per acabar, l’última proposta que vam fer referent a medi, vam proposar de fer un
estudi tècnic i de valoració de l'adequació del camí vora Ges a Torelló, amb
propostes per fer accessible el riu Ges de Malianta a la Bardissa.
D'aquestes propostes no se n'ha incorporat cap. I per tots els motius exposats, d’anàlisi
dels pressupostos, i de les propostes que hem fet, per coherència amb el que venim
defensant durant tot el mandat actual, perquè creiem que cal apostar pel benestar de les
persones, per la cultura, i que en canvi veiem que l'aposta de l'equip de govern actual ha
sigut per la nova construcció i pel ciment, votarem no a aquests pressupostos.
Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot, ERC-JpT volem mostrar la nostra satisfacció per haver pogut incidir en un
pressupost com el que avui es posa a votació, després que haguessin estat fallits els
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intents d’incidir en les ordenances del 2016 i del 2017, malgrat haver presentat també
propostes.
Òbviament, amb la valoració global del pressupost donem importància a les nostres
esmenes aprovades, on hi trobem propostes que havíem proposat durant aquest mandat
i que fins ara no havien reeixit, com ara el procés participatiu del camp de futbol del barri
de Montserrat o la protecció pressupostària en l’àmbit social, cultural, educatiu,
d’ocupació, esports i de barris. En d’altres casos hi trobem propostes que ja vam
constatar en el passat mandat que hi havíem d’actuar i que no vam acabar de poder
plantejar, com ara ampliar l’adequació de la Plaça Doctor Fleming, dels aparcaments en
bateria del barri de Montserrat, l’obertura de l’espai interior de La Cooperativa, la
instal·lació de les papereres i bancs necessaris o el fet d’ampliar la campanya contra
l’incivisme amb els excrements de gossos. També hem proposat i s’ha inclòs propostes
que han nascut per aquest mandat com ara la reforma de la platea del Teatre Cirvianum
o la tarifació social en els serveis educatius municipals, que en aquest Ple s’ha agafat el
compromís d’implementar-la en la matriculació de les escoles bressol municipals, però
que nosaltres –com ja hem dit abans- treballarem per ampliar-ho a tots els serveis
educatius municipals.
Volem posar i posem en valor els acords aconseguits per part del nostre grup amb l’equip
de govern, creiem que eren propostes importants pel bé del poble i la seva gent, i és per
això que s’han acceptat, tenint en compte que els nostres vots no són necessaris per
aprovar el pressupost. Ja vam dir que un cop ens van situar a l’oposició, treballaríem amb
fermesa i amb voluntat constructiva, hem estat i serem positius.
Pel camí, però també s’han quedat propostes no acceptades, com la de treballar en un
Espai Dona amb contingut i més quan hem detectat un possible i òptim espai físic on
situar-lo, a la Caseta del Jardí que estava destinat a l’oficina de Pla de Barris i que es
quedarà sense funció.
També hem batallat però no ens n’hem sortit per recuperar propostes com el de la
bonificació de la taxa de deixalles pels comerços del C/St Bartomeu mentre els afectin les
obres, que seria un exemple per la resta de casos similars.
Així com tampoc ens n’hem sortit en recuperar els 18.000€ que es van retallar en
polítiques per a gent gran en el Ple passat.
Malgrat tot el balanç en quan a les nostres propostes és positiu.
També vam recordar, per això, compromisos adquirits pel ple, com per exemple el
d’actuacions en igualtat de gènere de l’àmbit laboral, que es va aprovar per moció en
aquest ple, les actuacions en el marc de la comissió de treball per a la gestió de l’aigua,
amb l’objectiu de difondre la informació pertinent a la ciutadania, activitats de memòria
històrica en l’entorn del soldat del puig i del banc d’ADN, instal·lar cartelleres informatives
de diferents tipus, nous projectes per als horts socials i l’aparcament de darrere l’estació.
No eren propostes només nostres; són propostes que a vegades han sorgit d’altres
grups, però que s’havien adquirit aquests compromisos, alguns estan inclosos en el
pressupost, d’altres no; en farem seguiment durant l’any.
Però que haguem aconseguit que se’ns acceptessin propostes al Pressupost, no vol dir
que haguem participat en la configuració del pressupost, l’hem pogut esmenar molt
parcialment, així com tampoc vam poder incidir ni totalment ni parcialment en la part dels
ingressos que provenen en bona part de les ordenances fiscals. Així doncs, cal fer una
anàlisi del pressupost a part de les esmenes acceptades.
El plantejament d’aquest pressupost es mou entre diferents principis:
1.
Continuisme
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2.

Prioritzar i concentrar inversions del Pla de Barris

Aquest pressupost és continuista pel fet que no s’han incrementat els ingressos i és
possible que fins i tot puguin disminuir al llarg de l’any. Tampoc hi ha una redistribució
pressupostària que marquin qualsevol canvi respecte el pressupost de l’any anterior. Fent
una observació global del pressupost veiem que hi ha pujades lineals fruit, per exemple,
de l’augment del cost de la neteja pel nou contracte o una baixada del capítol I fruit de
jubilacions que no s’ocupen.
Fruit de la inacció de l’exercici que acabem tornem a concentrar molta despesa en el
clavegueram, incloent una obra que costa 324.000€ projectada en el passat mandat,
d’actuació en l’Avinguda del Castell. Una obra que segurament ara seria més barata si
s’hagués aprofitat l’actuació de la portada d’aigües que havia de travessar la via ens
hauríem pogut estalviar despeses, però el regidor d’urbanisme, David Forcada ho va
desestimar quan ho vam proposar.
El Pla de Barris condiciona com mai el pressupost municipal, ja que es treballa amb un
horitzó de finalització d’aquest programa pel desembre del 2017. S’han avançat i es
concentraran projectes urbanístics com ara el C/Nou o la Passarel.la de la zona
esportiva, i s’acabarà la Sala Polivalent, si no sorgeixen més imprevistos. Pel camí
queden altres actuacions que comportaven inversions, així com partides destinades a
programes socials, els quals no s’han volgut també avançar a aquest any, partides de
comerç o per la gent gran per exemple. Aquí volem aprofitar per mostrar, per enèsima
vegada, la decepció que produeix amb la manera que aquest equip de govern ha treballat
el Pla de Barris, un programa que es va aprovar amb un suport molt ampli, més enllà de
la majoria governamental de llavors i que es va plantejar com un programa de poble, on
tots els grups polítics hi poguessin dir la seva i estar al dia. Lamentem que ni en un
moment com aquest, on s’ha posat una data límit al Pla de Barris, no s’hagi estat capaç
de convocar a tots els grups polítics per parlar-ne i poder opinar de les prioritzacions a
l’hora d’encarar la fi de Pla de Barris. No només informació, si no també decidir.
Per altra banda, el nostre grup no comparteix algunes propostes, algunes per la proposta
en sí i d’altres per no compartir la priorització.
Un cas clar és que per introduir la figura de tècnic de Carnaval que es finança a través de
retallar partides d’activitats en festes populars i la subvenció d’una entitat –el problema no
és que sigui el tècnic, si no la manera de finançar-lo-. El Carnaval de Torelló té un
impacte en el poble que va molt més enllà de la regidoria de Cultura i aquesta regidoria
no és que tingui un pressupost per tirar coets. Una aposta decidida pel Carnaval i la
cultura seria haver trobat un finançament del nou tècnic al marge de retallar en cultura i
menys a una entitat –perquè hi ha una entitat que s’ha vist afectada per poder finançar
aquest tècnic-, i més si es té constància que aquesta haurà d’encarar una despesa
extraordinària que farà que disposin de menys recursos per encarar les seves activitats.
Nosaltres ens preguntem: s’hauria fet el mateix amb una altra entitat?
I l’explicació per les retallades en l’àmbit de cultura, és que es redueix la Festa Major; és
una raó que no ens convens, perquè malament rai si les activitats de cultura se cenyeixen
a la llargada de Festa Major, amb tot el potencial cultural que té el nostre poble.
No compartim la priorització d’actuacions com ara l’aire condicionat a La Cooperativa, no
és que diguem que no n’hi ha d’haver, sinó que l’Edifici de La Cooperativa sembla que hi
ha dues realitats, l’una a dalt molt lligat a Promoció Econòmica i al Consorci de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura, i una altra a la zona de baix, lligada al PQPI i a l’Escola d’Adults.
Aquesta zona de baix, té unes necessitats de qualitat de treball i de desenvolupament de
la seva tasca que demana prioritzar les actuacions en aquesta part d’aquest edifici.
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En quan al projecte de posar plaques solars a La Cooperativa, no és que estiguem en
contra de l’energia solar i d’instal·lar plaques solars en edificis públics, però creiem que
tindria més impacte si s’instal·lessin en altres edificis municipals on tindria més impacte
energètic verd. Sembla més pensat per posar-se medalles que no pas per escollir la
millor opció.
Tampoc compartim les partides de 35.000€ per una zona de gossos, o la de més de
10.000€ per assessorament en comunicació ni la del premi a l’Empresari. Segurament
s’ha de donar una resposta pels gossos, però cal prioritzar-ne en aquest pressupost
35.000€?
I tant necessari és contractar els serveis externs perquè ens assessorin per la
comunicació? 10.000€ a una empresa que assessori a comunicar? I cap dotar una
partida econòmica de milers d’euros per donar un premi a l’empresari? Cal donar premis
als empresaris per valorar la seva tasca pel comú?
Són partides que en un pressupost que no és expansiu, que no creix, que segurament
deixa moltes propostes de regidories socialment més sensibles en el calaix, hem
esmentat les retallades de cultura per finançar el necessari tècnic de Carnaval, però
també podem parlar del Pla d’Accessibilitat, on es destinen els diners que ens
subvenciona la Diputació, amb les partides abans esmentades es podria ampliar les
actuacions en accessibilitat. O podríem parlar de mobilitat, que compta amb només
25.000€ per millor asfaltats de vials municipals. O en equipaments municipals com l’Arxiu
Municipal, que físicament demana inversions per no col·lapsar en quan espais d’arxiu.
Ja no ens posem en qüestions més d’estructura del Pressupost a l’hora del disseny global
d’aquest.
Així doncs, tenim un pressupost que incorpora propostes nostres, que valorem
positivament, tant l’acceptació com el calat de les propostes. Però no són propostes que
hagin alterat la configuració del pressupost, en cap moment s’ha renunciat a fer res per
part de l’equip de govern per acceptar i, esperem, tirar endavant les nostres propostes.
Les propostes que demanava renunciar a algunes de les actuacions del govern incloses
al pressupost inicialment, com la de condicionar integralment els espais de l’Escola
d’Adults de La Cooperativa, ha quedat parcialment al calaix, a l’espera d’una oportunitat
d’una subvenció extraordinària i sense actuar en la globalitat dels espais.
Som conscients d’on estem; estem a l’oposició; allà ens hi van situar. Creiem que ens
hem de guanyar la confiança. Fins ara, jo crec que aquesta confiança no ens l’hem
guanyat i potser l’equip de govern pensarà que és una qüestió recíproca. Aquesta
confiança s’ha d guanyar. Nosaltres, com hem dit, celebrem que ens haguem pogut posar
d’acord en les propostes i que s’hagin acceptat les propostes en aquest pressupost i
nosaltres creiem que és una finestra d’oportunitat que tenim, per tal de poder aprofitar les
propostes de tots els grups, que segurament així en sortirà beneficiat el poble.
Nosaltres en aquest pressupost ens abstindrem, pel que hem dit, però és una abstenció
amb contingut; no es de rentar-se les mans, no és per no decidir, si no que és una
abstenció amb contingut i esperem que l’equip de govern el valori. Nosaltres no ens
oposem al pressupost de l’equip de govern; sabem que tampoc els nostres vots són
necessaris i també és una abstenció en positiu, en positiu per la finestra d’oportunitat que
he dit abans en quant a poder col·laborar per aportar coses tots plegats.
Gràcies.
Sr. ALBERT PORTÚS:

