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Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, 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, que s’incorpora a les 19:02
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Excusen la seva assistència:


Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
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CIUTADANA I MOBILITAT
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2.1.1. Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
2.1.2. Recolzament a la proposta del grup Perquè no ens fotin el tren, per a la millora de
la línia R3 i el reconeixement de l'estació de Torelló com a estació de referència per a la
Garrotxa
2.2. HISENDA
2.2.1. Ratificar la Resolució de l'Alcaldia núm. 194/2017 per la qual es modifica el
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3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. MOCIÓ que presenta el grup municipal d'ERC-JpT-AM, perquè es creïn consells
de participació de Ràdio Ona i Teatre Cirviànum
3.1.1.2. MOCIÓ que presenta el grup municipal d'ERC-JpT-AM, perquè l'ACM inclogui
una clàusula sobre la pobresa energètica en la contractació agregada d'energia elèctrica
3.1.2. GRUP MUNICIPAL de CUP-SP
3.1.2.1. Moció de la CUP Torelló - Som Poble de suport i compromís d'ús la banca ètica
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes aprovades, de la Junta de Govern Local
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informe sobre la morositat del quart trimestre de 2016
3.4.2. Informe sobre el Període mig de pagament PMP quart trimestre de 2016
3.4.3. Informe d'Intervenció sobre l'objecció pel pagament de l'IRPF a l'Agència Tributària
de Catalunya
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- POLÍTIQUES D’IGUALTAT
4.1.1.- Declaració institucional del dia Internacional de les Dones
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2017/1 Ordinària 30/01/2017
L’acta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents, amb les modificacions que
s’incorporen a petició del Sr. Lluís Toneu, següents:
A la pàgina 12, en la tercera línia de la seva intervenció, on diu “i que pugi rendir
comptes”, ha de dir: “i que pugui rendir comptes”
A la pàgina 15, al final de la 3ª línia de la seva intervenció, on diu “En una època
en què l’individualisme a la vida pública”, ha de dir: “En una època com l’actual on
els valors comunitaris han retrocedir enfront de l’individualisme a la vida pública”
I a la pàgina 39, a l’inici de la seva intervenció, on diu “Nosaltres he insistit”, ha de
dir: “Nosaltres entenem que si; per això he insistit”
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Quan són les 7 i 2 minuts, s’incorpora a la sessió el Sr. Xavier Lozano.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
ACORD:
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest,
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el
següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures
polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la
voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica,
pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat
organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no
per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
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Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 29 de juliol de
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, 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:
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
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INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
El Parlament de Catalunya, en la sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017, i una altra que li demana que
negociï amb l’Estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana, ve expressant la voluntat
de decidir el nostre futur polític com a nació.
Han estat moltes les expressions dels catalans: mobilitzacions socials, la manifestació de
l’11 de setembre de 2012 “Catalunya nou estat d’Europa”, la “via catalana” del 2013, o la
“via lliure a la república catalana” del 2015.
Processos participatius com el 9-N del 2014; processos electorals com els del passat 27
de setembre, on es va configurar una majoria clara per portar Catalunya a les portes d’un
nou Estat.
La resposta, però, del Govern espanyol, sempre ha estat el rebuig al diàleg; n’és un
exemple la negativa al traspàs de la competència per fer un referèndum i decidir de
manera lliure i democràtica.
La carta de les Nacions Unides i la Declaració dels Drets Humans reconeixen el dret a
l’autodeterminació i el Parlament de Catalunya afirma el dret el dret imprescriptible i
inalienable de Catalunya a exercir-lo. Reconeixem el Parlament de Catalunya com una
institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país i per això donem suport
a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixen per a l’articulació d’aquest referèndum. El
desig de Catalunya per decidir el seu futur polític, cada vegada s’ha fet més evident
davant del món, fins el punt de convertir-se en una aspiració sostinguda que avui recull la
voluntat d’una gran majoria de la seva població.
He d’informar que a dia d’avui, tots els regidors de govern d’aquest Ajuntament, ja ens hi
hem adherit i, per tant, demanaríem a la resta de grups i de regidors, que hi donin suport.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup del PSC apostem per un nou pacte constitucional que renovi les
relacions de convivència entre Catalunya i Espanya.
Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un referèndum
de ruptura, ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la divisió i
l’enfrontament. Els que volem seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una
aposta per un nou pacte entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol.
Som conscients que en aquest clima de tensió política al qual s’ha sotmès la societat
catalana durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució, no és un camí
fàcil. Però, cada dia som més les persones que defensem aquesta via com a única
solució política.
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els que
defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, dialogant
i pacifista, que rebutja tant l’ immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la
legalitat.
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a
la sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació i de
les futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europa
sense Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora d'Europa. Per
això, cal alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar fora del marc legal
que preveu el Tractat de la Unió Europea per haver trencar l'Estat de Dret i Democràtic
recollit a la Constitució espanyola, i que pugui provocar per tant, la nostra sortida de la
Unió Europea.
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Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni
beneficia Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea, ni la nostra manera
d’entendre el món. La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona
millor quan està unida, i per això apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya.
La solució no és que Catalunya marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya.
Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal
Constitucional de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat,
tant pel Parlament de Catalunya, com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment
referendat per la ciutadania catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la
modernització de l’Estat, i desitgem dotar d’un nou marc de convivència que pugui rebre
el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt de la ciutadania espanyola.
Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem que:
1.- La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en
marxar d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La solució és el
diàleg, la negociació i el pacte.
2.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme i la
pulsió re centralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria d’escons
parlamentaris independentistes que no es corresponen al sentiment majoritari dels vots
emesos a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.
3.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania
siguin possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens
hem dotat. Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la
independència no té avui cabuda en el nostre ordenament jurídic.
4.- Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i d’Espanya
reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió,
començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant:
una elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi
d’ordinalitat i el Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut
votat pels catalans i les catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials
com el servei de Rodalies i el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i
lingüística que, en primer lloc, implica la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar
la LOMCE com a instrument per erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament
estatutari; la recuperació d’elements d’autogovern erosionats per la Sentència del
Tribunal Constitucional a partir de la modificació de la legislació estatal corresponent; i el
treball conjunt sobre les 46 qüestions plantejades pel president Puigdemont, conscients
que la discrepància sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió.
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana, i
volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. Per aquest motiu volem
reivindicar un nou pacte que desemboqui en una reforma de la Constitució i que passa
per:
1.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en
un Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia,
que incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com a catalitzador del
pacte polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aquesta reforma
culminarà en un referèndum sobre l’acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a
tothom.
2.- El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de
l’autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte.
3.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història,
tradicions, dret i cultura propis.
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4.- El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la
diversitat cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a llengües
pròpies, i com a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el gallec, el
basc, el català i l’aranès.
5.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels
diferents governs territorials, la veu dels diferents territoris.
6.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi de
lleialtat i de cooperació.
7.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua,
cultura i ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió lingüística com
a eina de construcció d’una societat plenament bilingüe.
8.- Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte les
necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme
constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal
defensar i ampliar.
9.- La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció, la
reforma de la llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i l’eficiència de
l’administració.
Per tots aquests motius que acabo de exposar el nostre grup no donarà suport a aquest
pacte que presenta Alcaldia, el nostre grup votarà en contra.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En aquest punt, evidentment nosaltres hi votarem a favor; de fet, els 3 regidors també ja
ens hi hem adherit i ens hi hem adherit, també, com a grup municipal.
Referent al que diu la moció, des de la CUP Torelló-Som Poble, ens agradaria posar molt
èmfasi al punt 3, que diu “3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents
econòmics es sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.”
Entenem que aprovar mocions d’aquest tipus és molt important, però encara és més
important portar-les a la pràctica, passar als fets i aquesta moció té un punt molt clar, que
insta l’Ajuntament a promoure l’adhesió al pacte a diferents entitats i associacions del
municipi. Ens agrada aquest punt i, de fet, esperem que serveixi, perquè aquesta moció
tingui més recorregut que durant el propi ple d’avui i durant les pròximes setmanes i que
l’Ajuntament tingui una actitud proactiva aflorant que moltes més entitats i associacions
del municipi s’hi puguin adherir.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, òbviament hi donarem suport, com donem sempre suport a propostes que
vagin encaminades a què els catalans puguem votar per decidir el nostre futur. I farem els
passos que s’hagin de fer, tots els que siguin possible, sabent que tenim una fita aquest
any, que és posar les urnes; som conscients que un referèndum pactat és la millor
solució, la més neta i el que demostraria també un tarannà absolutament democràtic per
part de l’Estat espanyol.
El 80% de la ciutadania de Catalunya està a favor de poder votar el futur; això va molt
més enllà dels independentistes, sinó que hi ha una gran majoria en el nostre país, que el
que vol és poder decidir lliurement amb les urnes.
Jo no comparteixo la visió que ha exposat el portaveu del partit dels socialistes parlant de
fractura, de dividir, perquè la democràcia, que entre altres coses es basa en el vot,
òbviament no contempla les votacions com a divisions, sinó cada vegada que hi hagués
eleccions, el país no es dividiria en dos, si no que es volatitzaria en totes les opcions
polítiques que hi ha i em sembla que cap dels que aquí estem presents pensa que en les
eleccions el país es divideix.
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Per a nosaltres, aquest pacte nacional ha de servir per sumar a tots els demòcrates de
Catalunya que vulguin posar les urnes i és una mica decebedor el posicionament del
PSC, que fa un temps abraçava el referèndum, fins i tot podem trobar a faltar en Pere
Navarro, que queda ja molt llunyà i aquell secretari general, ell si que apostava per un
referèndum a Catalunya. Escoltant el discurs del PSC, sembla encallat en el temps;
segurament fa un temps era un discurs rupturista, fins i tot, canviar la Constitució i fer una
Espanya federal, però aquesta idea va morir ja fa molts anys a través del raspall, -“del
cepillo”- d’Alfonso Guerra amb l’Estatut, que el van retallar i que va fer obrir els ulls a la
ciutadania catalana, que reformar Espanya és impossible; és impossible, perquè les
normes que es van posar quan es va fer la constitució el 1978, fa que aquesta constitució
sigui irreformable quan parteixi des de la voluntat d’una minoria i en aquest cas, en el
marc de l’Estat espanyol, els que volem que Catalunya pugui decidir democràticament,
som una minoria, perquè bàsicament es basa en la voluntat dels catalans.
Un petit aspecte: aquí es parlava d’una reforma, i entre altres coses, un millor
finançament. Resulta que hi ha una enquesta que ha sortit els últims dies, i a l’Estat
espanyol hi ha una cosa que encara hi ha menys gent a favor del referèndum, i és que hi
hagi un nou sistema de finançament, just per als catalans; és a dir, que si hem de fer una
reforma constitucional, perquè continuem amb els mateixos problemes, tampoc no
solucionarem res i no servirà per res. Perquè la lluita per les llibertats es basa en una
qüestió de justícia, més que una qüestió d’identitat i els catalans en una gran majoria ens
sentim tractats de forma injusta per part de l’Estat espanyol.
Després d’aquesta reflexió, una altra: a aquest Pacte nacional si han sumat –com he ditsectors que no són independentistes, que els podríem, per simplificar-ho, assenyalar com
el món dels Comuns, d’Iniciativa, de Podem; el que ens agradaria és que quan l’Estat
espanyo –perquè gairebé segur, sinó segur, rebutjarà aquesta nova oferta reiterada de
fer un referèndum pactat- fins on estaran disposats a arribar, perquè puguem votar, si és
que continuaran fent camí conjuntament amb tots els signants del Pacte Nacional per
posar les urnes aquest any, o si se’n aniran a casa i esperaran que hi hagi una majoria
amplíssima a favor del Dret a decidir a l’Estat espanyol, que es preveu impossible.
Bé, nosaltres hi donem suport i també, tal com vam dir a la Junta de portaveus, -i se’ns va
dir que així es faria- que aquesta difusió a les entitats es faci de forma proactiva; l’adhesió
al pacte nacional es pot fer a través d’internet; si ho comuniquem, perquè es pugui fer
una adhesió àgil per part de les entitats i els ciutadans, millor que millor.
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, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, de la CUP-SP i d’EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal del PSC
Abstencions: 0

2.1.2. Recolzament a la proposta del grup Perquè no ens fotin el tren, per a la
millora de la línia R3 i el reconeixement de l'estació de Torelló com a estació de
referència per a la Garrotxa
ACORD:
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Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general, al qual
han de poder accedir tots els ciutadans.
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3
funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a uns
preus raonables.
Atès que les millores en les comunicacions per carretera han acostat la Vall del Ges i La
Garrotxa i que, per tant, l’Estació de Torelló és la més pròxima a moltes de les poblacions
d’aquesta comarca.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a
la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Segon – Reconèixer l’Estació de Torelló com a estació de referència per enllaçar La
Garrotxa amb Barcelona i l’àrea metropolitana de manera econòmica i sostenible.
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat i a qui correspongui perquè
s’articuli un servei de bus que connecti els municipis de La Garrotxa i l’Estació de Torelló i
que, evidentment, estigui coordinat amb els horaris dels trens. I perquè s’incorpori la
comarca de La Garrotxa dins la tarifa integrada.
Quart – Instar ADIF perquè faciliti i col·labori en l’adequació de l’aparcament que hi ha
darrere l’Estació de Torelló, un aparcament que ha de ser per als usuaris del tren d’acord
amb el compromís manifestat per l’Ajuntament de Torelló.
Cinquè – Manifestar la voluntat d’impulsar i participar, conjuntament amb altres
institucions i organismes de La Garrotxa, en campanyes per promoure l’ús del tren.
Sisè - Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren”, presenti una proposta de racionalització dels horaris de la
línia R3 adaptada a la mobilitat actual de la població perquè pugui ser debatuda i
consensuada.
Setè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió
dels horaris del tren, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre aquest i els
autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport
públic.
Vuitè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE
a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del
nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora
d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent que es
destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.
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Novè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de La Garrotxa, a
ADIF, a RENFE i al col·lectiu Perquè no ens fotin el tren (pqnoensfotintren@gmail.com).
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquesta proposta, la fem arran que ens la va fer arribar el grup “perquè no ens fotin el
tren”; jo ho vaig obrir a la resta de grups que s’hi volguessin obrir i suposo que
implícitament hi som tots.
Bàsicament és per reivindicar una vegada més l’estació de Torelló com a estació de La
Garrotxa. El dimecres es va fer la presentació al Consell comarcal de La Garrotxa i allà hi
vam ser tots els grups de Torelló que estem representats al Ple; en Francesc no hi va
poder ser a causa que no li havia arribat correctament el correu i com que treballava, no
va poder venir, però també em consta que hi hagués volgut ser; per tant, entenc que hi
érem tots els grups representats.
Una mica és per refermar les demandes i fer una mica més gran aquesta taca d’oli que és
el tren; som conscients que difícilment, a mig termini, puguin tenir tren, però nosaltres, a
mig termini; per tant, entenem que si nosaltres amb el compromís com Ajuntament i a
més, de la mà del grup “perquè no ens fotin el tren” puguem donar suport a aquesta
moció, bàsicament per –ho resumiré molt en el primer punt- un compromís i un transport
públic digne i de qualitat; amb això ja es resumeixen pràcticament tots els altres punts i,
per tant, demanaria el suport de tots els grups, perquè entenem que com a compromís de
l’Ajuntament hi ha el tema del pàrquing; allà inclús vam parlar que aquest pàrquing,
malgrat ADIF a dia d’avui tenim una resposta, però encara s’ha d’acabar de negociar, si
que entenem que potser hem de començar a senyalitzar bé l’estació des del propi punt on
començaríem quan estigués fet el pàrquing i ja fer-ho abans, és a dir que no té res a
veure la senyalització amb l’aparcament, perquè segurament és molt més fàcil, és molt
més ràpid i no hi ha cotxes que puguin destorbar el trànsit al carrer Borgonyà.
Us demanaria el suport en aquest punt.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup recolzem aquesta proposta del grup “Perquè no ens fotin el tren”, per
a la millora de la línia R3 i el reconeixement de l’estació de Torelló com a punt de
referència per a la comarca de la Garrotxa. Votarem favorablement.

Sr. LLUÍS TONEU:
Per part nostra, poca cosa més a afegir al que ja diu la moció. D’entrada felicitar al
col·lectiu Perquè no ens fotin el tren per una altra iniciativa política, econòmica i social
que neix des la societat civil. Una iniciativa, que a més, ajuda a fer front al missatge
perniciós sobre les xifres d’usuaris que utilitzen aquells qui sovint confonen servei públic
amb negoci.
Les xifres fredes que presenten els “resultadistes” obvien que els horaris actuals no
responen la realitat horària de l’activitat econòmica o educativa que hi ha al territori,
obvien també aspectes com la baixa freqüència de pas dels trens, que els usuaris sense
bitllets també existeixen o els qui ens desplacem a Vic per tenir més combinacions. Per
tant doncs, per una estació que com la nostra any rere any baixa a nivell estadístic pel
què fa als usuaris, l’amenaça de retallades en el servei és permanent i no podem baixar
la guàrdia; per tant, iniciatives com aquesta són més que encomiables.
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Torelló, com la majora d’estacions de Vic en amunt, necessita més usuaris i millor servei.
És un peix que es mossega la cua i un problema de difícil solució. El servei actual fa que
moltes persones s’ho pensin dues vegades abans d’agafar el tren, i alhora, això comporta
que els titulars de la línia i les concessionàries utilitzin l’excusa de la baixa demanda per
frenar les inversions de millora.
Per això, la iniciativa de Perquè no ens fotin el tren de reivindicar l’estació de Torelló com
el principal enllaç ferroviari entre la Garrotxa i Barcelona és tan important. Ara cal que a
banda i banda dels túnels de Bracons treballem políticament per incorporar –com diu la
moció- la Garrotxa a la tarifa integrada, per fer confluir a l’estació de Torelló les línies de
bus interurbà provinents de la Garrotxa i d’Osona i perquè la senyalització d’aquesta
estació i la zona d’aparcament prevista sigui una realitat. Especialment en aquest últim
punt on nosaltres podem incidir directament; cal exigir a ADIF celeritat en els tràmits
necessaris per començar el pàrquing, construir-lo durant aquest 2017 i finalment garantir
que aquest sigui d’ús exclusiu per els usuaris del tren, és a dir, que no es converteixi en
una altra cosa que no sigui ser un pàrquing destinat a la gent que fa servir el tren.
Així doncs, nosaltres, com a grup, donarem suport a la moció que ha presentat el grup
perquè no ens fotin el tren.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport i si, implícitament també ens sentim nostra aquesta moció.
Hem fet un pas endavant com a Torelló, perquè aquest reconeixement de la Garrotxa que
fa a la nostra estació com a estació de referència, ens servei per reforçar i consolidar la
nostra estació, que és l’origen de la lluita a Torelló pel tren i que sortosament ha
evolucionat a treballar per una millora del servei públic ferroviari. Una aliança entre
territoris i també una aliança entre institucions i societat civil, que quan aconsegueixen
treballar a una, els èxits són més fàcils que arribin i amb el tren i l’estació a Torelló ho
podem anar veient; si ho recordem, fa no tant, estàvem tement perquè traguessin el
personal de l’estació i acabés l’estació tancada i això no ha succeït i segur que és per
l’aliança entre institució i societat en aquesta lluita; ara, a més, hi sumem una aliança
territorial amb la Garrotxa, de col·laboració, i creiem que tots plegats, com a país, hi
sortirem guanyant.
I finalment, felicitar Perquè no ens fotin el tren, perquè han aconseguit materialitzar una
qüestió que ja s’havia plantejat en reunions amb ADIF, però qui ho ha pogut materialitzar
treballant amb ajuntaments i amb tots els partits de la comarca de la Garrotxa, són ells:
felicitats per aquesta bona feina. Tot el suport a aquesta moció.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.2. HISENDA
2.2.1. Ratificar la Resolució de l'Alcaldia núm. 194/2017 per la qual es modifica el
Calendari Fiscal per l'any 2017
ACORD:
Aprovat el Calendari Fiscal de l’any 2017,per acord del Ple de l’Ajuntament del 24
d’octubre de 2016, es va modificar per Resolució de l’Alcaldia núm. 194/2017, per tant cal
que l’acord de modificació sigui ratificat pel Ple.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 194/2017 que es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió de data 24 d'octubre de 2016, va aprovar el
Calendari Fiscal per l'any 2017.
Per poder comptar amb els 20 dies naturals per a l’exposició pública del padró de la taxa
per utilització del gimnàs del pavelló municipal del 1r. trimestre de 2017, abans de l’inici
del període de cobrament en voluntària, és convenient establir un nou termini de
cobrament.
S’ha detectat un error en la denominació del servei de teleassistència domiciliària, es
tracta d’una taxa, tal i com queda establerta en l’ordenança fiscal núm. 27 actualment
vigent, i en el calendari fiscal 2017 hi consta com un preu públic, per tant cal rectificar-lo
en aquest sentit.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l’adopció dels acords que segueixen:
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Modificar la data d’inici i final del cobrament en voluntària del 1r. trimestre de la
taxa per utilització del gimnàs del pavelló municipal i la denominació del servei de
teleassistència domiciliària de tot l’any, del Calendari Fiscal per a l’any 2017, essent els
nous terminis i denominació, els que s’especifiquen a continuació:
CODI CONCEPTE
89
AD
AD
AD
AD