27

Bé. Responent una mica en general, perquè no puc entrar, evidentment en tots els punts
que heu comentat, però si que responent una mica a tots els grups en general, la intenció
de cara a l’any vinent, és una mica la intenció que ja vam proposar en quant a les
ordenances fiscals, és a dir, començar a treballar ja a partir del mes de gener, gener,
febrer març, al primer trimestre de l’any vinent, poder portar a terme les reunions en quant
a ordenances i pressupost i la idea seria, si és possible, poder aprovar ordenances i
pressupost en el mateix ple, perquè una cosa va lligada amb l’altra i si ho treballem ja des
d’un inici d’exercici, ho podem intentar.
Dit això i contestant una mica alt per alt el que he anat apuntant. En quant al PSC, el
tema del camp del Montserratí, dir que l’obra de treure les tanques ja està adjudicada i
que és cert que no s’ha fet, però en breu es portarà a terme. I pel tema de poder-nos
reunir amb més antelació, em remeto al que acabo de dir, que l’any vinent intentarem ferho diferent.
En quant a la CUP, és certa la major part de la intervenció que has fet tu Francesc. No és
cert que Festus no s’hagi incrementat. Si que s’ha incrementat en 8.000 €, si veiem la
partida, però passa que està molt fraccionat i a vegades costa de veure l’increment, però
si que és cert que si mires la partida, hi ha hagut una partida que ha passat un increment
de gairebé 8.000 euros.
Tens raó que l’increment global ve pràcticament per la contractació del tècnic de
carnaval, pel lloguer de les naus dels carrossaires, que l’any passat no va ser l’any
sencer i hi havia poc més de mig any i en canvi per al 2017 ja tenim contemplat pagar des
de gener al desembre i, per tant, hi ha un augment important.
No em remetré al que he dit en la introducció pel que fa a les partides noves, com pot ser
el tema dels treballs de recuperació de la memòria històrica, que encara que sigui un
import molt baix, entenc que políticament ha estat un treball en grup entre tots els partits i
altres accions com poden ser el tema de la bústia del retorn de llibres, el projector, ...
coses que ja teniu en les partides i el fet és que tant cultura, com benestar social, com
esports, els tres pugen; cultura puja al voltant de 30.000 €, benestar social al voltant de
20.000 €, esports és important, també el rocòdrom i les cortines, que és una inversió
important i estem parlant de més de 40.000 €, dels quals comptem que la meitat puguin
venir subvencionats per la Diputació, si més no, com a mínim. I en quant a benestar
social, el que hem dit al principi: hem incrementat la partida d’ajuts socials, que passa de
67.000 a 70.000 euros; hem incrementat en 2.000 € el tema dels rebuts d’aigua impagats
per gent necessitada, que no són 2.000, si no 4.000 €, perquè són 2.000 per part de
l’Ajuntament i 2.000 que aporta l’empresa SOREA.
I en quant al museu, evidentment hi ha un import petit en quant a actuacions, però si que
és cert que la filosofia és que tots els ingressos que generi el museu, reverteixin sobre la
pròpia orgànica; per tant, totes les activitats que es facin i tot els ingressos que
repercuteixin, la idea és que per això tenim un tècnic que gestiona el museu, perquè
s’ocupi de gestionar aquesta àrea en el sentit que tots els ingressos que vagi rebent
poder-los mantenir a l’àrea i poder incrementar les activitats i les actuacions. I si que és
cert que el 2016 s’han destinat 138.000 € i hem apostat molt pel museu de la torneria.
Una mica així en general, el que havíeu comentat.
El tema que no són uns pressupostos participatius, teniu raó; no són participatius, però si
que el fet d’introduir en negociacions amb el grup d’Esquerra el tema de recuperar els
projectes del camp del Montserratí i el tema de la plaça Doctor Fleming, no és una partida
de pressupost participatiu, però si que donem veu a la gent, que puguin en sectors
concrets poder dir la seva.
I en quant a Esquerra, evidentment amb les esmenes ens hem entès; alguna esmena ja
la portàvem nosaltres, com és el cas dels 25.000 € del teatre i també la portàveu
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vosaltres, és a dir que eren propostes que coincidíem; altres no les portàvem i les hem
acceptat, perquè les hem cregut interessants i en quant a la crítica, res a dir. Si que hi ha
hagut la manca d’increment d’ingressos, una cosa porta a l’altra i el fet de voler ser
curosos en quant a les ordenances, per no incrementar IBI, no incrementar taxes, té això,
que sumat al fet que s’ha hagut de concentrar tot el pla de barris, que això pot ser un
desavantatge o no i ja es veurà i a 31 de desembre són 830.000 € que creiem que no
podem desaprofitar i veurem quina part podem executar, que evidentment el 100% no es
podrà executar. Parlàvem de l’estat d’execució i entenem que l’any vinent si executem el
100% trenquem la regla de la despesa. Però la qüestió és intentar-ho, buscar
mecanismes, buscar subvencions i com has dit tu Jordi, buscar vies de finançament i
intentar executar el màxim possible.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres si que és veritat que ens agradaria que a part de començar a treballar-los
d’hora, que si fos possible l’any vinent es pugui aprovar en el mateix ple les ordenances i
el pressupost, ja que és veritat que va molt lligat, i és que a nosaltres, a part d’algunes de
les inversions que ja hem explicat, si que és veritat que les propostes que hem fet
demanen més capacitat econòmica, quan es negocien pressupostos, com aquest any, ja
estan aprovades les ordenances i no hi ha marge i nosaltres vam dir ja quan vam fer
propostes a les ordenances, n’hi havia que servien per recaptar més diners, com per
exemple, gravar més els gravàmens d’IBI.
Per tant, si que a nosaltres ens interessaria que anés lligat i que pel que fa a participació,
si que és veritat que l’equip de govern, de moment no ha fet res pel que fa a participació
ciutadana i que ara es recupera la partida per reobrir el procés participatiu del barri de
Montserrat, que també ens n’alegrem i és una bona notícia, però també volem estar
atents per veure com es farà, ja que entenem que hi ha el perill que la partida destinada a
aquest mateix 2017 fer-hi gran part de les obres i, per tant, si està lligada en part a
finançament extern, quer aquesta consulta no vagi lligada a les corre-cuites de quan
s’hagi d’executar l’obra o de quan s’hagi de fer l’obra. Si, estem favorables a què es faci
la consulta, però que es faci ben feta, perquè n’hem parlat moltes vegades: per nosaltres,
l’anterior procés participatiu del barri va tenir molts defectes; ens agradaria que ja que es
faci aquest procés participatiu es reprengui de zero, plantejant com s’hauria de fer el
procés participatiu, que estigui ben fet, que es puguin replantejar coses que nosaltres
entenem que s’havien fet mal fetes i que es puguin fer amb molt de temps, perquè ja que
tindrem l’experiència participativa, que realment sigui significativa, que sigui important i
que els veïns puguin veure que ha estat útil, perquè tampoc ha de ser participació per
participació; ha de ser participació per decidir coses i perquè aquestes coses puguin tenir
utilitat. I si tot això ha d’anar lligat a què tot acabi el 2017, que els tempos no se’ns
mengin el procés participatiu i que l’acabem fent perquè si; és a dir: procés participatiu si,
però mirem com el fem i que realment serveixi.
I l’altra part és que a nosaltres ens agradaria començar a treballar més enllà de la
participació ciutadana i aquí anava més enllà el nostre discurs, en pressupostos
participatius, ni que sigui com aquest any s’ha fet en la tarifació social, que nosaltres hem
apostat des del principi i de moment aquest any s’ha introduït amb els menjadors de les
llars d’infants, que és una petita cosa, però que ens hem alegrat que per primera vegada
s’hagi implementat la tarifació social al municipi i intentar l’any vinent tenir alguna
experiència en pressupostos participatius, ja fos en una petita part, en un procés en què
hi haguessin unes propostes delimitades en què la gent pugui escollir entre elles quines
creu més prioritàries, però si que això també s’ha de començar a treballar amb temps i
creiem que seria útil i de fet no ha de ser perquè ho facin molts municipis ni molt menys,
però que és una cosa cada vegada més estesa, cada vegada més normalitzada i que
nosaltres creiem que seria imprescindible que a Torelló també es comencés a treballar en
aquest sentit i perdre-hi la por a deixar participar la gent.
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Sr. JORDI CASALS:
Dues coses: tornant al pla de barris, aclarir que lamentem que el treball que en aquest
cas no s’hagi fet, de cara als diferents grups a l’hora de poder-ne parlar i si podríem
treure propostes en comú entre tots plegats a l’hora d’encarar un any tan sensible com
aquest, que s’ha escurçat la pròrroga i acaba el 31 de desembre de 2017, pel que es diu,
doncs aquesta és la crítica, no que s’hagi fet l’esforç per intentar executar el màxim
possible el pla de barris, perquè el finançament extern, és a dir, ... és molt important per
fer aquestes actuacions i difícilment el que no es faci ara en pla de barris, el que quedi
penjat, veurem, depèn del volum, sobretot d’inversió, del que es tracti, difícilment es
podrà fer, perquè hem de tenir en compte que, per exemple, el PUOSC, que era la gran
subvenció de la Generalitat per a inversions, ja no existeix; de moment només hi ha la
Xarxa de la Diputació i nosaltres que teníem el pla de barris és una manera d’aprofitar i
fer sostenibles algunes inversions que segurament no s’haurien pogut fer, o haurien
tardat més a fer-se.
En quant al projecte de participació del camp del Montserratí, la qüestió és acabar el
procés que es va iniciar, que és un procés que ja s’ha dit que hi havia llacunes i ja en vam
parlar alguna vegada i vam explicar quines eren les normes i que estaven per escrit i que
es van explicar i es van aprovar en aquest ple, però els veïns en aquest cas si que
hauran pogut decidir des del principi i fins al final; és a dir: a l’hora de fer les propostes
prèvies, en assemblees de barris, que se’n van fer un parell i es van treballar en
comissions i a partir d’aquí va ser on van sortir els propostes d’actuació i la qüestió és
prioritzar, perquè no es pot fer de cop i volta, els veïns què desitgen prioritzar; però els
veïns del barri de Montserrat que hagin volgut participar ho van fer i les propostes que
estan damunt de la taula son les que van decidir treballar els mateixos veïns. Jo crec que
aquí, tornar a començar de zero seria una mica una manca de respecte a tota la gent que
va participar en aquest procés participatiu durant el passat mandat. Jo crec que el que cal
fer ara és rematar-lo i començar a tirar endavant; no crec que per fer l’última fase, que és
l’únic que es va quedar aturat, hi hagi problemes per fer-ho durant el 2017.
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: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
EiO#FemTorelló.
Vots desfavorables: 5, dels regidors i la regidora dels grups municipals de CUP
Torelló-SP i PSC-CP
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM

2.2. RECURSOS HUMANS
2.2.1. Modificació de l'Acord de Condicions de Treball del personal funcionari per al
període 2013-15 (Codi de l'Acord 08014102132006)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
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El Ple de l’ajuntament de Torelló, de data 28 d’octubre de 2013 va aprovar l’Acord de
Condicions de Treball del Personal Funcionari per al període 2013-15, el qual està vigent.
L’esmentat Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de
març de 2014 i consta inscrit al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb el codi 08014102132006.
L’art. 19. Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de Pressupostos Generals de l’estat
per a l’any 2016, estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a
31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant, pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
En el pressupost de l’Ajuntament de Torelló per a l’any 2016 es va preveure l’increment
de l’1% de les retribucions respecte les vigents l’any 2015. Tanmateix, cal l’adequació de
l’Acord de Condicions de treball del personal funcionari per a la seva execució, per
aquells conceptes retributius que estan expressats en quanties fixes i que es mantenen
amb els imports aprovats en el seu dia.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2016.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- MODIFICAR amb efectes de l’1 de gener de 2016 els articles de l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari, per tal d’adequar-los a l’increment de l’1%
establert com a màxim per a l’increment de les retribucions per la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2016, relatius a:
1. l’article 16 b) en relació als subfactors de l’específic que tenien un preu fix i que
queden establerts en les quanties següents:
Subfactor de nocturnitat:. Import d'1,64 EUR.
Subfactor de treball en dissabte: Import d'1,64 EUR/h.
Subfactor de treball en diumenge: Import de 2,17 EUR/h.
Subfactor de treball en festiu ordinari: Import de 2,17 EUR/h.
Subfactor de treball en festius especials:
Torn de mati i tarda del dia 24 i 31 de desembre i 1 de gener de: 97,22 EUR.
Torn de mati i tarda del dia 25 de desembre i nit dels dies 24, 25 i 31 de desembre
iniciats a les 22.00 del mateix dia:129,64 EUR.
2. L’article 16 c) A) en relació al complement de productivitat pel programa d’especial
presència al lloc de treball, que queda establert en la quantia següent:
L’import màxim que es podrà assolir pel personal amb jornada completa i amb el
100% dels objectius assolits és de 144,36 €, o la part proporcional en funció de la
jornada, els qual es veuran minorats de conformitat amb la taula de l’Acord.
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3. L’article 16 c) B) Pel programa d’assoliment dels objectius fixats per la Corporació,
s’incrementa en un 1% la quantia de la consignació pressupostària fixada l’any
2012.
4. L’article 16 d) en relació a les hores de serveis extraordinaris, quan no sigui
possible la compensació amb temps de descans que es retribuirà amb els imports
següents:
20,15 EUR/hora ordinària.
21,11 EUR/hora festiva.
22,07 EUR/hora nocturna.
5. L’article 8 de l’Annex de la Policia Local en relació a la productivitat lligada a
objectius de reducció de l'absentisme: L’import mensual màxim a percebre
mensual serà per a cada lloc de treball el següent:
Agent: 141,47 EUR/mes.
Caporal: 153,03 EUR/mes.
Sergent: 167,45 EUR/mes.
Inspector: 227,50 EUR/mes
6. L’article 9 de l’Annex de la Policia Local en relació al subfactor de treball en dies
festius especials pel col·lectiu de la policia local, en funció dels dies establerts:
Import jornada de 8,25 hores: 129,63 EUR
Import 1h: 15,71 EUR
Import jornada 8,25 h: 97,22 EUR
Import 1 h: 11,78 EUR
Segon.- Fer efectives les diferències generades en la nòmina del mes de desembre de
2016.
Tercer.- Notificar aquest acord a la intervenció municipal i la Junta de Personal.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.

2.2.2. Modificació del Conveni Col•lectiu del personal laboral per al període 2013-15
(Codi del Conveni 08014102132006)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l’ajuntament de Torelló, de data 28 d’octubre de 2013 va aprovar el Conveni
Col·lectiu del personal laboral per al període 2013-15.
L’esmentat Conveni es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
20 de març de 2014 i consta inscrit al Registre de convenis i acords col·lectius de treball
en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb el codi 08014102132006.
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L’art. 19. Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de Pressupostos Generals de l’estat
per a l’any 2016, estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a
31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant, pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
En el pressupost de l’Ajuntament de Torelló per a l’any 2016 es va preveure l’increment
de l’1% de les retribucions respecte les vigents l’any 2015. Tanmateix, cal l’adequació de
l’Acord de Condicions de treball del personal funcionari per a la seva execució, per
aquells conceptes retributius que estan expressats en quanties fixes i que es mantenen
amb els imports aprovats en el seu dia.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2016.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- MODIFICAR amb efectes de l’1 de gener de 2016 els articles del Conveni
Col.lectiu del personal laboral , per tal d’adequar-los a l’increment de l’1% establert com a
màxim per a l’increment de la massa salarial per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2016, relatius a:
1. l’article 16 b) en relació als subfactors de l’específic que tenien un preu fix i que
queden establerts en les quanties següents:
Subfactor de nocturnitat:. Import d'1,64 EUR.
Subfactor de treball en dissabte: Import d'1,64 EUR/h.
Subfactor de treball en diumenge: Import de 2,17 EUR/h.
Subfactor de treball en festiu ordinari: Import de 2,17 EUR/h.
Subfactor de treball en festius especials:
Torn de mati i tarda del dia 24 i 31 de desembre i 1 de gener de: 97,22 EUR.
Torn de mati i tarda del dia 25 de desembre i nit dels dies 24, 25 i 31 de desembre
iniciats a les 22.00 del mateix dia:129,64 EUR.
2. L’article 16 c) A) en relació al complement de productivitat pel programa d’especial
presència al lloc de treball, que queda establert en la quantia següent:
L’import màxim que es podrà assolir pel personal amb jornada completa i amb el
100% dels objectius assolits és de 144,36 €, o la part proporcional en funció de la
jornada, els qual es veuran minorats de conformitat amb la taula de l’Acord.
3. L’article 16 c) B) Pel programa d’assoliment dels objectius fixats per la Corporació,
s’incrementa en un 1% la quantia de la consignació pressupostària fixada l’any
2012.
4. L’article 16 d) en relació a les hores de serveis extraordinaris, quan no sigui
possible la compensació amb temps de descans que es retribuirà amb els imports
següents:
20,15 EUR/hora ordinària.
21,11 EUR/hora festiva.
22,07 EUR/hora nocturna.
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Segon.- Fer efectives les diferències generades en la nòmina del mes de desembre de
2016.
Tercer.- Notificar aquest acord a la intervenció municipal i al Comitè d’empresa.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació de l'adhesió al model de Quadre de Classificació de Documentació
Municipal (QdCM)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Els Quadres de classificació (QdC) són instruments organitzatius de la gestió documental
que es presenten com una estructura jeràrquica de categories, les quals corresponen a
les diferents agrupacions documentals, resultants d’una tramitació seriada i continuada en
el temps d’activitats i procediments administratius. Els QdC resulten bàsics i fonamentals,
l’esquelet de la gestió documental, ja que permeten establir un control unitari de tota la
documentació d’un fons documental, així com, l’organització i sistematització de la
majoria d’operacions incloses en la gestió documental: transferències de documentació a
l’arxiu, avaluació documental, elaboració d’instruments de descripció i recuperació de
documents, i calendaris de conservació i eliminació, i accés.
Des de l’any 2006, el Servei d’Arxiu municipal està treballant amb un model de QdC
funcional-orgànic, és a dir, en el qual els criteris bàsics de classificació són les funcions
que legalment desenvolupa l’Ajuntament i, com a criteri auxiliar, s’adopten els criteris
orgànics, les formes d’organització interna i l’estructura administrativa i de govern. Aquest
model, que no ha estat sotmès a l’aprovació del Ple, es va adoptar a través de l’aplicació
informàtica de gestió de l’arxiu de la Diputació de Barcelona.
Amb el temps, aquest model ha resultat molt genèric i poc adaptat algunes de les
especificitats de l’Ajuntament i a les demandes de les noves disposicions en matèria
d’Administració electrònica, Transparència i procediment administratiu.
En data 28 de setembre de 2016 la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la
Generalitat de Catalunya amb col·laboració del Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya (AOC) va presentar un model de Quadre de Classificació de la Documentació
Municipal (QdCM) elaborat per un ampli grup de professionals experts en gestió
documental i arxiu i vinculats amb l’administració local de Catalunya.
Aquest model de QdCM pretén ser un model de referència per a tots els ajuntaments de
Catalunya, que podran disposar d’uns instruments imprescindibles per gestionar
correctament la seva documentació, tant en suport paper com electrònic, i poder complir,
d’aquesta manera, amb les exigències de les actuals disposicions normatives
relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.
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FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents de Catalunya
Segon.- L’article 6.1. d) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern
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
unanimitat, acorda:
Únic.- Formalitzar l’adhesió al Model de Quadre de Classificació de la Documentació
Municipal (QdCM), amb l’objectiu d’adoptar el nou model de quadre de classificació i el
catàleg de processos/sèries que incorpora i aplicar-los a la gestió documental de
l'Ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Pel que fa al nostre grup des de l’inici d’aquest mandat hem intentat donar rellevància als
instruments i actuacions necessàries per garantir les polítiques de transparència i aquesta
que aprovem avui també ho és. Com a subscriptors del manifest impulsat per l’Associació
d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, el “Compromís de Torelló-Vall del Ges
per la transparència a fons”, trobem un encert i una necessitat l’adhesió al Quadre de
Classificació de Documentació Municipal impulsat des del consorci de l’Administració
Oberta de Catalunya. En el manifest que ara fa un moment citava ja s’especifica, llegeixo
textualment, que “els ajuntaments disposen d’eines que permeten descriure de manera
lògica i funcional tant l’organització com el conjunt de procediments derivats de les
competències que gestionen: es tracta dels quadres de classificació, catàlegs
d’expedients, quadres d’accés i seguretat i d’altres instruments elaborats, d’acord amb la
legislació vigent, en el marc del disseny del propi sistema de gestió documental.
Permeten oferir una visió global i estable en el temps de tota la informació pública i,
sobretot, permeten a l’usuari cercar autònomament la informació que li és més rellevant.
Són, per tant, excel·lents materials per a l’alfabetització en informació pública i proven la
funció cívica que els arxius han de jugar en el disseny d’aquestes polítiques”. Més enllà
de la satisfacció del nostre grup per l’adopció d’aquest nou instrument, tenint en compte
el nom i la cosa del document impulsat en el seu moment per l’Associació d’Arxivers i
recordant que diferents grups d’aquest consistori en els vàrem fer nostre durant la
campanya electoral, ens entristeix profundament que fins i tot en aquesta moció ens
haguem tornat a oblidar d’aquest document, i per això nosaltres seguim reivindicant-lo
com sempre fem quan apareixen temes d’aquesta índole.
Dit això entenem que l’adopció d’aquest quadre classificació tan poc temps després del
seu llançament per part de l’Administració Oberta de Catalunya, pot ser una oportunitat i
una aposta decidida per part d’aquest Ajuntament cap a l’administració electrònica i cap a
les noves necessitats derivades de la normativa sobre transparència. Per a nosaltres cal
donar resposta als ciutadans rendint comptes quan faci falta i fer publicitat activa de la
informació pública, i per fer-ho és imprescindible comptar amb eines com la que avui
aprovem. Així doncs, només ens resta felicitar l’Arxiu Municipal per la iniciativa i
encoratjar a tots els grups d’aquest consistori a fer-se seu el “Compromís de Torelló-Vall
del Ges per la transparència a fons” i a promocionar-lo sempre que es pugui.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
2.3.2. Rectificació de l'acord del Ple municipal de data 28 de novembre de 2016, pel
qual s'aprovava l'expedient de licitació i plecs del contracte de serveis de neteja de
les dependències i equipaments municipals
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2016,
va aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i tramitació ordinària, per a la contractació del servei de neteja de les
dependències i equipaments municipals, amb una durada del contracte de 4 anys
prorrogables de forma expressa per 2 anualitats més, amb un pressupost estimat anual
de 313.239,74 euros, IVA inclòs. En el mateix acord es van aprovar els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de prescripcions Tècniques que regiran
aquest contracte de serveis.
Vist l’informe de data 1 de desembre de 2016 de la responsable de règim intern de
l’ajuntament de Torelló assenyalant que hi ha dos errors aritmètics en el cost total del
servei a licitar. Concretament els errors estan en el càlcul del cost del CEIP Marta Mata
en que no s’ha tingut en compte les 600 hores anuals de neteja de vidres que suposen un
increment del contracte en 7.662,00 euros més IVA (21 %). Sumades aquestes hores, el
cost de neteja d’aquest equipament ascendeix a 64.600,24 euros més IVA (21 %), que fa
un total de 78.166,79 euros. L’altre error està en el càlcul del cost de l’equipament teatre
Cirvianum en que no s’ha tingut en compte les 132 hores anuals de neteja de vidres que
suposen un increment del contracte en 1.685,64 euros més IVA (21 %). Sumades
aquestes hores, el cost de neteja d’aquest equipament ascendeix a 8.964,54 euros més
IVA (21 %), que fa un total de 10.847,09 euros.
Aquestes hores de neteja de vidres incrementen el contracte en 9.347,64 euros més IVA
(21 %).