TAXA UTILITZACIÓ GIMNÀS MUNICIPAL – 1R TRIMESTRE
TAXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA – 1R TRIMESTRE
TAXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA – 2N TRIMESTRE
TAXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA – 3R TRIMESTRE
TAXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA – 4T TRIMESTRE

DATA
INICI

DATA
FINAL

27/02/2017
27/01/2017
28/03/2017
28/06/2017
28/09/2017

27/04/2017
27/03/2017
29/05/2017
28/08/2017
28/11/2017

Segon.- Notificar el present acord a l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació de
Barcelona.
Tercer.- Ratificar la present resolució en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.”
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
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INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres ens abstindrem.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:

Vots favorables: 11, de les regidores i els regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM i d’EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 5, dels regidors i la regidora dels grups municipals de la CUP-SP i el
PSC-CP

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. MOCIÓ que presenta el grup municipal d'ERC-JpT-AM, perquè es creïn
consells de participació de Ràdio Ona i Teatre Cirviànum
ACORD:
Atès que Ràdio Ona i el Teatre Cirviànum havien funcionat a través d’uns patronats que
comptaven amb un òrgan de participació, on, en el cas de Ràdio Ona, hi participaven els
professionals de la ràdio i representants del govern municipal i de tots els grups
municipals, i en el cas del Teatre Cirviànum, a més dels professionals i la representació
política hi participaven persones i col·lectius locals vinculats al teatre.
Atès que aquests espais de participació, sobretot en el cas del Teatre Cirviànum,, servia
per enriquir el planejament i funcionament del teatre i de les activitats del seu entorn.
Atès que es van dissoldre els patronats al 2013 i la gestió de Ràdio Ona i Teatre
Cirviànum va ser assumida directament per l’Ajuntament de Torelló, desapareixent els
espais de participació dels respectius patronats.
Atès que es va prendre el compromís, des de les regidories pertinents responsables de la
ràdio i el teatre, de crear uns espais de participació que substituïssin els espais de
participació dels patronats, però que no va reeixir.
Atès que l’Ajuntament de Torelló compta amb consells Municipals i d’altres espais de
participació en diferents àmbits com en les polítiques socials, educatives, esportives o de
seguretat i mobilitat, demostrant una aposta institucional pels espais participatius.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
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Primer.- Que les regidories responsables de Ràdio Ona i el Teatre Cirviànum creïn una
comissió de treball amb representació de tots els grups municipals i dels seus
responsables tècnics, per redactar el reglament dels espais participatius a la ràdio i el
teatre.
Segon.- Que el treball de redacció d’aquests reglaments i la seva aprovació es realitzi
durant aquest 2017.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Des de la CUP se’ns ha fet arribar una petita esmena, que és incloure a la comissió de
treball, amb els representants de tots els grups municipals i incloure-hi també els
responsables tècnics de ràdio ona i del teatre Cirviànum. O sigui que després d’on diu
“representants de tots els grups municipals”, s’hi hauria d’incloure “i els responsables
tècnics de ràdio Ona i del teatre Cirviànum.”
Bé. Aquesta moció ve, perquè l’any 2013 es van dissoldre els patronats del teatre
Cirviànum i de ràdio Ona, atenent als canvis legislatius; es va assumir des de
l’Ajuntament integrant-los a la pròpia estructura i aquests patronats tenien un espai de
participació; en el cas del teatre Cirviànum hi havia representants polítics, el tècnic del
teatre i entitats i persones vinculades a l’equipament, no només del món del teatre, sinó
que poguessin fer ús de l’equipament del teatre Cirviànum. I en el cas de ràdio ona, en
aquest patronat, malgrat que podia ser diferent, perquè hi havia d’haver representants de
grups polítics i el responsable de la ràdio i dues persones que es podien convidar, en
aquest cas, aquestes dues persones també eren personal de la ràdio, és a dir que en
aquest cas no hi havia ni entitats, ni persones lligades al món de ràdio ona.
Es va agafar el compromís que malgrat es dissolguessin els patronats, es treballaria per
crear aquests espais de participació; no va ser així, però creiem que hi hem de posar fil a
l’agulla i el que demanem en aquesta moció és que es posi el fil a l’agulla i es creï un
grup de treball per redactar el reglament i es creïn aquests espais de participació que
podien anar en la línia dels consells municipals que hi ha i poder aprovar aquests
reglaments durant aquest exercici del 2017.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
El nostre grup hi està d’acord, votarem a favor.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Els de la CUP Torelló-som Poble veiem bé la moció; simplement vam fer aquesta
aportació; creiem que es podia millorar si a l’hora de redactar el reglament dels espais
participatius hi havia també el director de ràdio ona i el tècnic de cultura, com a persona
encarregada del Cirviànum. És una proposta que pot ser interessant i qui millor que ells
per ser a la comissió que ha de crear els reglaments, perquè són els que millor coneixen
la realitat i les problemàtiques i necessitats que poden tenir i per tant, estaria bé que hi
fossin ja des de l’inici per poder-ho recollir. Crèiem que si aquesta comissió estava
formada per gent de partits polítics, podríem caure en l’error de crear un reglament que
no s’adeqüés a les necessitats i, perquè sigui útil, és necessari que hi siguin.
I una mica dient el que deia en Jordi, que hauria de ser una mica semblant als consells
municipals, nosaltres com en totes aquestes comissions, la crida que fem és que no es
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tanqui només als regidors del consistori, si no que s’obri a les persones dels partits
polítics més enllà de qui siguin, sobretot per enriquiment i no tancar-ho a 17 persones,
perquè cada grup hi pugui aportar qui sigui més vàlid en aquestes comissions.
Sra. NÚRIA GÜELL:
Davant de la moció que ens presenta el grup d’ERC-JpT, on es demana crear el consell
de participació del teatre Cirviànum i redactar el reglament d’aquest espai participatiu, ens
agradaria remarcar uns punts:
En primer lloc, crec que el que ens hi afegeix la CUP, evidentment que si, evidentment
que els tècnics hi ha de tenir un paper remarcat. Creiem que en aquests anys sense
patronat no hem desistit res i hem tingut en compte totes les propostes que se’ns ha fet
arribar des de diversos col·lectius, escoles, grups de música i de teatre, entitats i
associacions. Pel que fa a la creació, tothom hi ha tingut accés sempre i no hi ha cap
teatre de les nostres rodalies que produeixi cada any dos espectacles, amb col·laboració
amb xarxa de teatre, com s’està fent actualment, a part dels que es fan des d’altres
companyies i grups, així com els tallers de teatre.
Aquest equipament municipal està sempre al 100% i serà difícil donar-li més usos i caldrà
tenir molt en compte el tempus en què es mou la programació estable, ja que estem
parlant de mig any d’antelació com a mínim.
Malgrat tot això i explicats tots aquests punts, des de l’equip de govern votarem a favor
de la moció.

Sr. JAUME VIVET:
I pel que fa a la ràdio, que penja de l’alcaldia, exactament el mateix: es va agafar el
compromís ja en el moment que es van dissoldre aquests dos patronats, que tenien el
seu propi pressupost i ara estan com una orgànica més, com una regidoria més. En tot
cas, tot el que sigui donar-hi un punt de vista que a vegades no és només des de
l’Ajuntament, sinó que penso honestament que a vegades hi sobrem els polítics i fa falta
més gent que conegui el tema, però els polítics hi hem de ser, perquè al final som els que
traslladem això sobre el paper i també hi donarem suport. Havíem comentat si podia ser
només un sol consell i entenem que no, que han de ser dos, perquè són dues coses molt
diferents –això ho vam parlar amb en Jordi- i per tant, tirarem endavant aquests dos
diguem-ne consells consultius o no sé quin nom hem de dir, però ja trobarem el nom.
I pel que deies tu Francesc, no sé de quina manera ho podem vestir, perquè també
entenem que a vegades tot ens ho carreguem sobre els regidors i els regidors arribarà un
punt que ja no donarem per més. No sé si es podrà vestir o no, però en tot cas, ho
intentarem.
Sr. JORDI CASALS:
Donar les gràcies a tots els grups pel suport en aquesta moció.
Respecte al que ha dit la regidora de cultura, òbviament aquesta moció no està
presentada amb voluntat de retreure que no s’hagi fet això; només recordar que ja en el
passat mandat, quan hi va haver el canvi, des del teatre es va continuar treballant durant
un temps sense el patronat, però en aquell espai, a vegades tal com deia l’alcalde, les
idees de gent de fora dels que estem més en el dia a dia, pot aportar aquestes idees més
fresques.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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3.1.1.2. MOCIÓ que presenta el grup municipal d'ERC-JpT-AM, perquè l'ACM
inclogui una clàusula sobre la pobresa energètica en la contractació agregada
d'energia elèctrica
ACORD:
Atès que la pobresa energètica és una de les problemàtiques que, malauradament,
persisteixen en la nostra societat i que és difícil l’entesa de bona part de les companyies
elèctriques amb el govern de la Generalitat, per tal de donar resposta a aquesta xacra
social.
Atès que la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures urgents per
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, on l’article 6 en
l’apartat 4 diu: “Per tal que s’apliqui el principi de precaució establert per l’apartat 2, quan
l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar
prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la
unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial
determinades per l’article 5.10. en cas que es compleixin aquests requisits s’han de
garantir els subministraments bàsics d’acord amb el que estableix l’apartat 1 i s’han
d’aplicar els ajuts necessaris establerts per l’apartat 3 per tal de no generar un deute a la
persona o la unitat familiar”. I en l’apartat 5 diu que “L’empresa subministradora ha
d’informar, en qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de pagament
del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica establerts per aquesta llei, d’acord
amb el que estableix l’article 17.6 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya”.
Atès que l’Ajuntament de Torelló no té capacitat per subministrar directament l’electricitat
necessària del municipi, però que si que ha de vetllar pels drets de les persones que es
troben en situació de pobresa energètica i ha de poder condicionar les empreses
subministradores d’electricitat a l’Ajuntament, amb clàusules socials al costat de les
econòmiques.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Torelló ha mostrat la seva sensibilitat amb el problema
de la pobresa energètica i que ha signat acords sobre aquest fet amb l’empresa que
gestiona el servei municipal d’aigües, però que no ha estat capaç de fer el mateix amb les
empreses subministradores de gas i d’electricitat.
Atès que l’Ajuntament de Torelló s’ha adherit a la compra agregada d’electricitat de
l’Associació Catalana de municipis (ACM), i que la licitació de l’ACM acaba el setembre
de 2018.
Atès que l’ACM va incorporar la demanda de l’Ajuntament de Torelló, entre d’altres
ajuntaments, que s’exigís una declaració responsable d’energia verda 100% al
subministrador, demostrant que l’associació municipalista és sensible a les demandes
dels ajuntaments.
Atès que el volum de subministrament elèctric de la compra agregada de l’ACM és d’un
volum econòmic de gran impacte, capaç d’influenciar en el mercat.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
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Primer.- Demanar a l’ACM que inclogui una clàusula al futur concurs per la compra
agregada d’electricitat que supediti la concessió a què es compleixi la llei catalana
24/2015 i la sèrie d’obligacions a les elèctriques perquè es coresponsabilitzin en la lluita
contra la pobresa energètica, estipulades en l’apartat 6 de l’articulat de la llei.
Segon.- Demanar a l’ACM que informi d’aquest acord als ajuntaments que formen part
d’aquesta entitat municipalista.
Tercer.- Informar d’aquests acords al Consell Comarcal d’Osona i al Parlament de
Catalunya.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
El tema de la pobresa energètica, aquest ple municipal s’ha mostrat que és un tema que
preocupa, que importa, que se’n fa uns seguiment, perquè quan hem demanat
informació, si hi ha alguns problemes sobre talls de llum relacionats amb pobresa
energètica se’ns ha donat la informació; creiem que hauríem d’anar un pas més
endavant, és a dir, hi ha mesures que es podrien prendre, algunes més agressives que
d’altres, com pot ser establir alguns tipus de sancions.
Per nosaltres, buscar una proposta que fos acceptada per aquest ple municipal i veient –
no ens enganyem- l’experiència que l’Ajuntament de Barcelona la proposta que va
incloure en un plec de condicions posant aquesta clàusula per la pobresa energètica a
l’hora de contractar el subministrament elèctric municipal, des del nostre grup vam veure
que a través del mercat, si tens un volum de compra d’electricitat ja pots fer una pressió
més forta de cara a les elèctriques i, a més, aquesta pressió nosaltres l’observem anant
cap a una pressió perquè es donin respostes a la situació social que vivim i la
coresponsabilitat que han d’emprendre les empreses distribuïdores d’energia.
Aquí en aquest ple també s’ha mostrat la dificultat que hi ha d’arribar a acord amb les
elèctriques, sobretot amb les grans empreses, relacionat amb la pobresa energètica, que
a més obertament posen en dubte la llei contra la pobresa energètica de la Generalitat de
Catalunya.
Nosaltres el que proposem, ja que estem dins de la compra agregada de l’ACM i, a més,
creiem que pot tenir recorregut, ja que Torelló difícilment pot tenir una estructura per
poder auto abastir-se d’electricitat i en la compra agregada les condicions econòmiques
són positives; a més, l’ACM va respondre a la proposta que es va fer aquí en el passat
mandat per incloure una clàusula verda en el concurs d’aquesta compra agregada i així
ho va fer i creiem que com a associació municipalista que és sensible a les necessitats
dels municipis i creiem adient fer-los-ho arribar.
Som conscients que el procés a l’Ajuntament de Barcelona està aturat judicialment.
Aquesta compra agregada, la nova licitació serà el 2018, és a dir que l’ACM té prou
temps per analitzar i treure conclusions de com acabi el concurs de l’Ajuntament de
Barcelona i si acaba malament poder estudiar quines vies són les òptimes per poder tirar
endavant aquesta clàusula contra la pobresa energètica en la compra d’energia.
Esperem, doncs, que ens donin suport tots els grups del ple i a veure si es pot aprovar.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres estem totalment d’acord amb aquesta moció, i votarem a favor.
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Sr. LLUÍS TONEU:
El debat de fons que planteja la moció d’Esquerra ha generat moltes reflexions i
contradiccions en el si del nostre grup i, per tant, intentaré explicar-me, perquè sinó em
renyaran; a veure si ho aconsegueixo.
D’entrada compartim la idea d'imposar clàusules que permetin combatre els talls de
subministraments per causes econòmiques (el què sovint es mal anomena pobresa
energètica, terme que també es fa servir en aquesta moció). Malgrat tot és evident que la
proposta parteix d’un supòsit que ara mateix està en qüestió: veure si els tribunals
acceptaran o no que s’incloguin clàusules com aquestes en les contractacions. Cal tenir
present el què ha passat a Barcelona, on el Tribunal de Contractació ha dictaminat una
suspensió cautelar i on es preveu una guerra jurídica on els interessos privats
qüestionaran l’autonomia local pel que fa a aquest aspecte. Per tant, és una cosa que no
podem donar per segura, s’aprovi o no s’aprovi aquesta moció.
Casos com els de Barcelona fan evident que clàusules com aquestes no poden, per si
soles, garantir un servei públic que no estigui condicionat per l’afany de lucre i on es
garanteixin mesures efectives contra la pobresa. El nostre model, -crec que ja ho sabeu,
ho hem dit moltes vegades- el que aplicaríem si mai tinguéssim capacitat de decisió en
aquest Ajuntament o a nivell de país, passaria o bé per la nacionalització del servei o per
la gestió pública municipal de la xarxa elèctrica; no compartim el que dius tu Jordi, que
estem lluny de poder fer això. A nivell municipal, l’exemple que constitueixen nombrosos
municipis alemanys i que tan bé es recull en el documental L’esperit de Schönau, és una
prova moderna, europea i real de gestió pública local eficient i compromesa. També, una
altra opció en la qual ens sentim còmodes és concedir la gestió a cooperatives de
consum, sense ànim de lucre i d’energia verda que ofereixen energia 100% renovable, de
proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta” amb la voluntat d’ajudar a transformar el
nostre territori en un lloc més sostenible i respectuós amb el medi. I sobretot, no fent d’un
servei que nosaltres entenem bàsic, altra cop més un negoci. Per tant, una realitat ben
propera que per exemple ja es practica en municipis com Sant Celoni o Sant Quirze del
Vallès ja estan aplicant en contractacions directes a Som energia, que és una de les
opcions que també podríem contemplar.
Per nosaltres, com passa amb l’aigua, l’electricitat és un servei estratègic, un dret que ha
d’estar a l’abast de tota la ciutadania. Avui, per desgràcia, tenim un altre nou cas a
Manresa on hi ha hagut un incendi, que possiblement va lligat a un tema de pobresa, on
una persona s’ha endollat a la xarxa de forma il·legal i això pot haver provocat un
accident; per tant, és un problema que està a l’ordre del dia. Per això entenem que els
interessos privats no hi poden tenir cabuda, i per això pensem que qualsevol de les tres
opcions que hem plantejat en aquesta intervenció, ofereixen millors garanties per a la llei
24/2015. Garanties, per a nosaltres, per més sòlides que siguin, no podrà oferir aquesta
licitació que preveu l’Associació Catalana de municipis. Per tant, nosaltres no volem lligarnos en aquest sentit del nostre vot a un tema de contractació que nosaltres no compartim.
En conclusió entenem que la moció d’ERC denota bona voluntat però no garanteix que
en un futur la contractació pugui tornar a estar en mans d’un operador poc sensibilitzat –
veurem què hi diuen els tribunals-. Deixant doncs constància que el nostre model pel què
fa a l’energia no es correspon amb l’enfoc que els fons d’aquesta moció denota, aquest
de la licitació de l’ACM el setembre del 2018, malgrat tot, amb la idea de continuar
avançant cap a un servei més just, el nostre grup votarà un Sí crític i donarà suport a la
moció.
Sr. MANEL ROMANS:
Des de l’Ajuntament de Torelló, què més voldríem que les companyies elèctriques, quan
detectessin que hi ha algú que no pot pagar el rebut, ens ho comuniquessin a la regidoria
de benestar social i poguéssim fer alguna cosa; s’ha fet, tal com deia el regidor Casals,
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amb la companyia d’aigües que si que ha estat receptiva, però les companyies
elèctriques de moment no estan per la feina.
Amb això que dèiem de Barcelona, jo penso que el tema de Barcelona marcarà un impàs
sobre què s’ha de fer, perquè ja hi ha dues companyies que han dit que no s’hi
presentarien si hi havia aquestes clàusules i tot i que ara estigui al jutjat, jo penso que si
ara tira endavant, pot ser un punt d’inflexió que portarà a moltes altres concessions, a
molts altres concursos a veure què s’ha de fer.
En el cas que ens ocupa a l’Ajuntament de Torelló, nosaltres si que estem adherits a la
compra agregada que fa l’ACM; hi ha una petita diferència i és que aquesta compra la
licitació es va fer el setembre de 2016, ha entrat en vigor l’1 de gener de 2017 i és per
quatre anys prorrogable any a any; per tant, això podria durar fins el gener de l’any 2021.
Si que és veritat que en el tema de la compra d’energia verda la pressió que vam fer els
ajuntaments va servir perquè a l’hora de fer els plecs la companyia ens certifiqués que el
100% de l’energia que gastàvem era verda i en aquest cas el que penso que hauríem de
fer els ajuntaments és el que ara estem fent aquí, és aprovar mocions, traslladar-les a
l’ACM, perquè a l’hora que hi hagi revisió del contracte, que serà el setembre d’aquest
2017, que puguin proposar aquesta clàusula, tot i que és molt difícil a vegades que
canviïn les clàusules a mig mandat.
En el tema del que ha dit el regidor Toneu, del tema de les cooperatives, si que també es
va convidar quan es va fer la licitació, perquè el Consell Comarcal d’Osona hi estem com
a assessors, a l’ACM pel tema de la licitació i es va convidar alguna cooperativa i van dir
que era una mica massa gros tot aquest tema pel volum de facturació que portaven com
a empresa, però si que vam donar oportunitat a què cooperatives d’energia s’hi
adherissin si ho creien convenient. Jo entenc que el model de societat que pregonen
vostès és un model públic, de serveis públics. En aquest cas no és el mateix que tenim al
nostre grup, que estem una mica més per l’efectivitat, pel preu, pel bon producte que
puguem donar als ciutadans i a vegades potser deixem una mica la ideologia de banda.
Per tant, si que voldríem que en aquest cas, aquesta moció que ara s’ha fet, que fos així,
que poguéssim si més no, que des de serveis socials es pugues comunicar quan hi ha
algun cas de pobresa energètica o d’alguna persona vulnerable per tal de poder actuar
nosaltres, però bé, estarem a la que sigui quan ho puguem fer i nosaltres ens hi
adherirem.

Sr. LLUÍS TONEU:
D’entrada el tema de les cooperatives, entenem que l’evolució que s’ha produït en
aquests anys, faria possible que segurament s’hi poguessin presentar; insisteixo, ja hi ha
ajuntaments que ho estan fent per compte propi: Sant Celoni, Sant Quirze del Vallès, no
són ajuntaments petits i per altra banda, somriure irònicament que ens parlis tu Manel
d’ideologia, atribuint coses com la ineficàcia, per exemple, als serveis públics, que és el
que acabes de fer. Nosaltres evidentment estem molt lluny del vostre grup en quant a
aspectes ideològics –a més és sa que sigui així- però evidentment no compartim aquesta
reflexió que atribueix llufes als serveis públics per coses que durant molts anys s’han fet
des dels serveis públics amb efectivitat.
Insisteixo: et recomano que et miris un documental que es diu “l’esperit de Schönau”;
potser veuràs la llum o potser canviaràs d’opinió, o no, i veuràs com els serveis públics a
vegades també són eficients si la gent que els practica és honrada i té ganes de treballar.
Sr. MANEL ROMANS:
Jo no dic que els serveis públics no siguin eficients; no ho he dit mai. Em sembla que si
està gravat això, ho podran dir. Jo he dit que en segons quins serveis, penso que la
iniciativa provada és molt més eficient. Jo no he dit que els altres siguin inútils; només he
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dit això i ho penso i jo ho he dit en positiu i tu Lluís ho has dit en negatiu. Per tant, jo no
ho he dit en negatiu, has estat tu.
Sr. JORDI CASALS:
Al final ha sortit bé, que aquesta moció, com he dit abans, podia haver estat altres
propostes i que hagi estat capaç de ser un punt de trobada i que s’hagi aprovat per
unanimitat al ple.
Nosaltres no hem fet el debat encara, però per part meva, jo també sóc dels que
nacionalitzaria tot el tema energètic i certs sectors estratègics. I és una cosa que em crea
sorpresa, que des de l’administració pública es posi en dubte l’eficiència del sector públic,
bàsicament, perquè els responsables del sector públic de Torelló en aquest cas, estem
aquí, és a dir que hauríem de poder ser eficients i també saber què vol dir eficiència,
perquè a vegades el sector privat pot semblar més eficient, però també pot ser menys just
i el sector públic el que si que ha de validar és aquesta justícia que jo crec que és el que
fa absolutament eficient com a servei.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3.1.2. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.2.1. Moció de la CUP Torelló - Som Poble de suport i compromís d'ús la banca
ètica
ACORD:
Les entitats bancàries tenen l’opció d’operar amb els diners dels seus usuaris i les
opcions escollides no sempre es regeixen pel respecte als drets humans. Són molts els
bancs que cooperen amb empreses que fabriquen i distribueixen armes, energia nuclear
o que participen en l’explotació de persones.
El naixement de la Banca ètica ens dóna l’oportunitat de decidir si volem contribuir a
aquest tipus d’activitats o si apostem per actuacions més ètiques i transparents,
vinculades amb allò social i que respectin els drets humans.
ATÈS que a Catalunya ja fa més de 20 anys que hi existeix la banca ètica i és coneguda
la seva aposta per models més ètics i solidaris.
ATÈS que entitats com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica, entre
d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que
volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia social i
solidària.
ATÈS que molts ajuntaments s’estan sumant a aquesta opció i que, amb això, es donaria
exemple i s’animaria a moltes d’altres persones i municipis a sumar-se a aquesta
iniciativa d’utilitzar la banca ètica.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents,
acorda:
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Primer. Encarregar als serveis tècnics municipals un estudi que pugui determinar si és
viable que aquest Ajuntament pugui operar financerament a través de banques ètiques i/o
cooperatives, tals com Triodos Bank, Oikocrèdit, Fiare o Coop57
Segon: Adquirir el compromís que el citat estudi serà realitzat en un termini màxim de 6
mesos.
Tercer. Un cop sapiguem els resultats de l’estudi, emplaçar tots els grups a seguir els
passos adients i més àgils per començar a operar amb banca ètica en totes aquelles
operacions que creiem adients i on sigui possible.

INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Des del nostre grup apostem per un model bancari ètic per diversos motius que hem
intentat explicar en la moció.
Les entitats bancàries poden escollir entre diferents opcions per operar amb els Diners
dels seus usuaris. I són molts els bancs que cooperen amb empreses que fabriquen i
distribueixen armes, energia nuclear o que participen en l’explotació de persones.
La Banca ètica ens dóna l’oportunitat de decidir si volem contribuir a aquest tipus
d’activitats o si apostem per actuacions més ètiques i transparents, vinculades amb allò
social i que respectin els drets humans.
Presentem aquesta moció degut que a Catalunya ja fa més de 20 anys que hi existeix la
banca ètica i és coneguda la seva aposta per models que són més ètics i solidaris.
Entitats com Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica, entre d’altres, han
estat escollides com a la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen
veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia que sigui més
social i més solidària.
Són molts els ajuntaments que han escollit la banca ètica. Pensem que això animaria a
que d’altres persones també tinguessin en compte aquesta opció, si des de l’Ajuntament
es mou.
La nostra proposta inicial era una mica més compromesa peó ens hem avingut a fer els
canvis que se’ns han demanat per poder fer una aposta pel consens. Això ha implicat
prescindir dels 3 últims punts de la moció original que llegiré ara, perquè es tinguin en
compte:
Tercer. Procedir, en totes aquelles operacions on l’estudi determini que sigui
viable, a treballar amb entitats adscrites a la banca ètica o a cooperatives. De la
mateixa manera, i a mesura que es vagin amortitzant els préstecs pendents,
cancel·lar progressivament els comptes bancaris procedents d’entitats no ètiques.
En els casos que no pugi ser possible per algun motiu extraordinari, adquirir el
compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent i passar-lo als
diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.
Quart. No establir cap nou vincle ni relació amb entitats bancàries que no puguin
adscriure’s dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui
possible, seguir el procediment explicat a la part final de l’acord segon.
Cinquè. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques i cooperatives
d’aquesta tipologia. Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o
cooperatives.
Entenem que podem continuar treballant i apostar per aquests punts un cop la moció
sigui aprovada.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
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Des del nostre grup hi donem suport.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi donarem suport. Referent al que comentàvem dels punts que es van
treure, que ho vam comentar nosaltres a la junta de portaveus, la voluntat no és que
estiguéssim en contra d’aquests punts, sinó que pensàvem que abans hi havia d’haver
l’estudi per saber realment quin és l’escenari que queda, és a dir, la viabilitat; creiem que
si que és viable que es pugui treballar els ajuntaments amb la banca ètica, però després,
a l’hora de contractar, jo crec que com que s’haurà de valorar i els dubtes si que hi són,
és que les condicions econòmiques, purament econòmiques, que siguin iguals o millors
per part de la banca ètica, nosaltres també creiem que una vegada tinguem aquest
estudi; un cop viem la viabilitat de treballar amb la banca ètica, l’Ajuntament també hauria
de canviar una mica el xip i no fer només valoracions econòmiques, sense desmerèixer
que òbviament els ciutadans en conjunt en surtin perjudicats sinó que després també
puguem posar en valor el caràcter ètic de les condicions que posin aquestes entitats.
El nostre suport a aquesta moció i tal com li vaig dir al portaveu de la CUP, quan tinguem
aquest estudi, potser serà el moment de presentar aquells tres punts i poder tornar a
debatre amb els resultats.
Sr. DAVID FORCADA:
De fet, el fet que s’hagin tret aquests punts, és perquè a la Junta de portaveus ja es va
generar bastant debat i força incògnites, perquè al final no tenim tota la informació que
voldríem sobre la banca ètica, perquè encara que anomenem banca ètica, són les
mateixes entitats que s’autoanomenen banques ètiques, perquè no hi ha una normativa
específica en funció de si una banca és ètica o no és ètica. O sigui que jurídicament, el
marc legal, és el mateix per totes i des d’aquest punt de vista, des de l’administració,
jurídicament també hem de tractar a totes per igual. Per tant, el fet d’incorporar aquests
criteris ètics s’ha d’estudiar com s’incorpora jurídicament i de fet, d’aquí neix que
traguéssim aquests punts de la moció i obríssim aquest estudi. Això no vol dir
evidentment que no puguem treballar-hi, perquè hi ha ajuntaments que hi treballen i és
una cosa que es pot fer i de fet, si hi ha un denominador comú per a totes banques auto
denominades ètiques, amb moltes diferències entre cadascuna, però els atributs de
temes d’àmbits socials, mediambientals, culturals, cooperativisme, ciutadania activa, tots
aquests valors evidentment els incorporen i, per tant, els hem de tenir en compte i ho
valorem en positiu, però hem d’encaixar-ho d’alguna manera, perquè també s’adigui a les
necessitats que necessitem per poder-ho contractar.
Obrirem l’estudi i progressivament tindrem en compte aquestes entitats i també d’altres
que no s’autoanomenen ètiques i que també potser ho són; el col·legi d’enginyers,
segurament si rasquem una mica, veurem que té un comportament prou ètic sense que
ells s’autoanomenin.
Per tant, el que hem de fer, ja que hi ha hagut aquesta concentració d’entitats, obrir el
ventall i establir un criteri més a l’elecció.

Sra. ELENA CRESPI:
Crec que precisament la caixa d’enginyers si que està considerada banca ètica i pensem
que precisament l’aposta, més enllà de si s’autoanomenen o no, els que s’autoanomenen
banca ètica fan una aposta per ser més transparents i evidentment entenem que és més
ètic apostar per qüestions socials i per temes més morals que, per exemple, distribució
d’armes. En això jo crec que no hi ha gaire dubte, s’autoanomenin o no i entenem que
evidentment és necessari primer l’estudi, valorar-ho tot i llavors, si s’escau, poder
incorporar els punts que ara han quedat per poder tenir consens.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió plenària,
per al general coneixement:
Codi
2017/154
2017/155
2017/156
2017/157
2017/158

Data
creació
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017

2017/159
2017/160
2017/161

24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017

2017/162
2017/163
2017/164
2017/165
2017/166
2017/167
2017/168
2017/169
2017/170
2017/171
2017/172
2017/173

24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017

2017/174

25/01/2017

2017/175

25/01/2017

2017/176
2017/177
2017/178
2017/179
2017/180

25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
25/01/2017

2017/181

25/01/2017

Descripció
Decret aprovar la relació de factures F-2016-54
Decret aprovar la relació de factures F-2017-2
Nòmina. Assignació complement de productivitat nòmina gener 2017 ART
Decret baixa definitiva padró exp. 17-2016
Transmissió dret funerari nínxol núm. 24-4-Est-Central M.J.G.C. Cementiri
Municipal
Decret baixa definitiva padró exp. 18-2016
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2015-416
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2-2017, per transferències
de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes del crèdit de partides que
s’estimen reductibles i amb nous ingressos
Decret aprovar un AD a favor de X.A.R.
Sanció 5-17
Acord incoació 5.1-17
Estimar al·legacions 1-17
Estimar al·legacions E.R.M.
Tramitar expedient per sentència judicial absolutòria E.I.L.V
Decret adjudicació contracte menor serveis
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina gener 2017
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM gener 2017
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina gener 2017
Decret compareixença i oposició recurs cassació
Aprovar el padrons de la taxa del servei d’aigua i del servei de clavegueram, del
4t. trimestre de 2016
Compliment ordre execució - C. Mas Torra, 26 - FFBS - 2014-125-SECRE ordexec
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la Cooperativa J.C.S.
membre de la plataforma Volem l’aigua neta, clara i nostra.
Acceptació de 2 préstecs Caixa de Crèdit-DIBA
Sol·licitud d'accés per vehicles A.P.T.
Sol·licitud d'accés per vehicles J.C.C.
Autorització a l'ANC per aparcar 2 bus al mercat per anar a Barcelona
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 42-2016, per
transferències de crèdit finançat amb baixes del crèdit de partides que s’estimen
reductibles, del capítol 1 de despeses de personal de l’any 2016
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 42-2016, mitjançant
transferències de crèdits, finançat amb el crèdit de partides que s’estimen
reductibles del capítol 1 de despeses de personal
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2017/182
2017/183
2017/184
2017/185
2017/186
2017/187
2017/188
2017/189
2017/190
2017/191
2017/192
2017/193
2017/194
2017/195
2017/196
2017/197
2017/198
2017/199
2017/200
2017/201

26/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017

2017/202
2017/203
2017/204
2017/205
2017/206
2017/207
2017/208
2017/209
2017/210

30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017

2017/211
2017/212
2017/213
2017/214
2017/215

30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
30/01/2017

2017/216

30/01/2017

2017/217
2017/218

30/01/2017
30/01/2017

2017/219
2017/220
2017/222
2017/223
2017/224
2017/225
2017/226
2017/227
2017/228
2017/229

31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017

Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-7
Decret aprovar la relació de factures F-2016-55
Decret Aprovar l'ordre de pagament P-2017-8
Nòmina. Imputació subvenció projecte “Persones @ctives” MMP
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina gener 2017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-9
Modificació de les dades dels Diables del Ges
Decret aprovar la relació d''ordres de pagament P-2017-10
Sol.licitud de la tarjeta d'aparcament MR provisional exp. 2016-407
Sol.licitud de la tarjeta d'aparcament MR exp. 2008-152
Servei transport adaptat exp. 1999-60
Baixa servei teleassistència exp. 2008-50
Modificar el Calendari Fiscal per a l’any 2017
Autorització ús teatre Cirvianumj 7-2017 IES Cirviànum
Autorització ús Hotel Entitats Josep Bardolet - centre Excursionista
Autorització ús teatre Cirvianum 8-2017 Gimgès
Autorització ús teatre Cirvianum 9-2017 Centre Excursionista
Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.C.G.S.
Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana A.G.S.
Adscripció lloc de treball conserge-instal.lacions educatives per canvi centre
treball de treball IBS
Activitats formatives GBP Curs de Gestió Patrimonial
Activitats formatives FAF Congrés de Govern Digital
Activitats formatives GBP XVII Seminari d'actualització per interventors
Activitats formatives GBP Seminari J.M. Esquerda 2017
Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu
Activitats formatives GCV II Congrés de govern digital
Decret Aprovar un AD a favor de Altimiras enginyers consultors SCP
Decret aprovar un AD a favor de Fred i calor Girona SL
Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per a
la provisió d'una plaça de tècnic-a d’administració general en règim de
funcionari-ària interí-ina
Activitats formatives RPV Jornades de formació Llei 4-2016
Modificació de les dades de l'Associació de Veïns del Barri de Montserrat
Ordre execució - C. Capsavila, 9 - AAGI - 2016-489-SSTT-ORDEXEC
Concessió llicència obres - C. del Ter, 19 - JRA - 611-2016-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència primera ocupació - C. Giravolt, 45B - AVL - 528-2016-SSTTLPO
7-2015 i 16-2016-CPR canvi no substancial i canvi titular d'activitat C. Mn. Parasols, 1
10-2014-i Baixa actv
Notificació voluntària pagament publicació al BOPB de l’anunci de licitació de
les obres del “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala
polivalent a la zona esportiva municipal”
19-15-III i 22-16-III legitimació i canvi titular actv.
Alta al servei de transport adaptat exp. 2009-166
Denúncia del contracte de manteniment de l’ascensor de Can Parrella
Decret aprovar la relació de factures F-2017-3
Sol·licitud informació Arxiu
Nòmina. Productivitat semestral funcionaris 2n. semestre 2016
Decret incoació contracte menor serveis
Decret aprovar la relació d'ordres de pagamet P-2017-11
Acord incoació 6.1-17
Nòmina. Productivitat semestral laborals 2n. semestre 2016