FONAMENTS DE DRET:
Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el que es diu textualment: “Les Administracions Públiques
podran, també, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
És per tot això que, a proposta 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 absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- RECTIFICAR l’import del contracte que ascendeix a una quantia anual de doscents seixanta-vuit mil dos-cents vint-i-quatre euros amb vint-i-un cèntims (268.224,21 €),
IVA exclòs.
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El contracte es divideix en dos lots, segons estan descrits al Plec de prescripcions
tècniques a cadascun dels quals els correspon les següents quanties :
LOT 1: 238.502,11 € IVA exclòs (dos-cents trenta-vuit mil cinc-cents dos euros amb
onze cèntims ).
LOT 2: 29.722,10 € IVA exclòs (vint-i-nou mil set-cents vint-i-dos euros amb deu
cèntims )
SEGON.- RECTIFICAR la clàusula tercera i novena del plec de clàusules administratives
particulars, tal i com consta a l’expedient, que fa referència al pressupost total del
contracte, al valor estimat i als requisits de solvència econòmica i tècnica en relació al
valor estimat del contracte.
TERCER.- RECTIFICAR l’annex III – quadre resum d’hores anuals per centre- del Plec
de prescripcions tècniques, tal i com consta a l’expedient
QUART.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques refosos incorporant les modificacions aprovades en el present acord.
CINQUÈ.- CONTINUAR la tramitació del procediment licitatori.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del contingut d’aquest acord al departament d’Intervenció i al
departament de Règim Intern per al seu coneixement i aplicació.
INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
El nostre grup, tal i com vam fer en el ple del mes de novembre i com va explicar el
company Lluís Toneu, votarem en contra en aquest punt. I volem aprofitar per dir que
tenim ganes de poder veure una licitació en condicions. Venim d’una licitació que ha
quedat buida, un concurs on l’empresa ha fet baixa temerària... ara ens trobem que hi ha
hagut un oblit i, per tant, s’ha de fer una rectificació per incorporar una partida de diners
que no es va incorporar de bones a primeres (i no és la primera vegada que passa)...
I voldríem recordar alguns dels motius que ens fan votar en contra d’aquesta licitació i,
per tant, d’aquesta rectificació:
Primer, perquè creiem que hauria de ser de gestió directa, de gestió municipal. Tot i que
només són 40 punts els que responen de manera directa a una rebaixa econòmica, n’hi
ha 30 més que hi fan referència de manera indirecta.
Només 20 punts fan referència a aspectes socials i, per acabar, 10 punts al pla de
treball... aquest punt hauria de tenir molta més importància.
Per aquests motius, des de la CUP Torelló Som Poble, com ja hem dit, hi votarem en
contra.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi volem votar a favor, però tal com vam dir quan es va aprovar l’acord amistós
amb l’antiga empresa constructora de la sala polivalent, vam recordar que tenim
problemes en aquest mandat a l’hora d’encarar els concursos i tot plegat; és a dir, un s’ha
de repetir –ja ho ha dit l’Elena i ho vam dir nosaltres en aquell ple-. I ara aquí una altra
vegada hem de rectificar un oblit de tot plegat.
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Com vam dir, jo crec que l’equip de govern hauria de pensar a veure què es pot fer per
solucionar aquests entrebancs, perquè, a més, comporten problemes en el dia a dia com
pot ser en el tema de l’enllumenat públic. No assenyalo a ningú, si no que demano el que
vam demanar llavors en aquell ple, i és que es faci una reflexió per tal de solucionar un
problema que s’ha anat repetint al llarg del mandat.
Nosaltres hi donarem suport, però tinguin en compte el toc d’atenció, si us plau.
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: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP
Torelló-SP.
Abstencions: 0
2.3.3. Creació del fitxer de dades de caràcter personal: Retransmissió i gravació de
sessions plenàries de l'ajuntament
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
I.- Per resolució de l’alcaldia de data 7 de desembre de 2016 s’ha incoat expedient per a
la contractació del subministrament de càmeres, aparells i programes informàtics per a la
instal·lació a la sala noble de can Parrella d’un sistema de vídeo acta per les sessions del
Ple municipal, per facilitar l’accés de la ciutadania al desenvolupament de les sessions
plenàries.
II.- L’exercici d’aquesta activitat suposarà la recollida, tractament i emmagatzematge de
dades de caràcter personal de totes aquelles persones assistents a les sessions
plenàries municipals.
FONAMENTS DE DRET:
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(en endavant LOPD), a l’empara de l’article 18 de la Constitució espanyola, que reconeix
el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, estableix
un seguit d’obligacions i requeriments de seguretat per tal de garantir que el tractament
de dades de caràcter personal es faci respectant els drets fonamentals de les persones
titulars d’aquestes dades. En aquest sentit una de les obligacions per als responsables
dels fitxers de titularitat pública consisteix en la creació d’un fitxer de dades personals
amb anterioritat a l’inici del tractament de les dades mitjançant una disposició de caràcter
general.
L’article 20 de la LOPD disposa en relació a la creació, modificació i supressió de fitxers
que aquests procediments només podran realitzar-se mitjançant disposició general
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial corresponent.
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A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de
les seves dades personals que la mateixa llei preveu.
L’article 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en els
registres de protecció de dades.
L’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades, detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació
del fitxer.
L’article 11 de la Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades regula el Registre de Protecció de Dades de Catalunya i assenyala els fitxers
objecte d’inscripció en el mateix.
Atès que d’acord amb l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de bases del règim Local,
correspon al Ple municipal l’aprovació de les ordenances.
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
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la creació del fitxer de dades de caràcter personal anomenat
“Retransmissió i gravació de sessions plenàries de l’ajuntament” que es descriu a
l’annex I.
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la
inscripció de la creació del fitxer esmentat a l’annex I en el Registre de protecció de
Dades de Catalunya.

ANNEX I
Creació del fitxer RETRANSMISSIÓ I GRAVACIÓ DE SESSIONS PLENÀRIES DE
L’AJUNTAMENT
RESPONSABLE DEL FITXER
Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Denominació de l’ens: Ajuntament
Administració a la que pertany: Administració local
CIF: P0828500I
Domicili: c/ Ges d’Avall,5
Codi postal. Localitat: 08570 - Torelló
Província: Barcelona
País: Espanya
Telèfon: 938591050
Fax: 938504320
Email: torello@ajtorello.cat
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IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
Nom: Retransmissió i gravació de sessions plenàries de l’Ajuntament.
Descripció del fitxer: Enregistrament i difusió de les sessions del Ple municipal
Descripció de la finalitat i usos previstos: Enregistrament i difusió del so i de la imatge de
les sessions del Ple de l’ajuntament de Torelló per la seva reproducció, parcial o total al
web de l’ajuntament de Torelló per permetre el coneixement per part dels ciutadans de
les sessions públiques del Ple i per la creació d’un arxiu històric de les sessions del ple
municipal.
ORÍGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Procedència de les dades: De les persones assistents a les sessions del Ple municipal.
Col·lectius o categories d’interessats: Regidors de l’ajuntament de Torelló i persones
assistents a les sessions plenàries.
Procediment de recollida de dades: Gravació mitjançant càmeres de vídeo.
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport digital
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
Dades de caràcter identificatiu: Imatge i Veu
Sistema de tractament: Automatizat
MESURES DE SEGURETAT
Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Les persones que consulten les sessions a través del web de l’ajuntament.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen transferències internacionals de dades
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Oficina d’Atenció Ciutadana. Ubicació: carrer Ges d’Avall, núm. 5, 08570 Torelló (Barcelona)
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Des del nostre grup hi votarem a favor i en principi som molt favorables a que les
sessions plenàries es retransmetin i gravin en format audiovisual. Entenem que pot ser
una iniciativa excel·lent de publicitat activa d’informació pública i per tant un bona política
de transparència per acostar la política municipal i els seus actors a la ciutadania. Dit això
també volem deixar clar que nosaltres defensem i defensarem continuar transcrivint les
actes de les sessions plenàries no només per facilitar l’activitat política dels grups
d’aquest consistori, sinó també per garantir la memòria històrica d’aquest Ajuntament. La
preservació digital de formats audiovisuals és cara i presenta moltes dificultats per la
constant evolució tecnològica. La millora dels formats de vídeo, dels còdecs, dels
dispositius de reproducció etc. fa que mantenir operatius els enregistraments suposi
adoptar una política de preservació digital que sincerament dubtem que estigui a l’abast
d’aquest Ajuntament. L’Arxiu Municipal segur que hi té moltes coses a dir, seria
convenient tenir en compte les seves recomanacions en aquest afer quan es plantegi,
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nosaltres hi hem parlat; de moment ells no tenien notícia de res i per tant, nosaltres
recomanaríem que es parlés amb l’arxiu municipal.
Així doncs, tenint en compte la importància que per un poble té mantenir viva la seva
memòria, entenem que ara per ara és imprescindible que es continuï mantenint la
transcripció de les actes i és per això que a nosaltres ens agradaria preguntar si l’equip
de govern es planteja realment la substitució en format vídeo i, per tant, la supressió de
les actes transcrites, o es mantindrà el doble sistema.
Sr. JORDI CASALS:
Per part nostra creiem que és un avenç el fet de poder enregistrar i fer públic, i suposem
que també publicar en streaming el que seran els plens, és a dir, que la gent des de casa
ho podria seguir en directe; esperem que això també serveixi per poder-ne fer aquesta
difusió en streaming. Ja vam plantejar en el seu moment dubtes que se’ns van aclarir,
però és per acabar-ho de refermar, el fet que hi hagi un sistema que sigui senzill de poder
fer un seguiment del ple, perquè hi pot haver molts punts i si has de trobar el moment
concret aquell, si no es fa un sistema d’enllaços i de segmentar el video pot ser complicat.
I també el temor que potser s’hauria de plantejar, com a mínim, un tempo de transició,
bàsicament, perquè no tothom qui vulgui o necessiti en algun moment revisar les actes
dels plens, potser no té la capacitat o la facilitat de poder fer el seguiment d’una acta a
través de video, si el sistema és una mica complex i, a més, es necessita o demana una
infraestructura, una capacitat de poder rebre informació al teu ordinador, una capacitat
important, ...
Potser, el que s’hauria de fer, com a mínim, és no fer un canvi dràstic i plantejar una mica
aquesta transició.
I refermar el fet aquest, si s’establirà un sistema per poder fer el seguiment de l’acta,
sense haver de visualitzar tot el video i anar al minut, si no que es pugui fer a través
d’enllaços i de segmentacions, i aprofito per demanar –això suposo que es posarà en
marxa quan anem a la nova sala de plens- si hi ha algun tipus de calendari.