24

2017/230
2017/231
2017/232
2017/233

31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
01/02/2017

2017/234

01/02/2017

2017/235

01/02/2017

2017/236
2017/237
2017/238

01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017

2017/239
2017/240
2017/241
2017/242
2017/243

01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017

2017/244
2017/245
2017/246
2017/247
2017/248
2017/249
2017/250
2017/251
2017/252
2017/253
2017/254
2017/255
2017/256
2017/257
2017/258
2017/259
2017/260
2017/261
2017/262
2017/263
2017/264
2017/265
2017/266

02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
06/02/2017

2017/267
2017/268
2017/269
2017/270
2017/271
2017/272
2017/273

06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017

2017/274

06/02/2017

Modificació de les dades de l'Associació Gent Gran en Marxa
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana D.M.D.
Petició canvi de lloc de treball LAG
Concessió llicència primera ocupació - C. Ges d'Avall, 2 - JVP - 583-2016SSTT-LPO
Concessió llicència primera ocupació - C. del Mig, 49-55 - HEP - 574-2016SSTT-LPO
Activitat formativa MMA autoaprenentatge en línia actualitzacions legislatives
2015
Activitat formativa JMAM Congrés Govern Digital
Decret incoació contracte menor serveis
Declarar les obres incloses en l’expedient de llicència urbanística núm. 5782016-SSTT-LOMAJ, d’especial interès
20-2016-III canvi de titular i d'orientació de l'exp. 22-2011-i
622-16 incoar exp. esmena CP-21-2016-III
09-09-II.2 Ampliació horari nit 24 i 25 de febrer
Iniciar el període executiu del deute del Sr. L.R.S.
Aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador del servei
municipal de viver d’empreses de serveis
Desestimar devolució fiança - Av. Castell - TE - 223-2011-SSTT-LOMEN
Decret aprovar diversos AD's de l'any 2016
Baixa del servei de teleassistència exp. 1996-159
Renovació de la target d'aparcament individual MR exp. 2004-234
Renovació de la target d'aparcament provisional MR exp. 2003-180
Alta servei de teleassistència exp. 2016-709
Alta al servei de teleassistència exp. 2017-96
Modificació de les dades de l'Institut Escola Marta Mata
Activitat formativa GBP jornada actualització activitat administrativa local
Activitats formatives procediment Administratiu EXT2017-0154
Autorització FVR formació Incidents de múltiples víctimes (IMV)
Contestar disconformitat canvi de torn FED
Decret aprovar un AD a favor de X.V.C.
Decret aprovar un AD a favor de J.P.B.
Incoació procediment sancionador ordenança convivència ciutadana L.H.M.
Modificació de les dades de l'Escola Fortià Solà
Modificació de les dades de l'Agrupació de Comerciants de Torelló
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana O.R.P.
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana E.C.T.
Incoació procediment sancionador ordenança convivència ciutadana R.M.R.I.
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana P.B.P.
Concessió dret funerari Columbari núm. 53 J.S.C. Cementiri municipal
Concedir l'increment de 6m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable, al contracte 5.597.117
Sol·licitud d'alta seu electrònica de l'AOC
ActIvitats formatives APB Tècnic de costos i noves tecnologies
Decret aprovar un AD a favor de P.L.B.
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor d'Iniciativas para la construcción.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-4
Decret adjudicació contracte serveis manteniment enllumenat públic
Aprovació definitiva del projecte de substitució de la xarxa d'aigua potable al
carrer Sant Antoni, nombres parells
Aprovació definitiva del projecte d'adequació de diversos elements de l'entorn
urbà per el seu ús per part de persones amb mobilitat reduïda
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2017/275

06/02/2017

2017/276

06/02/2017

2017/277

06/02/2017

2017/278

07/02/2017

2017/279
2017/280
2017/281
2017/282
2017/283
2017/284
2017/285
2017/286
2017/287
2017/288
2017/289
2017/290

07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017

2017/291

08/02/2017

2017/292

08/02/2017

2017/293

08/02/2017

2017/294

08/02/2017

2017/295

08/02/2017

2017/296
2017/297

08/02/2017
08/02/2017

2017/298
2017/299
2017/300
2017/301

08/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
09/02/2017

2017/302
2017/303
2017/304
2017/305
2017/306

09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017

2017/307
2017/308
2017/309
2017/310
2017/311
2017/312

09/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017

2017/313

10/02/2017

Modificació de les dades de l'Associació per a la promoció de l'espectacle
infantil i juvenil a Torelló
Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.166
Iniciar el període executiu de la 1a. sanció coercitiva de l’exp. 58-2015-SECREORDEXEC
Revocació parcial del programa A – projecte d’inserció laboral. Preparats,
llestos A treballar!! Codi acció A1-01 de l’expedient BTB-081-15
Decret adjudicació contracte menor serveis
Instrucció per a regular la transferència de documentació a l'Arxiu
22-90-A incoar exp. baixa actv
Decret Aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-12
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-13
Decret Aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-14
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-15
Desestiment llicència per la tinença d'animal perillós xip. 982000196984577
Llicència per la tinença d'animal perillós xip. 941000018962861
Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació cultural i artística GEA
Decret aprovar un AD a favor A.S.A.
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la Cooperativa a G.V.R.
de la Comissió obres carrer Nou.
Decret Aprovar la certificació núm.4 de l'obra de condicionament del carrer Sant
Bartomeu
Declarar les obres incloses en l’expedient de comunicació prèvia d’obres núm.
603-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial interès
Rectificar la Resolució de l’Alcaldia 2498-2016, de declaració de les obres
incloses en l’expedient de llicència urbanística núm. 474-2016-SSTTCPOBRES, d’especial interès
Declarar les obres incloses en l’expedient de comunicació prèvia d’obres núm.
287-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial interès
Declarar les obres incloses en l’expedient de comunicació prèvia d’obres núm.
579-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial interès
Sol·licitud d'accés a informació de l'Arxiu
Declarar les obres incloses en l’expedient de comunicació prèvia d’obres núm.
581-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial interès
Decret incoació contracte menor serveis
Decret incoació contracte obres adequació elents entorn urbà
Decret aprovació Pla Seguretat i salut obra
Autorització utilització de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa a la Colla
Carrosaire d'MAMES Y d'PAPES
Sanció 7-17
Acord incoació 7.1-17
Autorització ús teatre Cirvanum 10-2017 Escola Rocaprevera
Devolució aval Construccions Lluís Dachs SLU
Resolució tarifació social servei menjador Llars infants, mesos gener a juliol
2017
Contractacions plans d’ocupació - Projecte “Treball als Barris 2016”
Autorització habilitat Bestreta teatre Cirviànum
Decret incoació contracte menor serveis coordinació i suport carnaval 2017
Contestar instància relativa a la paga extraordinària de l'any 2009 DGP
Exp.-57-17 SSTT alta placa de gual Av. Montserrat, 35D
Nòmina. Imputació subvenció “Programa complementari de foment de
l’ocupació i de suport a la integració social”
Nòmina. Imputació subvenció programes i projectes d’igualtat i ciutadania
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2017/314
2017/315
2017/316

10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017

2017/317
2017/318
2017/319
2017/320
2017/321
2017/322
2017/323
2017/324
2017/325
2017/326
2017/327
2017/328
2017/329
2017/330

10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017

2017/331

13/02/2017

2017/332
2017/333
2017/334

13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017

2017/335
2017/336
2017/337
2017/338
2017/339
2017/340
2017/341
2017/342
2017/343
2017/344
2017/345
2017/346
2017/347
2017/348
2017/349
2017/350
2017/351
2017/352
2017/353
2017/354
2017/355
2017/356
2017/357
2017/358
2017/359
2017/360
2017/361

13/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017

2017/362

16/02/2017

Decret adjudicació contracte serveis bossa hores comunicació i màrqueting
593-16 arxivar exp. esmena
Devolució del 85 per 100 de la taxa per expedient de matrimoni, per renúncia de
les persones interessades.
36-01-i baixa actv. Pl. Nova, 12
MS sol·licitud canvi de titular i producte P-17
Contestar disconformitat canvi de torn APV
Baixa del servei se teleassistència exp. 2001-224
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR 1999-99
Renovació de la targeta d'aparcament provisional MR 2005-45
Targeta d'aparcament individual MR 2016-361
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR 2015-84
Concessió lloguer dret funerari nínxol 38-2-Oest Cementiri municipal E.V.V.
Activitats formatives 2017-133 MRV
Activitat formativa 2017-90 modificació dates
Activitats formatives 2017-105 curs procediment administratiu
Decret baixa definitiva padró exp. 15-2016
Incoació ordre execució - C. Sant Josep, 17 - KA AK MCID - 31-2017-SSTTordexec
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la Cooperativa a Josep
Vilalta Sallés de la Societat Ocellaire Barri Montserrat.
Acord incoació 8.1-17
Estimar al·legacions 2-17
Modificació flexibilitat lloc de treball operari-ària de serveis múltiples-notificadora
Reversió dret funerari nínxol 539-1-Oest cementiri municipal J.S.C.
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana D.M.D.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-5
Decret aprovar un AD a favor de PMC Grup 1985 SA
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-16
Modificació de les dades de l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona
Modificació de les dades de l'Associació d'Estudis Torellonencs
Modificació de les dades del Club Tennis Torelló
Modificació de les dades de la Fundació d'Ancians de Sant Feliu de Torelló
Modificació de les dades de l'Institut Cirviànum de Torelló
Modificació de les dades del Club Futbol Torelló
Modificació de les dades de l'Escola Sagrats Cors
Modificació de les dades d'Osona amb els Nens
Modificació de les dades de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona
Nòmina. Pagament complement prestació IT OCH
Modificació de les dades de l'Associació Sant Tomàs - PARMO
Decret baixa definitiva padró exp. 14-2016
Ús del gimnàs de l'escola Vall del Ges
30-2012-i Baixa actv. Horta Can Basses s-n
624-16 CP - incoar exp.esmena mancances actv-annex III. C Ter, 180- 182- 184
Nòmina. Revocació imputació subvenció projecte Persones actives
Alta al servei de teleassistència exp. 2017-145
Baixa del servei de teleassistència exp. 2009-48
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda gener 2017 MTTF
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda gener 2017 FFC
Alta al servei de teleassistència exp. 2017-143
Aprovació definitiva projecte de reforma de l’enllumenat exterior del nucli antic
per tal d’adequar-lo a la normativa vigent
Alta al servei de teleassistència exp. 2004-49
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2017/363
2017/364
2017/365
2017/366
2017/367
2017/368
2017/369
2017/370
2017/371
2017/372
2017/373
2017/374
2017/375
2017/376
2017/377
2017/378

16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017

2017/379
2017/380
2017/381
2017/382
2017/383

17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017

2017/3831
2017/384

21/02/2017

2017/385
2017/386
2017/387
2017/388
2017/389
2017/390
2017/391
2017/392
2017/393
2017/394
2017/395
2017/396
2017/397
2017/398
2017/399
2017/400
2017/401
2017/402

20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017

2017/403
2017/404
2017/405
2017/406
2017/407
2017/408

21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017

20/02/2017

Alta al servei de teleassistència exp. 2007-203
Decret Aprovar la justificació 1 de la bestreta 6-2017 de Benestar Social
Desistir PAU Rua del Carnaval 2017-2020
Alta al servei de transport adaptat exp. 2009-182
Renovació de la targeta d'aparcament provisional MR exp. 2010-115
Alta al servei de neteja de xoc exp. 2007-5
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de Diputació de Barcelona
Decret Aprovar la baixa d'ofici de dos AD INCOM i Bartomeu Alabró.
Activitats formatives GSJ Tertúlies de novel.la
Aprovació relació P 2017-17
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina febrer 2017 JVA
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina febrer 2017 MMA
Incoació ordre execució – P.P. La Campaneria - TF - 32-2017-SSTT-ordexec
2a multa coercitiva - C. Capcir, 1-9 - CODOL - 124-2014-SECRE-ORDEXEC
Aprovació inicial projecte de construcció de 20 nínxols al cementiri municipal
Decret adjudicació contracte menor serveis manteniment, neteja i conservació
instal·lacions cementiri
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana W.S.
Incoació expedient sancionador gossos perillosos E.A.I.
Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2009-313 AVF
Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2009-313
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la
provisió d'una plaça de tècnic-a d’administració general en règim de funcionariària interí-ina
Pròrroga termini justificació oferta baixa temerària
Autorització utilització de la sala 1 de l'Edifici de la Cooperativa a M.C.C. de
l'Associació de propietaris de mòduls del mercat municipal de Torelló.
64-17 renuncia ocupar via pública carnaval
18-2015-i incoar exp baixa activitat i requerir DRO
Autorització actes Carnaval 2017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-18
Autorització actes del XXXIX Carnaval a Deixebles de Sant Feliu
Autorització activitat Dia d'Andalusia
Atorgament bestreta reintegrable MRV
Canvi titularitat dret funerari nínxol 9-4-Est-Central Cementiri municipal J.C.L.
Decret adjudicació contracte menor serveis coordinació i suport carnaval 2017
Transmissió dret funerari nínxol 369-4-Oest cementiri municipal M.C.V.P.
Activitats formatives 2017-176 TFG
Activitats formatives 2017-96 MCU
Activitats formatives 2017-120 MFC
Activitats formatives 2017-182 HLS
Activitats formatives 2017-183 SGF
Autorització actes 39è Carnaval a Deixebles de Sant Feliu
Nòmina. Regularització de la garantització IT desembre 2016 i gener 2017 MRV
Deixar sense efecte la Resolució de l’Alcaldia núm. 277-2017, per la qual
s’iniciava el període executiu de la 1a. sanció coercitiva de l’exp. 58-2015SECRE-ORDEXEC
Nòmina. Regularització cotització gener 2017 PMP
Nòmina. Regularització cotització gener 2017 MCT
Sanció 9-17
Acord incoació 9.1-17
69-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
Modificació de les dades de Càritas Interparroquial de Torelló
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2017/409
2017/410
2017/411
2017/412
2017/413
2017/414
2017/415
2017/416
2017/417

21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017

65-17 Denegar ocupació via pública Carnaval
63-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
16-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
13-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
7-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
6-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
Sol·licitud d'accés i reproducció de documentació de l'arxiu
71-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
Decret DENEGACIÓ PAS VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

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

3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes aprovades, de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 23 de gener de 2017.
Sessió extraordinària del dia 30 de gener de 2017
Sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2017
Sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2017

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

3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informe sobre la morositat del quart trimestre de 2016
ACORD:
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el termini mig de pagament de factures durant el Quart Trimestre ha estat
de 38 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu pagament.
L’execució dels pagaments del Quart Trimestre de 2016 ha estat el següent:
A data 31-12-2016
Pagaments realitzats dins el termini legal

Número
1185

Import Euros
1.196.582,20

29

Resta de pagaments del trimestre fora termini
Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 31-12-2016
Interessos de demora pagat en el trimestre

5

143.047,08

615

1.038.680,20

0

0

FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els Tresorers o, si no,
Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de
cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini, i la seva remissió als òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i els que tinguin atribuïda la tutela
financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
INFORME
L’article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que “se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra” així doncs queda clar que el còmput del període dels 30 dies per
efectuar el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que
ha de produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
tot i que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi ha
un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per pagarla.
Tot i això, durant el quart trimestre de 2016, s’han produït incidències informàtiques,
concretament en el gestor documental Firmadoc ,que han ocasionat retards en la
signatura de l’aprovació de factures i de relació de pagaments, durant un dies, i que ha
repercutit en l’indicador de morositat que durant el quart trimestre es situa a 38 dies data
registre factura.
En aquest sentit, tenint en compte que l’Ajuntament paga en global a 38 dies data registre
factura, i d’acord amb el que disposa l’article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig de
Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1
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d’octubre al 31 de desembre de 2016, se situa en +8. Aquest nombre ha estat calculat
atenent la fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions
Pagades

=

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

S’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les
obligacions pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions,
es regeix pel reglament intern de subvencions , no entren al registre per factures i no
poden ser pagades sense la justificació prèvia.
Tampoc afecten al càlcul les obligacions contretes amb el sector institucional.
Així mateix s’han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d’ingressos prèvia presentació de liquidació.
Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del quart trimestre de 2016 les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, dins el període legal, així com també se’n donarà
compte al proper Ple municipal..
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’informe que s’ha presentat.

3.4.2. Informe sobre el Període mig de pagament PMP quart trimestre de 2016
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va incrementar la importància del deute comercial del sector públic, fixant l'obligació a les
administracions de publicar, en el seu deure de transparència, el que es defineix com a
Període Mig de Pagament. Aquest concepte mesura el retràs en el pagament del deute
comercial en termes econòmics i ha estat definida la seva metodologia de càlcul en el RD
635/2014 de 25 de juliol.
Aquest RD defineix aquest concepte com un indicador diferent al període legal de
pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL
3/2011 de 14 de novembre i també diferent a l'establert en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.
La normativa estableix que en cas d’incompliment d’aquest paràmetre, es posarien en
marxa procediments per poder atendre el pagament als proveïdors, per part de l’Estat,
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amb la conseqüent retenció de la PIE segons fixa la Disposició addicional segona del citat
RD 635/2014.
El càlcul es realitza tenint en compte la mitja del PMP de totes les entitats sectoritzades,
per tant la ponderació del PMP de l’Ajuntament de Torelló i el del Consorci de la Vall del
Ges.
La metodologia es calcula amb =
PMP de cada entitat =
(+ Ràtio operacions pagades x import pagaments realitzats
+ ràtio operacions pendents x import pagaments pendents)
-------------------------------------------------------------------------------(Import pagaments realitzats + import pagaments pendents)
Per calcular la ràtio de les operacions pagades en el trimestre (o en el mes, per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL), s’utilitzarà la següent fórmula:
Ràtio de les operacions pagades =
(nombre de dies de pagament x import de l´operació)
--------------------------------------------------------------------------------Import total dels pagaments
S’entén per número de dies de pagament, els dies transcorreguts des dels trenta dies
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu fins al pagament
material per part de l’Administració, o en el cas de les certificacions mensuals d’obra, des
de la data d’aprovació de la certificació, fins al pagament material per part de
l'Administració.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, es
prendrà la data de recepció de la factura.
En cas de les factures que es paguen amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic o amb
càrrec a la retenció d’imports a satisfer pels recursos dels règims de finançament per
pagar directament als proveïdors, es considerarà com a data de pagament material la
data de la proposta definitiva de pagament formulada per la comunitat autònoma o la
corporació local.
Per calcular la ràtio de les operacions pendents de pagament al final del trimestre (per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL, serà al final del mes) s’utilitza la
següent fórmula:
Ràtio de les operacions pendents =
(nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació)
------------------------------------------------------------------------------------------Import total dels imports pendents de pagament
Respecte a la definició del número de dies pendents de pagament, s’entén com els dies
transcorreguts:
- Des dels trenta posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu,
fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades, o
- En el cas de les certificacions mensuals d’obra, des de la data d’aprovació de la
certificació, fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades.
Per entitats locals que no tenen entitats dependents, el PMP global serà el mateix del de
l’entitat; per les que sí que en tenen, caldrà obtenir el període mitjà global com
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PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs, el PMP de l’Ajuntament es situa a 8’29 dies (30+8’29 dies) ,
això significa que els pagaments durant el quart trimestre de 2016 s’han realitzat a una
mitja de 38 dies de la data de registre de la factura.
El motiu que s’hagi superat els 30 dies data registre de factura durant aquest període, ha
estat produït per unes incidències informàtiques, concretament en el gestor documental
Firmadoc ,que han ocasionat retards en la signatura de l’aprovació de factures i de relació
de pagaments, durant un dies, i que ha repercutit en l’indicador de morositat que durant
el quart trimestre es situa a 38 dies data registre factura.
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l’entitat Ajuntament de Torelló del quart trimestre de 2016 que es resumeixen en:

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats
+8,29

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents

1.339.629,28

-18,33

PMP

1.038.680,20

-3,34

DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament del
global del grup sectoritzat, Ajuntament de Torelló i Consorci de la Vall del Ges,
corresponent al quart trimestre 2016, que es resumeixen en:

Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Rati
operacions
pendents
import
pagament
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP

Ajuntament de
Torelló

8,29

1.339.629,28

-18,33

1.038.680,20

-3,34

Consorci de la
Vall del Ges

-1,91

44.706,36

--17,52

14.199,23

-5,67

1.052.879,43

-3,40

PMP global

1.384.335,64

COMUNICAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’informe que s’ha presentat.
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3.4.3. Informe d'Intervenció sobre l'objecció pel pagament de l'IRPF a l'Agència
Tributària de Catalunya
ACORD:

Assumpte: Assumpte: Pagament d’impostos a l’Agència Tributària de Catalunya.
Informe d’intervenció núm. 4/2017
Gemma Bau i Puig i M.Dolors Peralbo i Ambròs, Interventora i tresorera de l’Ajuntament
de Torelló, respectivament, en relació al pagament d’impostos estatals a l’Agència
Tributària de Catalunya, emetem el següent INFORME:

Legislació aplicable:

1. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya. Article 204.
2. Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya. Article 2.
3. Llei 58/2003,de 17 de desembre, General Tributària. Articles del 19 al 29, 37, 61,
73, 98 i del 191 al 206.
4. Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de
Recaptació. Article 33.
5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Article 13.
6. Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques. Articles 99 i 105.
7. Ordre EHA/586/2011, de 9 de març, per la que s’aprova el model 111
d’autoliquidació de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de
les persones físiques...
8. Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. Article 167.
9. Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la que s’aprova el model 303
Impost sobre el Valor Afegit, Autoliquidació...
10. Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els
procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades
autoliquidacions... Article 8.
11. Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la que s’estableixen el procediment i les
condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la gestió dels
quals té atribuïda l’AEAT. Article 2.
12. Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes

Antecedents:
En el Ple del mes de maig de 2013 es va acordar iniciar els mecanismes necessaris per
tal de procedir al pagament de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost
sobre el valor afegit que generi l’Ajuntament, a l’Agència Tributària de Catalunya, a partir
del mes de juliol.
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La intervenció i la tresoreria municipal van manifestar en l’informe emès el 16 de maig de
2013, annex a l’expedient de la moció plenària, que l’Ajuntament ha d’efectuar els
pagaments dels impostos, de conformitat amb l’Ordre HAP/638/2012 del Ministeri
d’Hisenda, que en el seu article 14 ordena presentar les declaracions i el seu import, al
Tesoro Público, o bé en les entitats col·laboradores de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
No obstant això, segons l’art. 14.3 d’aquesta Ordre també es podrà efectuar la
presentació a les oficines de l’Administració Tributària de les Comunitats Autònomes que
hagin subscrit un conveni de col·laboració per a la implantació del sistema de finestreta
única amb l’Agència Estatal de l’Administració tributària, però aquest conveni només està
previst per a la presentació i col·laboració en les declaracions de renda de les persones
físiques.
Per tant entenen que els responsables del pagament de l’IRPF o bé de l’IVA si s’escau,
han de fer els pagaments a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, perquè així ho
indica clarament tant la llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
La Llei 58/2003 de 17 de desembre general Tributària i el Reglament General de
Recaptació en que s’especifica clarament que els ingressos s’han de realitzar a l’Agència
Estatal de les l’Administració Tributària que és l’Agència competent en aquest impost, i
no l’Agència Tributària de Catalunya, que ella mateixa ha manifestat que no és competent
en aquests impostos, i només transfereix els imports rebuts a l’Agència Estatal.
Un acord del Ple, òrgan no competent, no pot obligar als responsables d’efectuar el
pagament, de fer l’ingrés d’una forma no prevista en la legislació actual.
En darrer terme, el model 226 (sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu) on es
recomana fer l’ingrés de l’import de l’IRPF, disposa de un compte IBAN que no correspon
amb cap compte de l’Agència Estatal de les l’Administració Tributària. De les converses
tingudes amb l’Agència Catalana una vegada rebut aquest ingrés, ells transmetran a
l’Agència Estatal de les l’Administració Tributària aquest import.
En el cas de l’Agència Estatal no rebi a temps l’ingrés que ha d’efectuar l’Agència
catalana, o no el fes, l’Ajuntament seria responsable del pagament de les possibles
sancions o interessos, tal i com ja es va dir en l’informe adjunt a l’Acord Plenari.
Consideracions jurídiques
Tan l’IRPF com l’IVA són tributs de titularitat estatal i, en els termes de l’article 204.1 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, no són tributs propis de la Generalitat ni li han estat
cedits totalment.
Tal com especifica l’article 204.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la gestió, la
recaptació, la liquidació i la inspecció dels impostos estatals no cedits totalment, tals com
l’IRPF i l’IVA, corresponen a l’Administració tributària de l’Estat.
A data d’avui, no es té constància que, en referència als impostos esmentats, se n’hagi
acordat la delegació a la Generalitat ni la seva col·laboració, ni que s’hagi constituït el
consorci, o ens equivalent, a què es refereix el segon paràgraf de l’article 204.2 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
De l’enumeració de funcions atribuïdes a l’Agència Tributària de Catalunya per l’article 2.1
de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, es desprèn que aquest ens no té competències de
recaptació de l’IRPF i l’IVA, en tant que impostos no cedits totalment, i en tant que no han
estat objecte de la delegació prevista en l’apartat 2 del mateix article.
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L’Ajuntament de Torelló està obligat a efectuar l’ingrés al Tresor de l’Estat, en la forma
que s’estableixi, l’import de les retencions en concepte de pagament a compte de l’IRPF
corresponents als perceptors de rendes subjectes a aquest impost, en virtut de l’establert
en l’article 99 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre.
L’Ajuntament de Torelló està obligat a ingressar el deute tributari de l’IVA en el lloc,
forma, terminis i impresos que estableixi el Ministre d’Economia i Hisenda, en virtut de
l’establert en l’article 167 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Encara que l’Ajuntament hagués realitzat l’ingrés dels deutes de l’IRPF i l’IVA a la caixa
de l’Agència Tributària Catalana, no es podrien entendre com pagats, pel fet que aquest
ens no és òrgan competent en els termes de l’article 61 de la Llei General Tributària.
Els pagaments dels deutes de l’IRPF i l’IVA a la caixa de l’Agència Tributària Catalana, en
ser aquest ens un òrgan no competent per rebre’ls, no alliberaran a l’Ajuntament de la
seva obligació pagament, en virtut de l’establert en l’article 33.3 del Reglament General
de Recaptació.
El fet que l’Ajuntament no estigués alliberat de la seva obligació de pagament implicaria
que no es trobaria al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
deixaria de tenir la condició de beneficiari de subvencions, en virtut de l’establert en
l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
El fet que l’Ajuntament no estigués alliberat de la seva obligació de pagament, també,
permetria que l’AEAT pogués compensar d’ofici els deutes tributaris d’IRPF i IVA amb els
ingressos en concepte de Participació en els tributs de l’Estat, en virtut de l’establert en
l’article 73.2 de la Llei General Tributària.
El fet d’haver deixat d’ingressar els deutes tributaris a l’AEAT, constitueix una infracció
tributària tipificada en l’article 191 de la LGT i pot comportar la instrucció d’un expedient
sancionador amb resultat de multa pecuniària, sense perjudici dels recàrrecs del període
executiu i interessos de demora.
La domiciliació bancària del pagament de les autoliquidacions de l’Ajuntament, model 111
de retencions i ingressos a compte de l’IRPF i model 303 de l’IVA, al compte de l’Agència
Tributària Catalana, tal com s’indica en les instruccions trameses per l’Associació de
Municipis per la Independència, no és possible perquè la domiciliació bancària només es
pot fer en un compte bancari obert a nom de l’Ajuntament, tal com s’estableix en l’article 5
de l’Ordre EHA/586/2011, de 9 de març i en l’article 8 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22
de novembre.
Article 38.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, estableix
que el qui per acció o omissió contrària a la Llei origini el menyscabament dels cabals o
efectes públics queda obligat a la indemnització dels danys i perjudicis causats. I aquesta
mateixa llei en l’article 39.1 estableix que quedaran exempts de responsabilitat els que
actuïn en virtut d'obediència deguda, sempre que hagin advertit per escrit la imprudència
o il·legalitat de la corresponent ordre, amb les raons en què es fonamentin.
CONCLUSIONS:
Les funcionàries que subscriuen el present, consideren que no hi ha cobertura legal
suficient per realitzar aquests pagaments, i que el compte corrent on es fa el pagament
no coincideix amb cap compte de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria, ni com
a ens col·laborador i emetem reparament i informe desfavorable de forma genèrica a tots
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els pagaments que realitzi l’Ajuntament de Torelló a l’Agencia Tributaria de CatalunyaATC, en tant no es modifiqui la Legislació.
Advertir que en cas que d’aquestes actuacions de pagament a través de l’ATC es produís
un menyscabament dels cabals o efectes públics s’incorreria en el supòsit de
responsabilitat comptable previst a l’article 38.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de
maig, del Tribunal de Comptes, amb l’obligació d’indemnització dels danys i perjudicis
causats a la Corporació
En cas que l’Ajuntament de Torelló faci els ingressos a l’ATC, les funcionaries que
subscriuen declinen tota responsabilitat que se’n pogués derivar en contra seva i, en
especial, als efectes del previst en l’article 39.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de
maig, del Tribunal de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’informe que s’ha presentat.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup no podem obviar, ni deixar de banda aquest informe desfavorable
tant de la Interventora com de la Tresorera Municipal. Sobre aquest assumpte del
Pagament d’impostos a l’Agència Tributària de Catalunya.
Com be diu aquest informe
Un acord del Ple, és un òrgan no competent, no pot obligar als responsables d’efectuar el
pagament, de fer l’ ingrés d’una forma no prevista en la legislació actual.
En darrer terme, el model 226 (sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu) on es
recomana fer l’ingrés de l’import de l’IRPF, disposa de un compte IBAN que no correspon
amb cap compte de l’Agència Estatal de les l’Administració Tributària. De les converses
tingudes amb l’Agència Catalana una vegada rebut aquest ingrés, ells transmetran a
l’Agència Estatal de les l’Administració Tributària aquest import.
En el cas de l’Agència Estatal no rebi a temps l’ingrés que ha d’efectuar l’Agència
catalana, o no el fes, l’Ajuntament seria responsable del pagament de les possibles
sancions o interessos, tal i com ja es va dir en l’informe adjunt a l’Acord Plenari.

4. PROPOSTES URGENTS
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4.1. POLÍTIQUES D'IGUALTAT
4.1.1. Manifest Institucional 8 de març Dia de les Dones
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ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Aquest 2017, en motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la
Comissió de la Condició Jurídica i Social de les Dones de Nacions Unides ha convingut
com a tema de treball prioritari L’apoderament econòmic de les dones en un entorn,
el mercat de treball, sotmès a constants canvis. Des del Govern de la Generalitat de
Catalunya ens adherim a la reflexió amb el desig d’aportar propostes polítiques que siguin
significatives per a la societat catalana i contribueixin a treballar globalment en favor de
l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.
És per tot això que, a proposta de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents del seus membres assistents,
acorda:
ADHERIR-NOS A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE
LES DONES
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 2017
Aquest 2017, en motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la
Comissió de la Condició Jurídica i Social de les Dones de Nacions Unides ha convingut
com a tema de treball prioritari L’apoderament econòmic de les dones en un entorn,
el mercat de treball, sotmès a constants canvis. Des del Govern de la Generalitat de
Catalunya ens adherim a la reflexió amb el desig d’aportar propostes polítiques que siguin
significatives per a la societat catalana i contribueixin a treballar globalment en favor de
l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.
La incorporació massiva i permanent de les dones al món laboral ha estat un dels
fenòmens més importants del segle XX i ha constituït una veritable revolució social, però
malgrat els avenços existeixen encara un seguit de prejudicis, sòlidament instal·lats en la
nostra societat, que fan que el treball de les dones continuï sent més mal considerat i
remunerat que el treball dels homes i que impedeixen, a més, la carrera professional de
les dones.
Nancy Fraser, una de les intel·lectuals nord-americanes feministes més destacades, ha
definit els dos tipus d’injustícia que pateixen les dones en relació amb el mercat de treball:
la distributiva que consisteix en el fet que les dones pateixen més atur i quan treballen
ho fan de manera més precària i amb grans diferències salarials respecte a ells; i la de
reconeixement, injustícia que nega a les dones el valor de les seves aportacions i
experiències professionals i personals.
Al mateix temps, els rols i els estereotips de gènere assignats històricament a dones i
homes tenen un paper fonamental en la divisió de tasques que encara avui determina
l’accés i permanència de les dones al mercat de treball. La designació tradicional que
recloïa les dones a l’àmbit domèstic ha deixat de funcionar en la societat actual. La
incorporació de les dones al mercat laboral ens obliga a re formular la qüestió del treball
reproductiu i a plantejar, necessàriament, la coresponsabilitat social d’homes i dones
respecte de la gestió de la vida humana en totes les seves dimensions.
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En aquest sentit, l’estudi “Quantificació econòmica del treball domèstic i de la cura de
persones no remunerat a Catalunya” que l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la
Cambra de Comerç de Barcelona ha realitzat per encàrrec de l’Institut Català de les
Dones conclou que el Producte Interior Brut de Catalunya s’incrementaria un 23’4% si es
tingués en compte el treball domèstic i de cura.
L’estudi posa en valor el conjunt de tasques de cura de la llar i de la família mitjançant la
seva quantificació i l’assignació del cost que aquestes tasques tenen al mercat laboral. Al
mateix temps, subratlla la importància de la desigualtat en la distribució d’aquestes
tasques no remunerades entre dones i homes. Aquest estudi és imprescindible ja que
encara ens trobem davant la creença que la conciliació és un problema de les dones, el
peatge que han de pagar aquelles dones que no volen renunciar a la carrera professional
perquè han decidit que ho volen tot.
A través de la publicació d’aquest estudi, la Generalitat compleix amb el compromís de
realitzar estimacions del valor econòmic del treball domèstic i de cura d’infants i de
persones grans o dependents fet a Catalunya per tal d’incidir en el seu reconeixement
econòmic i social, tal i com requereix la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.
En aquest sentit, l’assumpció majoritària per part de les dones de les tasques de gestió
de l’àmbit domèstic no pot ser el fonament de les polítiques del futur, perquè aquesta és
una dinàmica que té greus conseqüències pel que fa a la incorporació plena de les dones
al mercat de treball i la base de la discriminació per raó de sexe en la promoció i
reconeixement professional de les dones.
Així doncs, és imprescindible defensar l’adequació del mercat de treball a la realitat de les
unitats familiars com a estratègia per garantir la igualtat d’oportunitats de les dones en
l’accés al treball remunerat, a la formació i a la promoció professional. I és també
imprescindible reconèixer l’experiència diferenciada de ser dona o home per prestigiar
socialment el treball de cura en totes les seves dimensions, perquè aquest canvi de
paradigma representa una oportunitat que farà de Catalunya un país amb més benestar.
Aquesta perspectiva, aquesta manera diferent de considerar la política, genera noves
implicacions i suposa la progressiva consecució d’un veritable treball conjunt de dones i
homes, una nova forma d’entendre la responsabilitat compartida que té per objectiu
eliminar els desequilibris de la vida, tan pública com privada, i superar la divisió sexual del
treball.
En aquesta mateixa línia, és imprescindible reconèixer les trajectòries i l’expertesa de
moltes dones en llurs àmbits professionals atès que, tal i com demostra la campanya
#onsonlesdones, que el passat 21 de febrer va fer balanç, continuen absents de tots els
relats. Que les dones no hi siguin és avui un acte intencionat de discriminació i de manca
de reconeixement envers les trajectòries professionals i acadèmiques de les dones. Des
de l’Institut Català de les Dones, en el marc de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones
i homes, treballem per tal que tots els espais incorporin la participació i les aportacions de
les dones.
És amb aquest sentit que posem a disposició de la societat catalana, i molt especialment
dels Mitjans de Comunicació, el Cercador d’Expertes, amb l’objectiu de facilitar la recerca
de perfils de dones professionals de tots els àmbits. Un cercador que s’adapta als nous
temps i a les noves tecnologies a través d’una eina de navegació més dinàmica, de
l’ampliació de perfils professionals i de sectors de l’àmbit de la innovació i les tecnologies
de la informació i la comunicació, impulsant noves inscripcions de dones expertes i
professionals. ‘El cercador d’Expertes: eina per a l’apoderament personal, familiar,
laboral, social, econòmic i polític de les dones’ té per objectiu contribuir a l’eradicació
de les desigualtats de gènere i a la construcció d’una societat igualitària. Perquè les
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dones hi som i volem participar de la construcció d’aquest país amb les nostres
aportacions, experiències, sabers, experteses i opinions.
L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya
que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que
desenvolupa l’administració catalana. Els projectes de l’Institut Català de les Dones
posen en joc les diferents experiències, habilitats i competències de tota la ciutadania i
persegueixen involucrar dones i homes en la construcció d’una societat equitativa des
d’una perspectiva de gènere.
La nova Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes és el resultat
d’un procés polític i tècnic i d’una nova manera d’enfocar les polítiques públiques que han
d’assentar canvis en la cultura organitzativa i institucional i en les estructures socials per
fer efectiva l’autonomia, la llibertat i els drets de les dones. La nostra tasca consisteix a
teixir metodologies i instruments per poder pensar el país des de la perspectiva de gènere
i garantir l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques públiques encaminades a un
desenvolupament sostenible per a dones i homes.
L’Institut Català de les Dones, al costat d’altres institucions, agents socials i entitats, està
compromès en el procés de canvi actual que ens ha de permetre reconèixer i donar valor
a tots els treballs, el productiu i el reproductiu. Amb el disseny de polítiques que apostin
per la coresponsabilitat i el repartiment dels temps i els treballs, incorporarem les
aportacions de les dones per assolir una societat autènticament democràtica, justa i
equitativa.”
INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Gràcies, Montse, per llegir-nos tot el manifest.
Aquest any 2017, la comissió de la condició jurídica i social de les dones de Nacions
Unides, ha decidit com a treball prioritari, l’apoderament econòmic de les dones en un
entorn, el mercat de treball, sotmès a constants canvis. És en aquest sentit, doncs que
l’Institut Català de les Dones s’ha confeccionat un manifest per commemorar el dia
internacional de les dones, el proper dia 8 de març. Des de l’Ajuntament de Torelló ens hi
volem adherir, subscrivint tot el que diu en aquest manifest i sobretot, tenint molt present
que corregir la desigualtat és responsabilitat de tothom. Volem també, compartir i fer-ne
difusió, del cartell de sensibilització que s’ha editat enguany.
Demanem l’aprovació per part de tots els grups municipals.
El cartell que us he parlat és aquest i us el presento.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres estem d’acord i ens adherim a aquesta declaració institucional.