Sr. JAUME VIVET:
Respondre que si, que en principi, el fet de ser administració electrònica, en principi no hi
hauria d’haver paper, però recollim el prec i, com a mínim, intentar que al principi hi hagi
les dues fórmules.
Entenem que hi ha d’haver un procés de transició i d’adaptació i, per tant, ho recollim.
El calendari que demanaves tu Jordi, en aquest cas hi ha bàsicament dues fases; una
pràcticament ja la tenim, que és el mobiliari. Crec que el mobiliari ja ens el porten aquesta
setmana, i l’altra és tot aquest tema que pel fet d’estar en administració electrònica i
poder fer la video acta, estem esperant que es pugui instal·lar, sobretot passar cables i
fer el cablejat que és necessari a la sala noble de Can Parrella per poder instal·lar tot
això. Si no recordo malament, està adjudicat i, per tant, esperem –no sé si dir el febrer o
el març- però intentarem que si pot ser el febrer no sigui el març. I en això és en el que
estem treballant per poder anar allà.
I recollim això, que es pugui fer la transcripció en paper fins que... a nosaltres ens diuen
que hem d’anar sense paper!
Sr. LLUÍS TONEU:
Nosaltres no estem defensant tornar al paper ni que hi hagi paper. Estem dient que
mantenir un format de video és bastant més complicat que mantenir un format de Word;
estem dient això. I el que si que diem i aconsellem, perquè jo crec que hauria de ser
norma bàsica en qualsevol ajuntament que vulgui preservar la seva documentació, es
pot consultar a l’arxiu, estem segurs que coincidiran amb nosaltres i estem segurs que
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donaran les recomanacions tècniques que facin falta en aquest sentit. Bàsicament,
perquè se’ns entengui. Nosaltres el que volem és que d’aquí 500 anys, qui vulgui accedir
a la documentació d’aquest Ajuntament hi pugui accedir. I ara mateix, amb video això no
es pot garantir.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió plenària,
per al general coneixement:
Codi
2016/24431
2016/2451
2016/2452
2016/2453
2016/2454
2016/2455
2016/2456
2016/2457
2016/2458
2016/2459
2016/2460
2016/2461
2016/2462
2016/2463
2016/2464
2016/2465
2016/2466
2016/2467
2016/2468

2016/2469
2016/2470

Data
creació
Descripció
21/11/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-183
21/11/2016 Decret incoació contracte obres execució sala polivalent
zona esportiva
21/11/2016 Rectificar la resolució de l’alcaldia núm. 2404-2016
21/11/2016 AJUNTAMENT/2016 - CONTA/184
21/11/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-185
22/11/2016 Sanció 47-16
22/11/2016 Acord incoació 47.1-16
22/11/2016 Estimar al·legacions 18-16
22/11/2016 Deixar sense efectes algunes Resolucions de proves
22/11/2016 Nòmina. Correcció errors productivitat per objectius
laborals ASC
22/11/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana I.M.
22/11/2016 Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local novembre
2016
22/11/2016 Decret autorització Club Futbol Torelló organització
campus de nadal
22/11/2016 Decret baixa autorització despesa
22/11/2016 Reversió dret funerari columbari núm.9 Cementiri
Municipal J.M.C.C.
23/11/2016 Decret aprovar un ADO a favor de la Fundació Pere Tarres
23/11/2016 Decret aprovar un AD a favor de Llucia Nuñez Tarabal
23/11/2016 Decret aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
23/11/2016 Tramitació bestreta expedient M.R.H.– CR. SANT FELIU,
5 de l’atorgament de subvenció de la convocatòria 2016 de
subvencions per la rehabilitació d’elements comuns
d’edificis d’habitatges dins l’àmbit de Pla de Barris
23/11/2016 Sol.licitud activitats formatives 38
23/11/2016 Retornar la fiança dipositada per l'emprenador J.R.G., pel
lloguer del mòdul 3 del Viver d'Empreses de Serveis de
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Torelló
2016/2471
2016/2472
2016/2473
2016/2474
2016/2475
2016/2476
2016/2477
2016/2478
2016/2479
2016/2480
2016/2481
2016/2482
2016/2483
2016/2484
2016/2485
2016/2486
2016/2487

2016/2488
2016/2489
2016/2490
2016/2491
2016/2492
2016/2493
2016/2494
2016/2495

2016/2496
2016/2497
2016/2498

2016/2499
2016/2500

2016/2501
2016/2502

23/11/2016 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2006-139
23/11/2016 Decret aprovació memòria valorada
23/11/2016 Decret Aprovar un ADO a favor del Consell Comarcal
d'Osona.
23/11/2016 Activitats formatives 2016-1199 JMAM
23/11/2016 Activitats formatives 2016-1214 MJPD
23/11/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana O.G.G.
23/11/2016 Desestimar recurs de reposició presentat contra la
resolució de data 23 de desembre de 2015 JMC
24/11/2016 Nòmina. Bestreta reintegrable APVT
24/11/2016 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
J.F.C
24/11/2016 05-03-i Baixa actv ofici C. Sant Bartomeu, 9
24/11/2016 398-16 aprovar liquidació para-sols Pl. Nova, 9
24/11/2016 Requeria alta activitat C Sant Miquel. 5, 3r 3a
24/11/2016 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
M.D.P.
24/11/2016 28-01-III Baixa activitat C. Sant Feliu, 27
24/11/2016 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
J.B.M.
24/11/2016 29-01-III baixa activitat Av. Castell, 16
24/11/2016 Declarar part de les obres incloses en l’expedient de
llicència
urbanística
núm.
131-2016-SSTT-LOMAJ,
d’especial interès
24/11/2016 270 incoar expedient baixa activitat C. Puigagut, 31
24/11/2016 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
F.N.M.
24/11/2016 30-2012-i incoar expedient baixa activitat Horta Can
Bassas - C Ter, 1
24/11/2016 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
J.M.G.
24/11/2016 Denegar al·legacions A.C.V.
24/11/2016 Estimar al·legacions A.F.H.
24/11/2016 Denegar al·legacions I.E.S.
24/11/2016 Declarar les obres incloses en l’expedient de llicència
urbanística núm. 463-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial
interès
24/11/2016 Tramitar expedient per sentència judicial absolutòria R.G.S
24/11/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana M.F.A.
24/11/2016 Declarar les obres incloses en l’expedient de llicència
urbanística núm. 474-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial
interès
24/11/2016 Decret adjudicació contracte menor obres restauració
safareig Puigroví
24/11/2016 Declarar les obres incloses en l’expedient de llicència
urbanística núm. 485-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial
interès
24/11/2016 Decret aprovar la relació P-2016-154
24/11/2016 Declarar les obres incloses en l’expedient de llicència
urbanística núm. 502-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial
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interès
2016/2503

2016/2504

2016/25041
2016/25042
2016/25043
2016/25044
2016/2505
2016/2506
2016/2507
2016/2508
2016/2509
2016/2510
2016/2511
2016/25111
2016/2512
2016/2513
2016/2514
2016/2515
2016/2516
2016/2517
2016/2518
2016/2519
2016/2520
2016/2521
2016/2522
2016/2523
2016/2524
2016/2525
2016/2526
2016/2527
2016/2528

24/11/2016 Declarar les obres incloses en l’expedient de llicència
urbanística núm. 509-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial
interès
24/11/2016 Declarar les obres incloses en l’expedient de llicència
urbanística núm. 510-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial
interès
29/11/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-186
29/11/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-187
29/11/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-188
29/11/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-189
25/11/2016 Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
novembre 2016
25/11/2016 Acceptació desistiment i devolució taxa - C. Bonaventura
Cutrina, 78 - CODOL - 23-2012-SSTT-LOMAJ
25/11/2016 Decret aprovar un AD a favor de Reset comunicacions SL
25/11/2016 Retirada arma SPG
25/11/2016 Contractació Ràdio Ona PMP
25/11/2016 Decret de caducitat llicència per la tinença animal perillós
xip 941000017434343
25/11/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana G.P.T.
29/11/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-190
28/11/2016 Decret aprovar un ADOP a favor de l'ORGT
28/11/2016 2-2016-III canvi titular Exp. 24-06-II.1 activitat. Av. Castell,
14
28/11/2016 Sol·licitud d'accés i ús de la informació de l'arxiu
28/11/2016 Canvi titularitat dret funerari nínxol 2367-3-Part Nova
C.E.J.
28/11/2016 Activitats formatives 2016-1208 JMAM
28/11/2016 Activitats formatives 2016-1209 FAF
28/11/2016 Execució subsidiària - C. Nou, 74 – Promorodenca - 722013-SECRE-ORDEXEC
28/11/2016 Modificar les persones signants i els seus substituts del
departament de cultura al programa Firmadoc
28/11/2016 Activitats formatives 2016-1219 APB
28/11/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana M.M.B.
28/11/2016 Decret autorització Club Atlètic Ges disputa partit aplaçat 8
de desembre
28/11/2016 Decret aprovar la justificació núm. 6 de la bestreta 5-2016
b.social
28/11/2016 Inici expedient préstec inversions 2016 Caixa de Crèdit
28/11/2016 Decret baixa d'ofici deixar sense efectes exp. 22-2016
29/11/2016 Concessió llicència primera ocupació - Ctra. Manlleu, km.
4,750 - GESDIP - 561-2016-SSTT-LPO
29/11/2016 Alta servei de neteja de xoc exp. 2016-856
29/11/2016 Alta al servei local de teleassistència exp. 2007-113
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2016/2529
2016/2530
2016/2531
2016/2532
2016/2533
2016/2534
2016/2535
2016/2536
2016/2537
2016/2538
2016/2539
2016/2540
2016/2541