Sra. ELENA CRESPI:
Evidentment hi votarem a favor i si que potser fem una mica de reflexió, perquè en el fons
ens entristeix que aquest punt entri com a urgència ja que sabem que el dia 8 de març
s’estava acostant. Pensem que és molt important tenir una actitud proactiva i no d’espera
i passiva davant d’aquestes dates.
Precisament, en el torn de precs i preguntes volíem fer una intervenció sobre el 8 de març
i aprofitem la urgència per fer una reflexió en veu alta.
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Des de la CUP Torelló – Som Poble volem recordar que els micromasclismes, el
masclisme, la violència de gènere... succeeix, malauradament, cada dia. Per tant,
entenem que és molt important tenir una data per reivindicar el que succeeix entorn al
món de la dona però animem a prendre consciència i a predicar amb l’exemple a cada
una de les persones que hi ha ara al consistori i que encomanem el respecte i la igualtat
a tothom qui tinguem a prop.
Encara ens queda molta feina per fer, són moltes les persones que es pensen que la
igualtat entre homes i dones és una realitat però encara ens trobem en un punt molt verd.
Ens falta madurar molt com a societat per arribar a una igualtat real. Totes tenim el
patriarcat gravat en la base del nostre model social, gravat al cap, i tenim una gran
responsabilitat i hem de fer un esforç real a l’hora de ser conscients de totes aquelles
actituds i fets que, malauradament, alimenten la desigualtat i ens passen desapercebuts.
Creiem que és una feina important a fer i que volíem reivindicar.

Sr. JORDI CASALS:
Res més a afegir a les paraules de l’Elena, que compartim i òbviament ens adherim en
aquest manifest.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Tens tota la raó pel tema de la urgència, però la veritat és que de manifest no ens n’havia
arribat cap, tot i que s’havia demanat i tothom ens havia dit que ja ens arribaria. Ens
n’havien arribat un parell abans, però nosaltres esperàvem el manifest institucional; en
definitiva, aquests manifestos tots venen a dir –perquè penso que tots estem en el mateix
discurs- però esperàvem, el que era el manifest institucional, que és de l’Institut Català de
les Dones i aquest ens va arribar el divendres dia 24, al matí.

Sra. ELENA CRESPI:
Només un apunt. Entenc que tots segurament naveguem en el mateix vaixell a nivell de
discurs i potser el que nosaltres reivindiquem és que no sigui només a nivell de discurs,
sinó també a nivell de fets.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOAN CARMONA:
5.1.Potser és massa d’hora, però voldria saber quina valoració es fa de la 39a edició dels
actes del carnaval de Torelló.
D’altra banda, ens han informat que hi va haver un accident d’una persona que està greu.
Se sap quin és l’estat actual d’aquesta persona i quines són les causes possibles de
l’accident?

Sr. Jaume Vivet:
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Com ha dit en Xevi és molt d’hora; hem de dir que va anar bé, en general bé, tret
d’aquest accident greu que hi va haver. De moment, sobre l’accident no en comentaré
res, perquè aquesta persona està a l’hospital. Jo m’he posat en contacte amb els pares i
no vull parlar d’aquest tema per respectar la privacitat de la família i farem el que haguem
de fer com a Ajuntament .

5.2.Degut al brot de grip aviària, que pot crear alarma pública, s’ha fet o està pensat fer cap
control als ànecs existents al riu o d’altres indrets?

Sr. Manel Romans:
Com a medi ambient no hem fet res. Aquí no tenim cap granja que sapiguem, d’ànecs i
els ànecs del riu, no sé què hi podríem fer, no ens ho hem plantejat i a més, no hi ha cap
focus conegut a prop.
Sr. Joan Carmona:
Com que hi ha aquesta polèmica...

Sr. Manel Romans:
En principi no tenim cap granja afectada. Va ser una granja que va repartir aquests polls
que eren susceptibles de tenir la malaltia i, per tant, si no ens diuen que haguem de fer
alguna cosa amb els ànecs que hi ha al riu, no tenim pensat fer res i tampoc sé si els
ànecs del riu ho poden agafar o no. de moment, els ànecs que jo sé que ho han agafat
són els de les granges, però els silvestres, no que jo sàpiga.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
5.3.Mes aviat diria una reflexió des del nostre grup fent referència a la carta de l’Alcalde en
diferents medis de la premsa escrita, de l’Alcalde a l’entitat dels Deixebles de Sant Feliu,
des del nostre grup no entrarem a discutir si te raó o no qui la té, qui no. Nosaltres
voldríem fer un prec a l’Alcalde i que actuí com a tal. No compartim la manera, ens hauria
agradat mes que es fes una reunió amb l’entitat i poder fer autocrítica per amb dues
parts, on fallem?, com podem millorar?, quina és la millor manera?.
Nosaltres fem un prec al diàleg, a la negociació i al pacte. No critiquem el contingut no
volem entrar, perquè hi ha reflexions de l’Alcalde que per algú si, i per a d’altres no.
Critiquem la forma que creiem poc encertada, des del nostre punt de vista. No volem
retallades, si no que, apostem per unes festes de qualitat. Insisteixo no es una critica a
l’Alcalde, si no a la forma. Nosaltres pensem que una carta de critica no és la solució als
problemes.

Es respondrà al final.

Sr. LLUÍS TONEU:
5.4.-
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El passat ,es d’octubre de 2016 vàrem aprovar una moció per renovar les cartelleres
locals i decidir, mitjançant un procés participatiu que tingués en compte les entitats locals,
les noves ubicacions i la possibilitat de col·locar-ne també alguna d’electrònica. Voldríem
saber com està el tema, perquè no tenim constància que s’hagi mogut res. Ens vàrem
comprometre a fer-ne seguiment –aquest cop si- per garantir-ne l’execució i per tant
demanaríem que si encara no s’ha començat a fer res que posem fil a l’agulla el més
aviat possible.

Sr. Jaume Vivet:
D’entrada dir que l’electrònica l’hem descartat, perquè les informacions i pressupostos
que ens han arribat és que són molt cares; estem parlant de l’entorn d’uns 25.000 € cada
cartellera i la funcionalitat a l’aire lliure, amb tot l’equip que porten, ja sé que hi ha molts
municipis que en tenen, però també hem parlat amb algun d’ells i tenen problemes greus
de manteniment.

Sr. David Forcada:
La majoria no funcionen i amb el sol tampoc es veuen. Això ja vam parlar-ho; ho van
derivar a cartelleres dins del mercat municipal, per exemple. En aquest sentit no hem fet
res, no ho hem valorat, ja en parlarem i de les exteriors, les cartelleres normals, ara amb
el pressupost aprovat juntament amb papereres i tanques i alguna altra cosa, s’han
demanat pressupostos de diversos models i s’anirà per encarregar-les i distribuir-les pel
municipi.
Sr. Lluís Toneu:
Jo insisteixo; jo demano que recuperem la moció; hi ha pendent un procés participatiu –
que és un dels punts aprovats- i anava a dir el tema de les cartelleres electròniques, que
ja vam descartar d’entrada, però recordar que fins i tot vam apuntar alguns
emplaçaments, com va fer en Quico, d’aquestes pantalles, que creiem que ajudarien
sobretot a les entitats perquè els seus actes no quedessin tapats al cap de dos minuts.
Per tant, jo demano que es recuperi la moció, el debat que hi va haver, l’entesa que crec
que tots els grups van demostrar i que quan sigui possible es tiri endavant.
5.5.El passat 13 de febrer es va fer al Foyer una presentació genèrica a les entitats perquè
puguin relacionar-se amb l’ajuntament mitjançant tramitació electrònica. Des del nostre
grup voldríem d’entrada manifestar el nostre… no sé com dir-ho… celebrem! No
m’agrada dir celebrem però celebrem que això d’una vegada per totes tiri endavant i ens
agradaria fer un prec perquè més enllà del servei d’atenció tècnica que s’ha posat a
disposició de les entitats a través d’un correu electrònic, s’impulsin polítiques
d’alfabetització digital a través de tallers pràctics que permetin salvar barreres que com es
va veure en aquella presentació, en moltes de les entitats hi són presents. Som del parer
que les entitats han d’acabar sent autònomes en aquests tràmits sigui quina sigui la
composició generacional dels seus membres han de poder relacionar-se amb
l’Ajuntament electrònicament, però també creiem que en aquest primer estadi cal posar al
seu abast recursos d’aprenentatge que els ajudin a aconseguir aquest objectiu. Per tot
això entenem que dedicar fer un o dos tallers enfocats a casos pràctics pel que fa a la
relació entre entitats i administració, resoldrien molts dubtes, segurament no saturaríem
els tècnics amb trucades o correus electrònics i que serien més efectius que qualsevol
trucada o correu electrònic.
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Sr. Jaume Vivet:
Si que allà mateix, com has dit tu Lluís, es va palpar aquest problema que hi havia i vam
fer un comentari un cop detectades les entitats que puguin tenir més problemes, que si
convingués, inclús amb en Josep M. Antentas vam dir que si fes falta fer això que dius tu,
un curs només per entitats, a part del correu i de l’ajuda que es va dir que hi hauria, si
veiem que algú va fluix i que li costa molt, faríem un curset una mica accelerat per posarnos una mica al dia.
Sra. ELENA CRESPI:
5.6.L’opció escollida a Torelló per a reduir les colònies de coloms a Torelló ha estat
exterminar-los. Ens preguntem si se sap quin cens hi ha actualment de coloms al poble i
quina quantitat hi hauria d’haver per a deixar de matar-los i, inclús, si s’han estudiat el
plantejament d’alternatives per reduir les molèsties que ocasionen.

Sr. Manel Romans:
Hi ha una paraula que l’Elena Crespi ha dit i que em fa una mica de cosa, que és
“exterminar”. Em sembla que un altre dia ja m’ho vas dir.
Nosaltres, els coloms que agafem, que no els agafem nosaltres, els agafa una empresa,
no sabem què en fan i suposem que uns quants els sacrifiquen, però no els exterminem.
Exterminar-los seria que no en quedés cap i de moment encara n’hi ha uns quants.
Si sabem quants en queden? No, la veritat és que és una dada que jo en aquests
moments no tinc. Puc demanar-ho a l’empresa que ens treballa tot el tema dels coloms a
veure si ens ho pot dir. Aquí tenim dues plagues, la dels coloms i la de les cotorres. Les
cotorres, l’any passat vam fer una agafada considerable, però l’altre dia en vaig veure sis
de juntes i això vol dir que ja n’hi torna a haver més i hem de veure si les capturem,
perquè això pot derivar en una plaga molt molesta per als veïns. Però els coloms no ho
sé; si que es van fent captures amb gàbies, en llocs que molesten als veïns, però ara no
em facis dir el cens actual a Torelló com està.
Sra. Elena Crespi:
No t’agrada la meva paraula “extermini”. Jo tampoc crec que sigui adient dir “agafem” els
coloms i les cotorres; has dit que els agafem i suposo que tothom sap que es fa alguna
cosa més; segurament no hi ha gaires animalistes a la sala; jo si que m’hi considero i si
que crec que potser és important en algun moment plantejar alguna alternativa a matarlos. Quan has dit: hi ha 6 cotorres juntes, jo no m’alarmo, perquè pobres cotorres tenen
tot el dret a viure i segurament fem molt més mal al planeta nosaltres com a humans que
les 6 cotorres plegades.
Però crec que és important, potser, fer un exercici de buscar alternatives per fer fora les 6
cotorres, o les que hi hagi, i els coloms,... si no, el que s’acaba aconseguint és que hi hagi
un extermini si es maten tots, per això utilitzo aquesta paraula amb tota la intenció.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.7.Primer de tot, dir que des de la CUP Torelló Som Poble ens alegrem molt de fer aquest
ple, ja que dissabte el ball de carnaval es va acabar a les 6 i ens feia patir que el món

44

s’acabés, però veiem que una festa va acabar a les 6 i tot continua girant i, per tant,
estem molt contents.
Ball de carnaval que per cert i referent al que ha dit en Manel abans, creiem que ha estat
un gran èxit després de l’experiència fallida de l’any passat de fer-ho amb un concurs
extern, demostrant una vegada més que la millor manera per gestionar les coses és la
directa i, per tant, felicitar els d’ACTE pel ball de carnaval que han fet aquest any.
Ara ja centrant-nos en el prec és per la carta que va enviar l’alcalde al 9 Nou i al
Setmanari Torelló criticant l’Associació cultural deixebles de Sant Feliu. Des de la CUP
Torelló Som Poble trobem molt preocupant el to de l’article i que es fes tan ús dels tòpics i
associats massa vegades i creiem que de manera errònia, i sobretot per la premsa i per
gent més de fora de Torelló, les festes de Torelló. Entenem que és una contradicció
perquè durant els últims anys, des de l’Ajuntament de Torelló s’ha treballat conjuntament
amb els deixebles per desmentir aquests tòpics i no entenem perquè ara s’hi associa de
manera tan directa el consum d’alcohol en certes festes amb la pròpia organització, quan
sempre s’ha sumat a totes aquestes campanyes per reduir-ne el consum, com per
exemple, la campanya “per carnaval passa’t-ho bé sense passar-te”, o perquè es parla de
matalassades i s’obvien altres actes organitzats com, per exemple el Pullassu. Ens
preocupa que la feina que s’està fent des de fa anys per la pròpia entitat i moltes vegades
amb la col·laboració de regidories del propi Ajuntament, hagi estat llençada per la borda
davant de certs sectors del poble per les dures acusacions de l’alcalde i, de fet, creiem
que el més pertinent seria fer una rectificació i seguir lluitant per trencar tots aquests
tòpics que massa vegades s’han associat de manera errònia amb les festes de Torelló i,
de fet, encara hi trobem moltes més contradiccions en la manera d’actuar de l’Ajuntament
i aquest escrit. Per exemple: ens sembla evident que els últims anys hi ha hagut un
problema amb l’excés de festes al centre del poble, però, la solució és només retallar
horaris i dies de festes? Per què no es troben altres solucions? Per què no es treballa per
repartir més on es fan les festes? Tenim un barri com la plaça Joanot i la Cabanya on
pràcticament no s’hi fan activitats o un altre barri com el de Montserrat on segurament
estarien la mar de contents d’acollir més activitats i aquí és on s’entra en la contradicció i
es diu que no més festes al centre del poble, perquè està massificat, però fins i tot es
retallen els horaris dels concerts de festa major. Es pot parlar de dosificar les festes al
centre, d’acord! Però si també es retallen els horaris dels concerts, que ja l’any passat es
van fer al final de tot de la zona esportiva i que realment només s’hi fan dues activitats
nocturnes durant l’any, quin és el missatge que estem donant? El problema, són les
queixes dels veïns? Són les festes al centre del poble? O són les festes en si mateix?
Perquè amb aquesta solució, el que sembla és que el problema és la festa en si mateix i
que la resta són excuses.
Repetim: solucions, si es vol, n’hi ha i nosaltres entenem que des de deixebles mai hi ha
hagut problemes a l’hora de parlar i buscar sortides i tot i traslladar activitats a altres
barris i als afores, per què no? també s’ha de continuar fent activitats al centre del poble,
perquè a mode de reflexió: fa uns anys, a la plaça Vella hi havia un problema greu
d’excés de festes. La realitat a dir d’avui, que la plaça està morta! Ha passat de ser un
dels epicentres del poble, a ser una plaça amb molt poc ambient, fins i tot preocupant pel
fet de ser una plaça tan cèntrica, com ha canviat l’ambient en aquests últims anys, fins i
tot, també a mode de reflexió: heu fet una valoració de com està anant Nits Q? És una
bona eina que es va presentar el 2014 per millorar la qualitat de l’oci nocturn a Torelló i
des d’allà s’han fet molt bones campanyes com la de “per carnaval, passa-t’ho bé sense
passar-te”, que ha fet que els últims anys tinguem un carnaval amb molts menys
incidents. Però mirant l’oci nocturn en general, no només per la setmana de carnaval,
creieu que ha millorat la qualitat de l’oci nocturn des de l’inici de Nits Q fins a dia d’avui?
Nosaltres creiem que no és que hagi millorat, és que pràcticament ha desaparegut l’oci
nocturn i per a un poble de 14.000 habitants, segur que l’opció menys desitjable és que
els joves del poble hagin de marxar a fora per sortir de festa.
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Per a nosaltres, l’equip de govern i especialment l’alcalde, que és qui va signar la carta,
hauríeu de fer una reflexió molt i molt profunda del flac favor que heu fet al poble amb
aquesta carta i deixar-vos estar de retrets i començar a treballar ja en buscar alternatives
i en dialogar amb tothom que sigui necessari per trobar-les aquestes alternatives, perquè
només retallar any a any, com es porta fent des de la legislatura passada, no és cap
alternativa, al contrari, que només portarà que es deixin de fer totes aquestes activitats.
5.8.I una pregunta referent a l’edifici on actualment hi ha el museu de la torneria. Ens han
comunicat que ara l’accés principal serà només per anar al museu, ja que s’hi farà la
botiga i que l’escola d’arts plàstiques, la sala d’exposicions de l’ADET, hauran d’entrar per
la porta lateral de la plaça.
Seria per confirmar aquesta decisió i si és així, dir que a nosaltres ens preocupa, ja que
creiem que això allunya del model que nosaltres creiem que haurien de tenir les escoles.
Moltes vegades hem explicat que a nosaltres ens agradaria que allò fos un edifici cultural
potent, que hi hagués sinergies, que fins i tot s’hi pogués traslladar l’escola de música,
que compartissin edifici tant l’escola d’arts plàstiques, com l’escola de música o la sala
d’exposicions que hi ha actualment, que realment té molta activitat i ens preocupa,
perquè en el moment en què donem l’accés principal de l’edifici al museu de la torneria, ja
passarà una mica com al Fortià Solà, que fins ara era l’edifici de l’escola d’arts plàstiques,
de la sala d’exposicions de l’ADET, del museu de la torneria, però ara serà l’edifici del
museu de la torneria en què també hi haurà d’altres coses, de la mateixa manera que
l’escola de música tampoc té edifici propi, entenem que amb aquesta decisió estem
allunyant l’escola d’arts plàstiques a també tenir un edifici propi, quan nosaltres entenem
que tots dos haurien de tenir propi, per anar bé conjuntament i donar-li un màxim de
visibilitat, perquè totes aquestes puguin tenir més activitats i fins i tot, també ens
preocupa, perquè el museu a hores d’ara estarà obert força poques hores i no entenem la
decisió que per un museu que estarà obert poques hores, entenem que a aquesta botiga
se li hauria pogut donar una altra sortida, una altra encabida, però no trobem encertat que
per poder obrir la botiga del museu se’n quedin ressentides totes les altres activitats que
s’estan fent allà a l’edifici i creiem que és contradictori amb el que hauria de ser el model
d’escola, sobretot d’arts plàstiques hau hauria de tenir el municipi.