2016/2542
2016/25421
2016/2543
2016/2544
2016/2546
2016/2547

2016/2548
2016/2550

2016/2551
2016/25511
2016/2552
2016/2553
2016/2554
2016/2555

2016/2556
2016/2557
2016/2558
2016/2559
2016/2560
2016/2561

29/11/2016 Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp.
2013-147
29/11/2016 Concessió dret funerari columbari núm.52 M.A.C.C.
29/11/2016 Acord incoació 48.1-16
29/11/2016 Sol.licitud activitats formatives 39
29/11/2016 Nòmina. Meritació nou trienni nòmina novembre 2016
MAM
29/11/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana M.A.C.C.
29/11/2016 Retornar l’ingrés indegut a Mapfre España, S.A..
29/11/2016 Retornar l’ingrés indegut a Maria Llorens Campalans
29/11/2016 Retornar l’ingrés indegut a Ingeniería Constructora
Manresana, S.L.
29/11/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana D.M.D.
29/11/2016 Nomenament agent interí policia local SLM
29/11/2016 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 362016, per generació de crèdits per ingressos no tributaris
29/11/2016 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 372016, per transferències de crèdit, finançat amb baixes del
crèdit de partides que s’estimen reductibles
29/11/2016 Decret Autorització Club Atlètic Ges disputa partit aplaçat 8
de desembre
05/12/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-191
30/11/2016 Concessió dret funerari nínxol 2315-Bis, fila 3a
departament Part Nova J.J.V.
30/11/2016 Servei col·laboració de protecció civil
30/11/2016 Nòmina. error productivitat mensual PL FVR
30/11/2016 Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número
37-2016, mitjançant transferències de crèdits, finançat amb
el crèdit de partides que s’estimen reductibles
30/11/2016 Servei col·laboració protecció civil
30/11/2016 Tramitació
bestreta
expedient
COM.PROP.SANT
MIQUEL,38 – CR. SANT MIQUEL, 38 de l’atorgament de
subvenció de la convocatòria 2016 de subvencions per la
rehabilitació d’elements comuns
30/11/2016 Imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.M.
05/12/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-192
01/12/2016 10-2011-CP incoar exp. baixa activitat d’ofici C Tallers, 9
01/12/2016 01-01-III Requerir comunicació ampliació activitat C Mas
les Vinyes, 10-12
01/12/2016 Nòmina. Meritació nou trienni nòmina desembre 2016
MAM
01/12/2016 Aprovació definitiva projecte bàsic i executiu espai de
benvinguda i botiga de marxandatge del Museu de la
Torneria
01/12/2016 19-00-III canvi denominació social
01/12/2016 Nòmina. Ajuts socials 2016 laborals
01/12/2016 246-16 Aprovar liquidació para-sols C. Mn. Para-sols, 1
01/12/2016 Nòmina. Ajuts socials 2016 funcionaris
01/12/2016 Decret aprovar un ADO a favor d'ADF Vol-Ges
01/12/2016 Registre municipal de parelles de fet B.R.J.G. i B.G.J.

45

2016/2562
2016/2563
2016/2564
2016/2565
2016/2566
2016/2567
2016/2568
2016/2569

2016/2570
2016/2571
2016/2572
2016/2573
2016/2574

2016/2575
2016/2576
2016/2577
2016/2578
2016/25781
2016/25782
2016/25783
2016/2579
2016/2580
2016/2581
2016/2582
2016/2583
2016/2584
2016/2585
2016/25851
2016/25852
2016/2586
2016/2587
2016/2588
2016/2589
2016/2590

01/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de Maria Verdaguer Autonell
01/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de SOREA SAU
01/12/2016 Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de Construccions
Villena SCP
01/12/2016 Registre municipal de parelles de fet J.C.B i M.I.L.B.
01/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de José Ruiz Muñoz
02/12/2016 Activitats formatives 2016-1248 MFC
02/12/2016 Aprovació definitiva projecte d’urbanització del carrer Nou i
corredor de Can Reig
02/12/2016 Adhesió a Programa Treball i Formació adreçat a persones
aturades i a persones beneficiàries de la renda mínima
d'inserció per l'any 2016.
02/12/2016 Compliment ordre execució - Av. Pompeu Fabra, 3 - TE 461-2016-SSTT-ORDEXEC
02/12/2016 Estimació parcial al·legació - C. Sant Antoni, 8 - 1r - FXCB
- 475-2016-SSTT-LOMAJ
02/12/2016 Concessió comunicació prèvia de primera ocupació - C.
Girona, 46 - DPE - 565-2016-SSTT-LPO
02/12/2016 Renúncia voluntària al lloc de treball SCM
02/12/2016 Incoar expedient per imposar i ordenar contribucions
especials per executar el “Projecte constructiu del Cr nou i
corredor de Can Reig”
02/12/2016 Canvi titularitat dret funerari nínxol 590-1-Oest A.R.S.
02/12/2016 Requerir declaració responsable i resolució mancances
incendis local Pl. Nova, 16
02/12/2016 Exp.-586-16- alta placa de gual C. Ter, 44
02/12/2016 Aprovació inicial projecte de substitució de la xarxa d'aigua
potable al Carrer Sant Antoni, números par
05/12/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-193
05/12/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-194
05/12/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-195
05/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de F.M.M.
05/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de X.V.C.
05/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de l'AMTU
05/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de SOREA SAU
05/12/2016 Decret aprovar la relació de factures F-2016-44
05/12/2016 2a multa coercitiva - C. Puigsacalm, 25 - CODOL - 582015-SECRE-ORDEXEC
05/12/2016 Imposició sanció accessibilitat M.C.C.
07/12/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-197
07/12/2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-196
07/12/2016 Sol.licitud còpia llicència primera ocupació Cr. Sant Antoni,
3-5 M.V.Y.E.
07/12/2016 Baixa servei de teleassistència exp. 2007-207
07/12/2016 Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de la Fundació
Privada per la lluita contra l'esclerosi múltiple
07/12/2016 Baixa servei de teleassistència exp. 2003-16
07/12/2016 Decret aprovar un AD a favor d'Arenes i Graves Castellot
SA
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2016/2591
2016/2592
2016/2593
2016/2594
2016/2595
2016/2596
2016/2597
2016/2598
2016/2599
2016/2600
2016/2601
2016/2602
2016/2603
2016/2604
2016/2605
2016/2606
2016/2607
2016/2608
2016/2609
2016/2610
2016/2611
2016/2612
2016/2613
2016/2614
2016/2615
2016/2616
2016/2617
2016/2618
2016/2619
2016/2620
2016/2621
2016/2622
2016/2623
2016/2624
2016/2625
2016/2626
2016/2627
2016/2628

07/12/2016 Decret Aprovar un AD a favor d'Ingenieria constructora
Manresana SL
07/12/2016 Decret Aprovar la baixa d'una part d'un AD a favor de
Reset comunicacions SL
07/12/2016 Decret incoació contracte menor obres
07/12/2016 Decret Aprovar l'ordre de pagament P-2016-162
07/12/2016 Decret aprovar un AD a favor d'Aytos
07/12/2016 Decret incoació contracte menor obres condicionament
asfalt carrer Sant Roc
07/12/2016 Decret incoació contracte menor obres espai benvinguda i
botiga museu de la Torneria
09/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 1997-75
09/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2011-169
09/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2010-271
09/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2008-141
09/12/2016 Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2008168
09/12/2016 Targeta d'aparcament individual MR exp. 2016-251
09/12/2016 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2015-26
09/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2006-67
09/12/2016 Alta servei de teleassistència exp. 2016-930
09/12/2016 Alta servei de teleassistència exp. 2016-897
09/12/2016 Canvi titularitat dret funerari nínxol 697-4-Oest D.V.P.
09/12/2016 Pròrroga excedència voluntària SMM
12/12/2016 Concessió dret funerari nínxol núm. 2316-Bis, fila 4a dept.
Part Nova A.L.M.
12/12/2016 Decret incoació contracte menor serveis
12/12/2016 Decret incoació contracte menor obres renovació tram
clavegueram
12/12/2016 Decret incoació contracte menor subministrament
12/12/2016 Baixa Registre parelles de fet R.S.M. i R.A.V.
12/12/2016 Decret aprovar la relació F-2016-45
12/12/2016 Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la
Cooperativa a la Junta de compensació de la Caseta
12/12/2016 Imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.M.
13/12/2016 Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de 2T Serrallers
SL
13/12/2016 Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de Construccions
Villena SCP
13/12/2016 Decret Aprovar un AD a favor de Bullo instal.lacions i
muntatges electrics SL
13/12/2016 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 392016, per ampliació de crèdits
13/12/2016 Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número
39-2016, per amplicació de crèdits per ingressos
13/12/2016 13-2015-III Legitimació comunicació annex-III
13/12/2016 10-2016-CP Arxivar exp. esmenes
13/12/2016 9-2016-CPR Arxivar exp. mancances C Rocaprevera, 16
13/12/2016 34-2015-i arxivar exp. esmena defectes-mancances C Ter,
39
13/12/2016 10-2016-II canvi no subst. exp. 47-08-II.1 activitat C
Tavertet, 9
13/12/2016 13-2014-i legitimació innòcua
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2016/2629
2016/2630
2016/2631
2016/2632
2016/2633
2016/2634

2016/2635

13/12/2016 Nòmina. Assignació complement de productivitat GBP
desembre 2016
13/12/2016 Convocatòria avaluació psicotècnica i revisió mèdica SPG
13/12/2016 Trobada delegats i delegades
13/12/2016 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016163
13/12/2016 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016164
13/12/2016 Decret Aprovar la certificació núm. 5 de l’obra “Construcció
d’una Sala Polivalent a la Zona Esportiva Municipal
(Ampliació Pavelló)”
13/12/2016 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016165

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió plenària
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 21 de novembre 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. FRANCESC J. RIVERA:
4.1.Des del nostre grup desitjar-vos a totes i a tots un Bon Nadal i que tingueu una bona
entrada d’any.
Sr. LLUÍS TONEU:
4.2.Des de setembre l'acord entre els familiars impulsors del banc d'ADN i el govern de la
Generalitat ja és un fet. Dijous passat es va escenificar aquest acord en una
compareixença parlamentària històrica on varen intervenir les diferents parts fent públic
aquest compromís. Per iniciativa nostra i d'ERC, l'abril d'aquest any, aquest Ajuntament
va fer-se seva la demanda de la creació d'un banc d'ADN per identificar les víctimes de la
guerra civil i el franquisme, i més tard, concretament el 28 de setembre es va reunir
l'anomenada comissió del soldat del Puig on es varen prendre diferents acords que a
hores d'ara no sabem en quin punt es troben. Entre les diferents propostes que vàrem
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proposar des del nostre grup, la que per nosaltres és la més important i urgent, i la que
ens agradaria que més enllà dels actes i escenificacions que es vulguin fer, es faci el més
aviat possible, és posar aquestes dades resultants de l'estudi d'ADN de les restes del
soldat del Puig a disposició del banc d'ADN –que ja és una realitat- i per tant a disposició
de totes les famílies afectades per les desaparicions forçades ocorregudes entre el 1936 i
el 1977, assumint si cal, les possibles despeses que això pugui suposar. Bé doncs,
voldríem demanar si ja s'ha fet aquest tràmit, perquè entenem nosaltres que quan el vam
plantejar a la comissió tothom hi va estar d’acord i, per tant, entenem que s’ha d’executar
i en cas que no sigui així, demanaríem que ara que el banc d'ADN ja està oficialment
reconegut s'accelerin els tràmits amb el Departament d'Afers i Relacions Institucionals
perquè això tiri endavant el més aviat possible.

Sr. Jaume Vivet:
M’has llegit el pensament. Avui precisament he parlat amb en Juli Cuéllar i el convocaré
en breu, potser serà passat festes, però a la comissió del mort del Puig us explicaré què
m’ha dit i si tinc un forat, inclús intentaré fer-ho abans d’acabar l’any. Si puc i tinc un forat,
inclús intentaré que sigui abans d’acabar l’any.
4.3.Des del ple del mes de maig hi ha pendent d’aplicació de la moció per declarar Torelló
zona lliure de paradisos fiscals. En aquell ple, l'alcalde va manifestar que es demanaria
un informe a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per no entrar en
contradicció amb la Llei de contractes per evitar possibles problemes jurídics. Ens
agradaria saber com evoluciona aquest tema tenint en compte que el maig de l'any vinent
és la data límit per aplicar-lo.

Sr. Jaume Vivet:
Aquest informe s’ha demanat i de moment encara no ens han donat resposta. Està
demanat; ens consta que hi ha més ajuntaments que ho han fet i tampoc tenen resposta,
o sigui que estem pendents que ens ho passin.
Sra. ELENA CRESPI:
4.4.Entenc que en el ple passat vaig fer una pregunta per en David Forcada; entenc que es
donarà resposta sobre la pregunta de l’espai dona.

Sr. David Forcada:
La pregunta exactament em sembla que venia derivada d’una intervenció meva en un
altre ple? En què vaig parlar del canvi de filosofia de les polítiques socials de l’espai dona.
I això anava emmarcat en el tema de pla de barris.
Hem de recordar que pla de barris és un pla aprovat el 2009, quan ens el van atorgar,
però ja ens havíem presentat el 2008 i, per tant, s’estava treballant des del 2007, més o
menys. Ja fa bastant temps que aquest pla es va aprovar i és un pla que si que marca un
seguit de projectes, però que no hi ha el detall del projecte i no nomes en el tema de
polítiques d’igualtat, si no en totes les accions; un exemple potser és la famosa sala
polivalent, que segurament no estava pressupostada tal com finalment ha estat, o el
carrer Sant Bartomeu i, per tant, ja dóna una certa flexibilitat aquest pla per tal que en el
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seu desenvolupament i quan vagis a concretar accions puguis fer les modificacions
pertinents.
Per tant, aquí hi ha dues coses: una, que la realitat del 2009 segurament és molt diferent
a la del 2016 i l’altra, que quan vas al detall de desenvolupar les accions que siguin, hi pot
haver modificacions. En aquest sentit, tot i que no és la meva àrea i tampoc estàvem a
l’equip de govern, però si que vam compartir la idea, era que tot el que fos referent a
polítiques d’igualtat, en lloc de fer un espai concret, el que s’intentaria era incorporar, o el
que s’està fent, en totes les coses que s’estan fent, donar-hi aquesta perspectiva de la
igualtat i no només fer accions concretes de la igualtat i que per fer això, adjuntar aquesta
perspectiva global a totes les accions que es fessin, no a l’àmbit de pla de barris, si no a
l’àmbit de tot l’Ajuntament, no calia un espai específic només per això. Segurament es
podrà necessitar algun espai, però no específic.
Per tant, el canvi de filosofia, que potser en aquell moment no el vaig explicar, ve per
aquest fet. Podem compartir si és correcte o no és correcte, però jo evidentment el
defenso i crec que és correcte per dues raons: en primer lloc, perquè quan ens mirem,
per exemple en el debat de pressupostos, a nivell de despeses el que es destina a
igualtat, ens adonem que el 40$ del pressupost està destinat a personal i el personal fa
coses. Per tant, per fer polítiques d’igualtat, potser a vegades no necessites tanta
despesa en una cosa física, si no que realment hi ha molta gent que està treballant en
això!
També hi ha transferència a entitats; un 7% del pressupost es transfereix a entitats i
aquestes entitats també en molts casos incorporen aquesta perspectiva.
Si realment creiem que hi ha un projecte que necessiti, i aquest projecte sigui sòlid, un
espai únic només destinat a això i calgui destinar-hi recursos, suposo que des d’igualtat
ho incorporaran, però en principi, la filosofia és aquesta.
Sra. Elena Crespi:
En tot cas, nosaltres, des de la CUP estarem encantats de saber com s’ha incorporat de
manera concreta tota aquesta perspectiva en totes les actuacions de l’Ajuntament, però si
que potser remarquem que la casuística específica per al fet de ser dona o ... estem
parlant de polítiques d’igualtat, algun col·lectiu LGTB, potser si que es mereix actuacions
més específiques que vagin més enllà dels 2.500 € que abans comentava en Cesc i pel
quals nosaltres per això hem fet una proposta. O sigui que una mica de tot: incorporar la
perspectiva em sembla una cosa fantàstica; estaria bé veure com s’ha fet, però no perdre
de vista que potser també hem de fer alguna cosa en concret, perquè precisament som
un col·lectiu que estem per sota del ser home blanc, heterosexual... per tant, s’ha de tenir
en compte.
Quan falten 8 minuts per les 9 del vespre, s’absenta el Sr. Francesc J. Rivera.

Sr. David Forcada:
Totes les propostes en aquest sentit la regidoria les recollirà i des de la part més de totxo,
com a regidor d’urbanisme i que, per tant, si que la demanda recollida anava més en el
sentit d’un espai físic, si es creu que és necessari es pot estudiar, però també és cert que,
per exemple, vosaltres, que la vostra política és de reutilitzar espais, segurament
trobarem altres espais que ja estan fets per poder-hi destinar aquest tipus de polítiques.

4.5.Un prec, perquè es posi a disposició de les entitats la bicicleta elèctrica que va donar la
Diputació.
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Sr. Manel Romans:
No estava previst que en fessin ús les entitats, si no que estava pensat per al personal de
l’Ajuntament. Hem de pensar que això és una cosa una mica complicada, perquè en tot
cas hi hauria d’haver una persona responsable, que això ja està més o menys previst per
tal que sigui algú de l’Ajuntament, però si més no, el programa o el llistat on tothom s’hi
pogués apuntar per les hores que necessiti.
Primer es mirarà amb el personal de l’Ajuntament i després ja es veurà si es pot fer
extensiu a les entitats.

4.6.Una pregunta sobre un tema que s’ha esmentat en diverses ocasions durant el ple d’avui:
voldríem que l’equip de govern ens informi si les avaries de llum en les diverses zones del
municipi es deuen al que es va comentar en l’anterior ple, vinculat a la pregunta que va
fer el company del PSC, en Joan, i que avui ha sortit en més d’una ocasió i si és el cas,
que se’ns comenti com està el tema, i si no és pel mateix, si ens podríeu explicar a què
és degut.
I des del nostre grup, desitjar-vos bones festes.

Sr. David Forcada:
En el tema d’enllumenat, dijous passat, dia 15, la mesa de contractació va excloure
l’empresa que va guanyar, per baixa temerària, i es va valorar que la baixa no era
justificada, bàsicament, perquè l’import que ells tenien previst en inversions per material,
no era suficient per fer el manteniment o el que se’ls exigia.
Per tant, ara s’ha notificat a aquesta empresa amb l’oferiment de recursos que, en aquest
cas, és de 15 dies per interposar recurs especial en matèria de contractació i, a partir
d’aquí, s’adjudicaria a la segona empresa que no estava en baixa temerària. Això són
procediments que allarguen el procés i no ens podem excusar, i en això teniu tota la raó,
que hi hagi un servei deficient per culpa d’un procés de contractació, però si que és cert
que amb el sistema garantista d’haver de demanar pressupostos i d’haver d’adjudicar
cada avaria, fer la prospecció de mercat adequada per fer-ho, alenteix el procés. Si que
s’ha fet per intentar que això no passi; s’ha adjudicat, el manteniment que no ha fet fins
ara SECE, que era l’adjudicatari, perquè no ha tingut el contracte fet i s’ha adjudicat. Ja
està adjudicada una partida de 12.800 € per canvis d’enllumenats, bombetes foses, tot
aquest manteniment que durant aquests dos mesos no s’ha fet adequadament, però per
altra banda hi ha les avaries i amb les avaries és una mica més complicat, sobretot quan
aquesta avaria la tens a les 7 de la nit que és quan t’adones que aquell enllumenat no
funciona i que difícilment ho pots adjudicar directament a algú; si que la brigada en alguns
casos hi va, i si és un tema de magneto tèrmics o és un tema senzill ho soluciona, però
en altres moments, fins l’endemà al matí no podem anar a buscar a algú que ho solucioni.
El tema de l’avinguda de Montserrat i carrer Canigó, dimecres ja no hi havia llum; hi va
anar la brigada, va alçar els magneto tèrmics, va funcionar i l’endemà, com que crèiem
que funcionava, que era dijous, no va anar i no va ser fins divendres, el dia següent, que
es va solucionar.
Si. Això genera inconvenients, ja ho sabem; hi posem tot el que podem i esperant que
amb l’adjudicació definitiva del contracte a principis de gener això se solucioni i no passi,
sobretot el tema d’incidències a la nit.
Sr. Lluís Sabatés:
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Les explicacions ja les entenem; bé, entenem que sigui així, però hauríem d’intentar
garantir que com a mínim, l’enllumenat a la nit funcioni i si s’ha de contractar algú perquè
estigui tota la nit pendent d’això, almenys pel temps que dius que queda sense contracte,
és que esperem que no s’allargui més, perquè a més, amb les festes, ens en podem anar
a febrer!
Si s’han de donar 10 dies, veure què diu, s’ha de respondre... tornar a contactar; jo no
veig tan clar que a principis de gener això estigui resolt. Però és la vostra responsabilitat.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.7.Una pregunta referent a una notícia que va sortir al diari el 9 Nou, en què deia que el 75%
dels membres actuals de la policia estan opositant, estan en processos d’oposició en
altres municipis. A veure si des de l’equip de govern ja s’està fent alguna cosa referent a
aquest tema per evitar-ho, ja que s’han aprovat els pressupostos i tampoc hi ha previst
cap canvi en el tema de salaris de la policia local i a veure si s’ha decidit prendre alguna
mesura per intentar evitar la fuga constar de policies del municipi.

Sr. Manel Romans:
Per problemes tècnics amb el micròfon que té assignat el Sr. Romans, no han quedat
enregistrades les seves intervencions a partir d’aquest moment.
Sr. Francesc Manrique:
I vosaltres, un parell de preguntes: no en teniu constància? I en tot cas, aquest any heu
notat alguna davallada o algun augment entre els policies que han plegat durant l’any
2016, ara que ja ha acabat l’any?

Sr. Manel Romans:
Sense enregistrament.
Sr. Francesc Manrique:
I esteu treballant una tercera proposta o simplement de moment el tema està aturat?