Sr. Jaume Vivet:
Si; l’entrada a l’escola d’arts plàstiques serà pel lateral. Ens ho hem mirat, no només els
tècnics i políticament també creiem que s’hi pot entrar perfectament; és una porta que
dóna a una plaça, la plaça dels torners. Per allà, entenem que el que és la botiga, seria
passar pel mig de la botiga en horaris que com has dit, el museu està tancat i, per tant, a
la botiga no hi haurà accés des de l’escala, quedarà tancada i entenem que no pot ser
passar pel mig d’un espai així. Això es va dir als dissenyadors que van fer en el seu
moment el disseny i van dir que allò havia de quedar obert i tancat d’aquesta manera;
obert quan hi hagués el museu i tancat quan no hi hagués accés, perquè podríem trobar
a faltar alguna cosa.
Es va optar per això i jo continuo pensant que és un espai cultural potent. Amb l’ADET hi
hem donat molta força, molt activitat i tant el museu de la vitri –per dir-ho d’alguna
manera- com el de la torneria i a dalt tenim un espai que inclús l’altre dia que va venir el
diputat i li vam poder ensenyar i creiem que l’entrada és digna, és correcta, i per res del
món desmereixem l’escola d’arts plàstiques.
Sr. Francesc Manrique:
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Per nosaltres ja és més conceptual; ens preocupa tant l’escola d’arts plàstiques, com
l’escola de música, que no tinguin cap edifici propi i fins i tot, que els edificis on estan, en
aquest cas s’ha fet un pas enrere pel que fa a la visualització de l’espai. No compartim
que per una botiga d’un museu s’hagi de fer, però més enllà d’aquest petit pas, és un petit
pas enrere, però nosaltres entenem i ens agradaria –no sé si s’està fent- que es treballés
perquè aquestes dues escoles puguin acabar tenint un espai propi.

Sr. Jaume Vivet:
En això estem d’acord. Podran tenir un espai propi, però de moment no és possible i, per
tant, de moment tenim el que tenim. Allà hi ha un espai que podria ser-ho. Caldria
arreglar aquella casa del costat... és un tema pressupostari i d’imports normalment alts,
no són pocs diners, són bastants.
Coincidim en què haurien de tenir espais propis i destinats a les dues escoles, això ho
comparteixo.

Sr. XAVIER LOZANO:
5.9.No demanaré la valoració del carnaval, perquè entenc que és molt recent, però si que el
compromís que es va agafar en aquella reunió que va tardar tant de temps, però que al
final vam celebrar, era de fer una reunió amb tots els grups abans, per encarar el
carnaval, i una després, per poder compartir la valoració. Per tant, el prec és que una
vegada es faci, o si es vol fer conjuntament, ens convideu als grups per poder fer la
valoració.

Sra. Núria Güell:
Si, si. Estem al cas.

Sr. JORDI CASALS:
5.10.Volia demanar al regidor de comerç, però no hi és i no sé si algú més podrà respondre’m,
per veure si es té previst fer algun tipus d’activitat durant la setmana del comerç, que és
del 20 al 26 de març, que és una dinàmica que s’ha impulsat des de la Generalitat i no sé
si algú em podrà respondre, si hi ha activitats pensades i quines serien.

Sr. Jaume Vivet:
Avui no ha pogut ser aquí el regidor de comerç; sabem que està al llit convalescent i no
ha pogut venir. Li transmetrem la pregunta.

5.11.Una reflexió arran de l’article d’opinió que va publicar l’alcalde en dos mitjans locals,
referents als deixebles. Nosaltres creiem que ho havia d’haver fet un cop hagués passat
el gruix d’actes del Carnaval de Torelló, bàsicament per no tensionar més les coses del
que ja van quedar.
Creiem que l’alcalde ha posat en el punt de mira, d’una forma inaudita, a una entitat de
Torelló que organitza molts actes i de tota mena. I creiem que això és una
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irresponsabilitat de l’alcalde, ja que les entitats de Torelló fan la seva activitat d’una forma
desinteressada econòmicament i que aporten un valor afegit al poble que tothom
reconeix, a Torelló mateix i a fora. Tothom que vol un poble dinàmic i actiu, és clar.
Posa el punt de mira a una entitat posant en dubte la qualitat de les seves activitats,
barrejant naps i cols, posant en el mateix sac el Riminí i la Porronada infantil, que lluny
del què alguns malintencionats han arribat a fer córrer, no es reparteix vi a la canalla ni
s’incita al consum de l’alcohol –no dic que ho hagi dit l’alcalde, però si que és una cosa
que ha sorgit i com que l’alcalde allà va posar en dubte la qualitat cultural, al costat del
riminí, crec que ho havia de dir-, la porronada infantil és un espectacle infantil amb
identitat pròpia, amb una gran participació d’un públic familiar, en el qual m’hi incloc.
En el cas del Riminí, l’alcalde posa en el punt de mira a Els Deixebles, després que
aquesta entitat assumís la responsabilitat d’organitzadora de l’activitat, un fet que es va
aconseguir en el passat mandat, després de parlar-ne molt, perquè no podia ser que una
activitat d’aquestes dimensions i que, certament, creava conflictes amb alguns veïns, no
podia no tenir un organitzador. Els Deixebles ho van entomar, i ara se’ls hi tira en cara
aquesta activitat, amb una intenció de desprestigiar a l’entitat. Que diguem no seria un
exemple de lleialtat per part de l’Ajuntament. I per què acusar en un escrit públic, enlloc
de negociar i pactar mesures per buscar un millor encaix d’aquesta activitat?
De forma inaudita, l’alcalde ataca la qualitat de les activitats d’una entitat, encara que
siguin les inofensives matalassades o guitarra sense guitarra (que crec que ja no es fa).
La resta d’entitats han de patir perquè l’alcalde no faci articles contra una suposada
qualitat o no de les seves activitats, o poden estar tranquil·les mentre no critiquin
públicament a l’equip de govern?
L’alcalde amb el seu article posa en el punt de mira dels Deixebles atribuint a què les
barres dels concerts i les seves activitats de l'entitat són les responsables que hi hagi
aldarulls i baralles. De quines baralles parlem? Potser en aquests anys s’han produït
baralles durant la festa major, la Porronada o les Senyoretes i que no en sapiguem res,
però quan jo era el responsable de seguretat ciutadana, les baralles que hi van poder ser
eren per element que venien a Torelló a buscar gresca. Com molts dels incidents que
passen per Carnaval.
L’alcalde posant per escrit la subvenció que es dóna a Deixebles posa de manifest
que es retalla la partida d’una entitat en 4.000€ per contractar un tècnic per Carnaval,
però, a sobre, contraposa la subvenció als Deixebles als pressupostos inferiors que tenen
algunes regidories, quan això només és responsabilitat política a l’hora de prioritzar les
polítiques públiques i la seva dotació pressupostària. Si Deixebles té un pressupost
superior a algunes regidories és responsabilitat de l’alcalde, no de l’entitat.
Per altra banda, cal recordar que la subvenció se’ls hi atorga des de fa anys per
organitzar grans activitats de transcendència pública com ara activitats generalistes de
festa major, festes infantils, activitats pels joves i concerts amb grups amb gran capacitat
d’atracció, moltes vegades condicionats a nous ingressos i a risc i ventura dels mateixos
organitzadors.
I quan l’alcalde invoca als pares dels joves que “en porten més al cap que als peus”, fa
una esmena a la totalitat al discurs que va mantenir durant el passat mandat de
responsabilització dels pares davant l’abús de l’alcohol i mals comportament dels menors.
I per esquivar el lema de “la culpa és de l’Ajuntament”, l’alcalde encara un “la culpa és de
Deixebles”. Una irresponsabilitat despertar els temors dels pares per apuntar directament
a una entitat.
Però l’alcalde no només ha estat irresponsables per atacar a una entitat de forma pública
i personalitzada.
L’alcalde ha estat irresponsable per carregar-se tota la feina feta a en un espai de treball
entre l’Ajuntament, locals d’oci nocturn, entitats que organitzen grans esdeveniments com
les del Carnaval o la Festa Major, així com amb AMPA’s i altres institucions com la
Generalitat de Catalunya. Aquest espais és la Taula de Nits Q, que es va impulsar el
passat mandat, liderat per l’àrea de Joventut on ens vam comprometre tots per treballar
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per un oci de qualitat, sota uns barems del Departament de Salut de la Generalitat, a
través del pacte, la formació i el diàleg, on la confiança era la base de tot plegat.
On queda la confiança que vam anar teixint entre tots en aquest espai? On queda la
confiança amb Deixebles, que estava treballant per obtenir un segell de Q de qualitat en
l’oci per la Festa Major, que hauria estat el primer de tot Catalunya? On queda la
confiança de la resta de membres de la taula quan l’alcalde trenca tots els acords de
diàleg i pacte? Irresponsabilitat i manca de respecte a entitats, administracions
públiques i tècnics i polítics de l’Ajuntament que hi hem treballat i que ara hi treballen.
En fi, la carta de l’alcalde està feta des de la mala entoma de la crítica pública i la intenció
de mostrar la seva opinió es va convertir en un atac a una entitat.
L’alcalde ha estat irresponsable per reaccionar aïradament davant una crítica pública
d’una entitat que fa en un acte públic, que aquesta entitat n’és organitzadora (malgrat
ignorar-ho l'alcalde per activa en l’escrit).
L’alcalde ha estat irresponsable per atacar a una entitat, només per haver rebut crítiques
en públic. Avís a navegants del què els hi pot passar a la resta d’entitats si critiquen
públicament al govern d’aquest alcalde?
L’alcalde ha estat irresponsable per contraposar la subvenció a Deixebles enfront del
pressupost menor d’algunes regidories, quan l’únic responsable perquè això sigui així és
de l’alcalde.
L’alcalde ha estat irresponsable assenyalant als Deixebles com a responsables d’aldarulls
i baralles que hi ha hagut, quan se saps que els haguts no tenen a veure amb la els
actes de Festa Major i Carnaval organitzats per l’entitat.
L’alcalde ha estat irresponsable dirigint la mirada dels pares que pateixen per l’abús
d’alcohol dels seus fills directament als Deixebles.
L’alcalde ha estat irresponsable per trencar els compromisos de treballar a partir del
diàleg i el pacte de la Taula de l’oci nocturn i en festes populars, carregant-se tota la feina
feta per tècnics, regidors, Generalitat, entitats, locals d’oci nocturn i AMPA’s.
Un alcalde ha de buscar solucions, i amb l’article que va escriure va fomentar la divisió i
va tensionar la situació, a més una setmana abans de Carnaval, amb més l’afegit que és
un any on s’estrena un nou equip organitzador que ha col·laborat estretament amb
l’entitat atacada, els deixebles.
Davant d’aquesta irresponsabilitat manifesta de l’alcalde per tot el què hem dit, volem
mostrar el nostre més profund desacord amb el fer de l’alcalde i demanem una
rectificació, i només ens queda aclarir –i aquí venen les preguntes- si els socis de govern
de FEM avalen aquesta manera de fer i què en pensen la regidora de Cultura, la de
Benestar i el regidor de Joventut –que avui no hi és- de com queda la viabilitat de treball
de la Taula de Nits Q que en són membres.

Sr. Jaume Vivet:
Jo, reunions amb els deixebles, n’he tingut moltes i en continuaré tenint les que facin
falta. Precisament han estat ells el que han dit que “tantes reunions, per què?”. Van ser
ells.
Començo pel final, perquè el meu escrit no es arran del que vaig veure al teatre, ni molt
menys; al teatre, precisament, penso que van reivindicar i tenen la seva llibertat
d’expressió per fer-ho i ho van fer de forma correcta i ells van interpretar que aquesta
votació que es va fer allà a mà alçada, com indica la carta en un moment i un entorn
propici, per dir-ho així, o carnavaler totalment, que jo per cert del carnaval en parlo en
quatre punts, només en parlo arran de la protesta pública dels deixebles, si que ho dic;
arran de la presentació del carnaval, en parlo en aquest punt; ho dic en un altre que
sense dir res més a la presentació del carnaval, perquè faig esment a què no ho van dir a
ningú, ni a la pròpia organització; en lloc més parlo d’horaris de carnaval, ni de pullassu,
perquè precisament els actes que es fan per carnaval entenc que són actes culturals de
qualitat, que també hi ha gent que ho discuteix, això! Però per mi, ho són.
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A partir d’aquí, ens trobem en una reunió, parlem dels horaris; ells ens diuen que venen a
escoltar, després de diverses reunions, que no decidiran res, que venen a escoltar, que
venen a escoltar i quan algú ve a escoltar-te, penses que bé, ja en tornarem a parlar, oi?
Si, si, ja en parlarem, ja en parlarem. No diuen res més i passa el que passa al teatre,
que ja he dit que amb tota llibertat entenc que ho poden fer. És clar, que allà arriba un
punt que dius que potser també has de dir alguna cosa.
Aquí no volia dir res; volia esperar precisament al carnaval. Tenim una altra reunió, que
ens van demanar, perquè les 500 mans aixecades al teatre els autoritzava per demanar a
l’Ajuntament –així ens ho van fer saber- i jo els dic que els horaris a dia d’avui,
precisament després de dir-me 3 vegades que allà van aixecar 500 mans. Dic si, però es
va fer en un entorn propici, es va fer en un entorn que entenc que tothom aixequés la mà;
et mires la foto i també hi ha gent que no l’aixeca, però bé, és igual, això per mi no és
prou motiu per tornar a parlar altra vegada del tema dels horari. Això m’ho diuen dues o
tres vegades i és clar, la tercera ja és com dir “ni fu ni fa”.
A partir d’aquí, a mi em va saber molt greu, perquè deixebles, 300 socis, ve l’Arnau
Segura sol a la reunió. També entenc que una persona sola no és el mateix que si n’hi ha
dues o tres, que sempre pots discutir més. Amb 300 socis fer venir el president sol en una
reunió que érem 3 regidors, que ell sabia que érem 3 regidors, també puc dubtar de la
gent que l’acompanya en aquest cas.
A partir d’aquí, jo de carnaval no en parlo més i parlo d’aquesta votació i al final dic que
m’agrada la festa i m’agrada el carnaval; això acabo dient-ho al final, que aquí ningú ho
ha dit. Jo penso que el carnaval m’ha agradat tota la vida. Aquí hi ha gent que sou molt
joves, més que jo, i penseu que jo una vegada disfressat ens empaitava la guàrdia civil;
fins aquest punt hem arribat, també.
Faig unes reflexions amb ve alta; penso que algú hauria de començar a moure-ho,
perquè és clar! Nits Q està molt bé; està molt bé i sóc un promotor i a més, el dia 15 crec
que ho anem a presentar al Consell Comarcal, perquè ens ho han demanat que ho anem
a presentar allà; ho presentaran els tècnics de l’Ajuntament de Torelló i jo em faig una
pregunta, també: Nits Q, perquè és clar, jo quan parlo de barres de bar, si el ball és fins a
les 7, crec que era i l’any passat es va acabar un dia a quarts de 8, i tampoc fan cas als
horaris; per què insistim en els horaris? Perquè si dius les 7 i s’acaba a les 7, o quarts de
set, però no, aquí, “anchas Castilla” i amb ACTE el compromís va ser acabar a les 6, que
Mossos ens demanaven a les 5; mossos a la reunió, ens van empènyer molt, perquè fos
a les 5 i amb ACTE vam arribar a un acord, que era –hem de dir que amb ACTE hem
treballat molt bé; hem donat les gràcies al tècnic-. El carnaval, aquí perquè ha sortit i
potser una mica la vostra feina de l’oposició és barrejar-ho una mica tot i veure per on els
podem fotre, però és igual. Dit això, el carnaval va anar bé. Jo no m’he ficat –repeteixoamb el carnaval, sinó bàsicament amb un tema d’horaris: els horaris hem d’aprendre a
respectar-los per diverses raons, perquè el riminí és el cas més flagrant de tots, perquè
tothom sap a l’hora que comença, però no quan acaba. Que els deixebles han fet l’esforç
d’entomar-ho? És que, bé... un acte com aquest que no se sap qui l’organitza, a dia
d’avui no es podria dur a terme. Per tant, han fet un esforç perquè els interessa, també.
Ja ho feien ells, diguem, pràcticament. Per tant, a dia d’avui és un acte que si ningú no ho
entomava, no es faria.
No m’estendré gaire, perquè és un tema que, ja dic: la carta està escrita; rectificació ja us
aviso que no n’hi haurà cap, perquè de suports n’he tingut molts i molts més dels que us
penseu tots plegats, més dels que us penseu! Això si que em dóna força. Hi ha gent a
Torelló que està literalment emprenyada, molt emprenyada, no amb els deixebles, sinó
que inclús ens hi fiquen a l’Ajuntament, també. L’Ajuntament fa temps que estem
intentant el tema d’horaris i aquí si que practiquem amb l’exemple de tancar tan d’hora el
Festus, que tanquem a les 2... dic tancar, però en realitat els actes s’acaben a les 2 i
també a la festa major, com a molt a les 3.
El tema de barres? Una de les coses que vam posar sobre la taula, era que, per què tan
tard? La resposta dels deixebles va ser –o del deixeble, perquè ja he dit que va venir sol-
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va ser que allargar les barres per fer més calés, perquè a partir de les 5 del matí és quan
funcionen les barres; això és el que es va dir. Li vaig dir que potser a partir de certa hora,
el que s’ha de fer –que això ja es va parlar amb ACTE i potser s’ha de posar- podem
posar una barra sense alcohol, que hi va qui hi va, però l’altra barra continua bevent
alcohol; el tema de menors, tothom hi ha la suspicàcia que ja se sap, que si t’ho compra
un de més gran i te’l porta, el menor beu alcohol i si no, ja se’l porta de casa. El tema que
es va posar sobre la taula era allargar els balls per tema finançament econòmic de les
barres. Jo els vaig dir: potser a partir de certa hora tanquem barres o posem begudes
només que no siguin alcohòliques. Es va dir que no i llavors, quan veus el volum de
barrils que es beuen en una festa major, t’esgarrifes, francament t’esgarrifes.
Ja per acabar, el tema de la irresponsabilitat, que tu Jordi m’has dit que sóc tan
irresponsable, que ho sóc tant, tant, tant que quasi bé m’he de morir... ho dic en to
sarcàstic, ja sé que no vols pas que em mori; diguem que és un micro-no-sé-què això!
Total que he dit això, perquè tant irresponsable, tant irresponsable, a Torelló n’hi ha molta
de gent irresponsable com jo, perquè ja he dic que he rebut molts suports, més dels que
us penseu.
I ja per acabar, la referència que has fet tu Francesc a la plaça Vella, et puc dir que són el
primer que em sap greu de com està la plaça Vella; em sap molt greu com està la plaça
Vella! I puc dir que he fet més que tu, perquè això no passi; més que tu, perquè tu,
possiblement el que has fet és res, diguem que res i jo he fet més que tu; perquè, des de
parlar amb l’advocat que està en el cas. Pensem que aquí hi ha hagut unes denúncies i
unes coses i s’agafen a una normativa de sorolls; pensa que aquestes normatives de
sorolls són les que són, no me les he pas inventat jo, ni l’Ajuntament. I et puc dir que
tècnics de l’Ajuntament i els polítics que ens ha tocat fer aquesta feina, la fem a disgust,
la fem a disgust, perquè pensem que la plaça Vella i a més ho puc dir, perquè els bars
estan avisats, volen que apliquem el que diu la normativa i és tancar les terrasses a les
11 de la nit. I si tu et penses que això em satisfà a mi, no em satisfà gens, a mi! Per tant,
aquí, ho sento: em sembla que voler traspassar tota la responsabilitat en aquest cas a
l’alcalde, ho podeu fer, em sembla perfecte; en tot cas ja dic que no em penso moure ni
un mil·límetre del que he escrit; ho penso, ho he dit. Els tempos han estat els que han
estat i van arribant coses per xarxes socials... els deixebles tenen dret a explicar-ho tot,
l’hora que volen i la manera que volen; no hi ha una discreció i, per tant, si no hi ha
discreció, també puc engegar jo i és el que he fet. A partir d’aquí, pot agradar o no pot
agradar; en tot cas, mira! L’alcalde sóc jo, d’aquí a dos anys es renova; que t’hi posin a tu
i feu el que vulgueu, llavors, així de clar!
Que m’he carregat totes les festes? Penso que no, penso que no. és una opinió personal
teva; jo penso que em remeto al que està escrit. Els deixebles si que estan fent una feina
a nivell d’activitats, amb unes activitats ja he dit que hi estic molt d’acord; en d’altres
penso que no i a partir d’aquí, cadascú que pensi el que vulgui i penso que està escrit, no
mouré ni una coma i jo continuaré treballant perquè festes si, però amb seny, sentit comú
i amb uns horaris que hi ha gent que l’endemà treballa, hi ha malalts que estan a casa i
per exemple, quan passa la carrossa del riminí, a mi, segons a quines hores ja no em fa
gens de gràcia veure-la.
Jo no diré res més ni faré cap més intervenció. Podeu dir el que vulgueu i us escoltaré i jo
ja donaré per acabat.