Sr. Manel Romans:
Sense enregistrament.
Sr. XAVIER LOZANO:
4.8.Abans de l’estiu vam preguntar com es plantejava el Pla Local de joventut; se’ns va dir
que s’hi estava treballant. Fa un parell de mesos, crec que era al pel d’octubre, vaig
preguntar com estava, perquè s’acabava, de fet, aquest era l’últim ple per presentar-lo
abans d’acabar el 2016, quan caduca i a partir d’ara ja comencem a anar tard; el pla local
vigent caduca aquest 2016 i, per tant, que no tinguem pla local de joventut, ja comencem
a anar tard.
Què ha fet que en el ple d’octubre se’ns va respondre que si, que es pensava aprovar-lo
aquest any; què ha fet que no hagi estat així? Què ha fet que es retardi? Quan
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s’aprovarà? I recordar que abans de l’estiu vam preguntar pel pla de drogues; se’ns va dir
que s’inclouria en el pla local de joventut. En aquell moment ja vaig manifestar que em
semblava un error, perquè volia dir perdre un temps. Hem perdut un any i mig que
hauríem pogut estar treballant amb pla de drogues, que el tenim en un calaix a punt per
aprovar, però que no s’ha fet.
Quan es pensa fer? I fer el prec que sigui el més ràpid possible.

Sr. Jordi Rosell:
Dir que la diagnosi està enviada a la Generalitat, perquè facin la revisió. Com a molt tard,
la idea de la regidoria és aprovar-lo el primer trimestre de 2017 i la raó que es vagi tard,
és perquè una vegada feta la diagnosi s’ha volgut fer molt més extensa, molt més àmplia.
Sr. Xavier Lozano:
O sigui: la diagnosi s’ha enviat a la Generalitat sense les accions i els objectius? S’ha
enviat només la diagnosi? Per tant, no tenim les accions previstes, encara?

Sr. Jordi Rosell:
El que t’he dit.
Sr. Xavier Lozano:
Doncs anem molt més tard del que em pensava. També vam demanar en un altre ple del
mandat passat, que es tinguessin en compte els grups. Evidentment està bé que s’enviï a
la Generalitat, que és l’organisme competent, però que es tinguessin en compte els grups
també estaria bé, perquè sembla que s’ha enviat i no s’ha informat absolutament de res.
Doncs si només tenim la diagnosi, cosa que ja ens vas respondre el mes de maig, em
preocupa bastant més; la veritat és que no m’has deixat gaire tranquil. Crec que és una
mala notícia que anem tan tard.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.9.Una pregunta de seguiment, que l’Elena se’m ha avançat, però com que jo també vaig
preguntar en el ple passat sobre el tema de l’enllumenat i no hi era el regidor, tot i que va
respondre molt amablement l’alcalde, però ara que hi ha el regidor, potser ens podrà
donar més informació i és explicar com estar el tema de la licitació; en quins passos està;
han passat 3 setmanes –perquè aquesta vegada s’ha avançat una setmana el ple- i la
situació crec que empitjora en lloc de millorar i saber quines mesures es prendran, perquè
puguem passar unes festes de Nadal amb els llums encesos almenys.
S’ha contestat conjuntament amb la pregunta 4.6, a la pàgina 51.
4.10.Aprofito que hi ha el ple per dir-ho: hem rebut diverses queixes o informacions, o
comentaris sobre el tema de la deixalleria, sobre l’horari, perquè segons el web, tant en
l’adreça de l’ajuntament, com si et redirigeixes a la de Residus d’Osona, l’horari del
dissabte, segons sembla hi ha una diferència: al web hi posa que és obert fins a ¼ de 2 i
quan la gent va allà, el responsable de la deixalleria que hi ha en aquells moments, diu
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que es tanca a la 1. Més que res, per aclarir-ho i si hi ha aquest petit error, rectificar-ho al
web i, si no, informar el responsable que ha de tancar un quart més tard.

Sr. Jaume Vivet:
Jo crec recordar que es va dir en el seu moment que això d’¼de 10 i ¼ de 2 es treia; la
pàgina web ho diu, però es va parlar d’arrodonir horaris; em sembla recordar això, perquè
és més fàcil dir de 9 a 1, que no pas d’¼de 10 a ¼ de 2. De totes maneres això ens ho
mirarem i parlarem amb l’empresa i unificarem els horaris.
Sr. JORDI CASALS:
4.11.Una qüestió que porta dues coses: fa un parell de setmanes, crec, el cap de setmana hi
va haver una incidència al carrer Camprodon, que hi havia una glaçada molt forta i hi va
haver uns veïns que es van trobar una dona que havia patinat i havia caigut. Una persona
que anava en ciclomotor i la volia ajudar, no la va poder ajudar, perquè també estava a
punt de caure amb la moto i si es movia hauria caigut.
Quan van arribar aquests veïns en aquella zona, que és la zona de baix, estava tan
glaçat que, fins i tot, el cotxe el van haver d’aparcar a la vorera, perquè no patinés cal
avall. Van avisar a la policia i aquí és on hi ha els dos temes que requereixen aclariment:
 El primer és que es va comentar que s’hauria d’haver tirat sal o alguna cosa,
estem parlant, si no vaig errat, de quarts de deu del matí i se’ls va dir que els que
han de tirar sal ho han de fer en quatre municipis; sincerament no sóc conscient
que això sigui així i demano si es pot aclarir si la cosa va per aquí o no.
 I es va demanar si es podia tallar temporalment aquell carrer, perquè realment
estem parlant que els cotxes, com he dit, s’havien d’aparcar damunt de la vorera,
perquè si no, patinaven; la persona de la moto no es podia moure, perquè si no
queia i al final va acabar caient, fins i tot els policies quan van arribar també van
tenir problemes de mobilitat i era una zona perillosa i van dir que no podien tallar
el carrer. Jo el que crec és que en un cas d’urgència com aquest, segurament
s’hauria d’haver actuat allà després tirant-hi sal, que es pugues fer.
Bàsicament és aclarir això: si el protocol de les gelades és que hi ha algú extern –perquè
si és per quatre municipis hauria de ser algú extern- d’una institució pública o una
empresa privada que s’encarrega d’aquest servei i el fet aquest dels protocols en la part
de la prevenció i actuació en cas de gelades i els protocols d’actuació si cal taller carrers
per temes de seguretat.

Sr. Marc Fontserè:
Quan la policia o algú detecta o fa arribar que hi ha algun perill o algun problema de
carrers glaçats, com va ser el cas, la policia hi va i si creu que ha de tallar el carrer,
l’hauria de tallar; tenen suficient criteri com per fer-ho. No sé perquè no es va fer en
aquest cas, ho consultaré.
Pel que fa al tema de la sal, hi ha un protocol.

Sr. Jaume Vivet:
El que em consta, perquè ho vaig demanar quan em vaig assabentar d’aquest incident, si
que l’empresa que ens ho fa cada any està avisada i la policia acostuma a passar l’avís.
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Sr. Jordi Casals:
És que la sorpresa, és que es digués que qui se’n encarregava, ho havia de fer en quatre
municipis i que, és clar! S’arribava quan s’arribava. Aquesta és la sorpresa. Una altra
cosa és si es va fer així, perfecte. El dubte era si hi havia hagut canvis de protocol en tot
plegat, tant en el tema de seguretat, que és una decisió que s’ha de prendre allà, però
després en el tema de la sal, que en els últims anys s’havia anat solucionant i s’havien
agilitzat sobretot coses no planificades i ara la sorpresa és aquesta, que el que havíem
aconseguit agilitzar en coses no planificades, després ens trobàvem..., si es va actuar
així, perfecte, perfecte! És el que pertocava. La sorpresa va ser aquesta per si hi havia
hagut algun canvi de protocol.

Sr. Jaume Vivet:
En principi no i si és una empresa que fa 3 municipis més, el que ha de fer es disposar
dels mitjans per atendre’ls tots correctament, perquè un altre dia pot ser al revés. Per
tant, això entenc que no és així i entenem que es va actuar tard, en aquest cas perquè
estava glaçat i no s’hi va tirar quan era l’hora, però si que entenem que hi ha el dispositiu
contractat per poder-ho fer.
4.12.I en nom del grup d’Esquerra Republicana Junts per Torelló, bones festes, bon Nadal i
bona entrada i bona sortida d’any.
5.- INFORMACIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.1.Ja s’estan executant les obres d’ampliació, o d’adequació de l’institut escola Marta Mata,
consistent en la instal·lació de dos mòduls prefabricats, que ara se’n diuen camps de
mòduls. I tot va molt ràpid i, per tant, el proper setembre, amb molta antelació, tots els
alumnes tindran espai a l’institut escola.
Sr. DAVID FORCADA:
5.2.Desitjar-vos bones festes i que hi hagi llums, esperem.
Sr. MANEL ROMANS:
5.3.Informa dels Plans d’Ocupació del Pla de Barris que han estat concedits a l’Ajuntament
en el sentit següent:
Per a programes d’experiència laboral, tots ells amb contractes per 6 mesos:
Projecte “actuem al barri”
o S’havien demanat 2 persones i han aprovat 1 tècnic de dinamització
comunitària
Per al projecte “joves actius”
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o Han aprovat un/a dinamitzador /a juvenil
Per al projecte “millora de l’ocupabilitat”
o Han aprovat un/a orientador/a laboral.
Per al porjecte “Per un Nucli Antic Sostenible
o 1 pintor (oficial 2a)
o 2 paleta (oficial 2a)
o 1 pintor (oficial 1a)
o 2 paleta (oficial 1a)
Per al Projecte “Proximitat i atenció a les persones”
o 1 tècnic de benestar social
o 1 auxiliar a la llar
I per al projecte “Viu i conviu al Nucle Antic”
o 4 agents cívics
o 1 tècnic de participació ciutadana
S’havien demanat altres contractes, que no han estat aprovats:
1 dels dos contractes que es van demanar per al projecte “Actuem al barri”
Els 3 contractes que es demanaven per al projecte “Conecta’t a l’Ajuntament”
El contracte que s’havia demanat per al projecte “Foment de la rehabilitació i el
manteniment del parc d’habitatges”
1 dels 7 contractes que s’havien demanat per al projecte “Per un nucli Antic
Sostenible”
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.4.Senzillament, responent a una pregunta que vas fer tu Jordi al ple passant en relació a un
sobrant que hi havia de plans d’ocupació de pla de barris, ho hem estat mirant i era degut
a les baixes que s’agafen. Totes les persones tenen uns dies de baixa i queda aquest
dipòsit allà.
I bon Nadal i bones festes a tothom.
Sr. Jaume Vivet:
Quan estan de baixa, la Generalitat no ho paga i ho ha de pagar l’Ajuntament.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.5.Igualment: molt bones festes.

Sra. CARME FRANCOLÍ
5.6.Bones festes a tothom.

Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.7.-
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També, bones festes.
Sr. JORDI ROSELL:
5.8.També bon Nadal i bona entrada d’any.
Sr. JAUME VIVET:
5.9.Jo no seré menys i també us desitjaré un bon Nadal a tothom i penseu a fer la carta als
Reis, que ningú en parla i només parlem de Nadal, però al final acaben venint els Reis.
Bones festes, gràcies per assistir en aquest ple i fins l’any vinent, si Déu ho vol.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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