Sr. Marc Fontserè:
El grup d’Esquerra ens ha demanat la posició del grup de Fem. El grup de Fem, diria que
com la majoria d’altres grups aquí representats, diria la majoria, no sé la CUP, en el grup
hi tenim gent que pensa de diferents maneres, que no li agrada les restriccions en els
horaris, que no hi està d’acord, que considera que això pot minar les associacions, els
deixebles o l’oci de Torelló, però també hi ha altra gent que pensa exactament o encara
més radical del que va escriure l’alcalde. Fer una síntesi és complicat, però ho intentaré:
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és un xoc generacional; no anem a buscar altres coses, és un xoc generacional; la gran
majoria de gent que ja te una edat pensa d’una manera, i la gran majoria de gent que té
una altra edat, pensa d’una altra.
Aquest xoc generacional, si no el tenim en compte i no l’ataquem des del diàleg, ens pot
passar el mateix que va passar a la plaça Vella: que no se l’ha carregat l’Ajuntament, la
plaça Vella, com deia l’alcalde o com dèieu vosaltres, no és maca veure-la així, sinó que
ens l’hem carregat la legislació; hi ha una lleu catalana; hi ha una llei que qualsevol
persona té dret a acollir-s’hi; pot anar al jutjat i pot reclamar a l’Ajuntament que faci
complir una llei que és difícil de fer complir i si no s’acompleix –crec que això ja ho vam
explicar- el jutge va arribar a amenaçar l’Ajuntament de prendre mesures particulars
contra l’alcalde i els regidors afectats.
Per tant, no només és un xoc generacional, sinó que la força de la llei la guanyarà, segur,
el qui vol que es respecti la llei i mentre a la Generalitat no hi hagi un grup que liberalitzi
més els horaris, que permeti augmentar els decibels, difícilment els deixebles a Torelló o
altres entitats en altres municipis guanyaran aquest xoc. Per tant, l’única solució que
tenim és tornar-nos a asseure i buscar solucions racionals i compaginar l’oci nocturn i les
ganes de gresca i de passar-nos-ho bé i de socialitzar, amb el descans dels veïns.
Per tant, el grup de Fem està en amb això: -ara ja parlo personalment com a Marc
Fontserè- crec que els deixebles potser es van equivocar en atacar l’Ajuntament sense
tancar unes negociacions, si que es van atacar els horaris de carnaval; els de festa major
es va quedar que es tornaria a parlar. Seguim parlant-ne i la reacció de l’alcalde, doncs
bé! Si m’ataquen a mi, suposo que també em defensaré.
A partir d’aquí, parem, parem tots. No prenguem més mal i tornem a començar, tornem a
engegar.
Sr. Francesc J. Rivera:
Jo insisteixo. Jo no he volgut amb el meu prec culpar ningú, ni els deixebles, ni a
l’alcalde. Només emplaçar-vos a què tot això quedi en l’oblit i que feu autocrítica en privat
i apostar pel diàleg i per una bona festa i de qualitat.

Sr. Francesc Manrique:
Primer, tu (a l’alcalde) has com separat els actes entre culturals de qualitat o de no
qualitat; jo, per exemple, podem parlar-ne, però una de les retallades que hem entès
menys a nivell d’horaris són les dels concerts de festa major. Entenem que són actes
culturals de qualitat, que fins i tot s’ha aconseguit ser un referent a nivell comarcal amb
els concerts que s’han fet. Has explicat... m’ha semblat molt perillós l’argument que has
donat en aquest punt, perquè has dit: l’any passat el permís era fins a les 7 i es va acabar
a quarts de vuit. Evidentment si el permís és fins a les 7, s’ha d’acabar a les 7. Si era les
7 i es va acabar més tard, no ho sé. Evidentment, si hi ha permís fins a una hora, s’ha
d’acabar a aquella hora, en això hi estem d’acord!

Sr. Jaume Vivet:
A dos quarts de vuit es va acabar la música; una hora més tard del que estava autoritzat.
Sr. Francesc Manrique:
Doncs aquí hi ha un problema i s’ha de mirar que la música s’acabi a l’hora que toca.
Però estàs dient: com que hi havia permís fins a dos de set i es va acabar a dos de vuit,
fem-ho fins a les 5 i així, què? Si es dóna una hora, s’ha de treballar conjuntament amb
l’entitat perquè s’acabi a aquella hora, però el que no pot ser és retallar l’horari fins a les
5, perquè l’any passat es va acabar més tard del previst, venint a dir que ho fem acabar
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més d’hora, perquè acabaran més tard al final. Això no ha de ser la solució! És un acte
cultural de qualitat;

Sr. Jaume Vivet:
Perdona, però això ho dius tu. Jo, quan dic a les 5 és a les 5! Una altra cosa és que s’ho
passin pel folro.
Sr. Francesc Manrique:
Puc continuar? Entenc que és un acte cultural de qualitat, que es fa en una zona del
poble allunyada, que només s’hi fan activitats aquests dos dies a la nit i que, per tant, és
un acte cultural de qualitat en una zona que hi ha poc veïnatge, que només és dos dies i
que no hauria de ser conflictiu i que si el problema de retallada d’horaris és com un
càstig, perquè l’any passat es va acabar més tard del previst, doncs es treballa, perquè
aquest any s’acabi a l’hora acordada, però retallar-ho no ho crec una solució gaire
intel·ligent.
Has parlat molt de les 500 persones del teatre Cirviànum; si més no, jo quan he llegit tot
el que han dit deixebles, mai m’he pensat que diguessin seriosament que no es podia
retallar, perquè 500 persones havien aixecat la mà; ho vaig entendre més com una cosa
irònica quan l’Ajuntament al principi ho va justificar per l’enquesta de festa major que van
respondre 42 persones i em sembla que era més un argument de dir: vigileu amb els
arguments d’una enquesta de 42 persones, que fer coses d’aquestes és molt fàcil.
Precisament, des de la CUP Torelló Som Poble us diem: si realment és un problema, per
què no es llença un procés participatiu? I quan diem procés participatiu, no volem dir una
votació d’anar a buscar la divisió de votació a tal hora; per què no busquem un procés
participatiu de buscar alternatives i en què la gent hi pugui dir la seva, ja que ha estat un
tema que ha aixecat polèmica?
M’explico: jo en la meva intervenció he parlat de les tantes alternatives; tu no has parlat
de cap, ni en l’escrit, ni avui a la intervenció has parlat de cap alternativa; només retallar o
ampliar horaris.
Per exemple, en la plaça Vella, i tant que has fet més tu! Per alguna cosa ets l’alcalde,
només faltaria! Una altra cosa és si ho hem fet bé o malament. Hi ha coses que
evidentment no tenen res a veure amb l’equip de govern: que tanqui o no el “Moscou”,
que era l’única sala de festes que hi havia a Torelló, no té res a veure amb l’equip de
govern, evidentment! Però que tanquin tot i de coses i que el poble cada vegada estigui
més mort, doncs, home! Doncs si que entenc que és voluntat política i potser manca
d’imaginació, perquè nosaltres, quan parlàvem d’alternatives, se’m està acudint que en
lloc d’anar als deixebles i dir: mira! Feu massa dies! Hem de retallar les hores. I quan
parlo de deixebles, ja parlo d’activitats a tot el poble. Abans estava tot concentrat a la
plaça Vella; de cop, es va passar a fer actes a Can parrella, doncs comencem a fer-ho tot
a Can parrella. Al final cremarem Can Parrella com es va cremar la plaça Vella. Per què
no es proposa fer una activitat a l’skate parc? Una activitat al camp de futbol del barri de
Montserrat? Una activitat, com es va fer un any, que va ser la fideuà a la plaça de la
torneria i va ser un gran èxit. Em sembla que tenim un poble prou gran com per
equivocar-nos i concentrar-ho tot al mateix lloc. I aquí, la CUP Torelló Som Poble, hem
parlat d’alternatives i ha estat com parlar amb una paret, potser, perquè ja veníeu a la
defensiva sabent que es parlaria d’aquest tema; però es proposen alternatives, es parla
d’alternatives i la resposta és: horaris, horaris, horaris i precisament, segurament si que
calia reduir els dies; em sembla que deixebles no s’ho van agafar malament, perquè una
festa major de quinze dies era llarga, però no tot és un problema d’horaris, horaris; és
més un problema de concentració, però és que, sincerament, us hi esteu posant
malament, perquè si fins i tot es retalla l’acte –repeteixo- dels concerts que queda més
allunyat del poble i que és l’única cosa que s’hi fa, us esteu equivocant, perquè esteu
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dient que és un problema de veïns, però al mateix temps vosaltres esteu retallant on no hi
ha veïns i amb alternatives creiem que es podria fer molta cosa.
Referent al que ha dic en Marc, que és un xoc generacional: jo crec que no és un xoc
generacional; evidentment que si, que les edats fan veure-ho d’una o altra manera, però
és que el que no m’ha agradat és que parlis de xoc, perquè crec que no ha de ser cap
xoc i que el que ha induït al xoc és l’Ajuntament, amb les polítiques del tot o res i de fins i
tot, si l’equip de govern fa dos anys hagués retallat els horaris i hagués dit: no, fins aquí
són els horaris i ho retallem, i nois, no es pot passar d’aquí, d’acord, però és que en el
moment en què cada any es retallen els horaris, cada any és la batalla de retallar, retallar,
retallar, retallar? És l’Ajuntament el que està provocant el xoc; és un xoc artificial; que
evidentment que són festes i que hi ha gent que ja no té edat per sortir i que no veu bé i
gent jova que en té moltíssimes ganes! Però és que, repeteixo: tot passa per ser
imaginatiu i per buscar alternatives i em sembla que aquí s’hi podria entendre tothom si hi
hagués voluntat política.
I pel que has acabat de dir tu Marc, no m’ha acaba de quadrar l’argument de dir que
deixebles es va equivocar. Jo entenc que és una cosa que ve de fa molts anys; que ha
estat cada any anar fent retallades, retallades, retallades. En Santi ha dit que si, que amb
deixebles s’hi vol parlar i que està disposat a parlar-hi. Què vol dir parlar? Anar a fer una
reunió i dir: ei! Moltes gràcies per venir a la reunió, però tot continuarà igual? Això no és
parlar. Parlar vol dir negociar, estar disposat a obrir-te a coses, buscar aquestes
alternatives... però anar quedant per quedar, jo entenc que s’arribi a la conclusió que no
serveixi de res i l’argument que deixebles es va equivocar per les formes i que després
s’apel·li a com ha anat: a veure, el seny, el sentit comú! Doncs a mi em sembla que el
que més ha faltat en aquest escrit és seny i sentit comú, però vaja! Ja hem dit la nostra
opinió. Nosaltres us emplacem a buscar alternatives i imaginació i treballar, perquè
aquest poble per sort, el teixit associatiu l’ha tingut més potent, tot i que cada vegada
menys i ha estat per aquesta imaginació i potser si des de la institució no us surt la
imaginació i la voluntat de fer coses, deixeu que us les proposin des de les entitats.

Sr. Jordi Casals:
Bé. Jo no faré ostentació dels meus gustos sobre la festa. Jo crec que aquí no estem per
projectar-nos quins són els nostres gustos i el que volem fer, sinó tenir una responsabilitat
amb el comú i tenir una visió de poble.
I tampoc no em centraré als horaris, si les decisions estan bé o estan malament, si hauria
de ser d’una manera o serien d’una altra, bàsicament, perquè a mi el que em preocupa
d’aquest fet, que el titular parlava de responsabilitat social, doncs, com he dit, és una
irresponsabilitat pel resultat que ha donat. Perquè l’alcalde, òbviament té dret a explicarse com tothom, només faltaria! El que passa és que aquest article que jo crec que s’ha fet
en calent i que jo crec que si que té a veure amb el que va passar al Cirviànum, -el to
bàsicament dóna a entendre això- i a centrar-se i fer el focus d’atenció amb una entitat
concreta. I jo crec que aquesta no es la funció de l’alcalde, que pot dir el que vulgui, però
jo crec que també ha de mesurar el que diu, perquè no és només l’opinió d’en Santi Vivet,
sinó que és l’opinió de l’alcalde de Torelló, que ha de buscar solucions i en aquest article
no hi ha solucions, hi ha retrets. O sigui que l’alcalde està retraient a una entitat les seves
activitats, està posant en dubte la qualitat de les seves activitats, està confrontant el
finançament d’aquesta entitat enfront d’altres regidories, d’altres àrees. És a dir, tot això,
per nosaltres és inaudit i creiem que és una irresponsabilitat. I ha dit: a Torelló hi ha molta
gent irresponsable, perquè m’han aturat pel carrer i m’han donat suport. Home! Jo el que
crec és que aquesta gent no és irresponsable, perquè ells no tenen la responsabilitat que
té un alcalde! I un alcalde el que ha de buscar és aquestes solucions, no crear aquesta
divisió, que porta al xoc generacional que ha parlat en Marc Fontserè i que ha creat un
debat que ha anat molt més enllà del que, si no era una resposta airada que és buscar
solucions, se’n ha anat, perquè no ha aportat solucions, és a dir: aquí s’ha tret una
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visceralitat i que el primer que ha fet un escrit molt visceral ha estat el mateix alcalde i per
això he anat repetint les irresponsabilitats, perquè més enllà de les decisions que es
prenguin, que jo crec i ho dic per experiència, perquè hem estat a govern, i des d’una
regidoria com seguretat ciutadana aquí s’han fet –com diuen els espanyols- “a salto de
mata” i que moltes vegades s’arriba a compromisos d’horaris i després de paraula es
canvien i al final s’arriba que un dia a les 4 de la matinada em truc algú, dient-me de tot,
perquè la policia s’ha presentat a una festa, quan tenien permís, perquè hi havia un acord
verbal per poder allargar una mica més la festa; no passa res. No es tracta després
d’escriure a qui et truca a les 4 de la matinada i tot plegat, sinó que la qüestió és trobar
una solució i el que passa aquí a l’Ajuntament de Torelló, és donar certa consolidació,
continuïtat als acords que s’arriba i si s’arriba a uns horaris, no cal anar retallant
anualment, sinó que ho deixem consolidar.
Però vaja! Per nosaltres aquest no és el debat d’aquest ple, sinó el paper de l’alcalde en
tot plegat. S’ha parlat de diàleg; el posicionament de Fem ha estat: “apostem pel diàleg”;
no ens ha quedat clar si estan d’acord o no en el posicionalment de l’alcalde en l’escrit.
Per haver-hi un diàleg i que doni resultats, hi ha d’haver confiança i aquí ja ho hem dit,
s’ha trencat la confiança i les taules de Nits Q, que l’alcalde –si ho he anotat bé- ha dit:
em sembla molt bé, i ja està; jo crec que és una eina que més que semblar bé, s’hi ha
d’apostar i era un espai on es trobaven molts col·lectius i des d’uns punts de vista molt
diversos i allà es podia arriba a acords; i el que ens van dir des del principi: sobretot, els
acords, el diàleg, el pacte, treballeu les coses aquí, en aquesta taula... tot això s’ha
trencat i en aquesta taula, el tècnic que ens va ajudar a impulsar-ho, ens va dir: el bàsic
és la confiança que si es marquen unes coses i unes regles, se segueixen aquí i ho hem
xafat, això! Jo no sé si servirà ara per seguir en les línies més enllà de les campanyes
que hi hagi. I aquesta és la responsabilitat de l’alcalde! Tenir una visió global, no posar la
nafra a la ferida, no assenyalar els problemes, sinó buscar les solucions i en aquest cas,
creiem que això no ha estat així. Per això ens agradaria aquesta rectificació, perquè com
que tothom té dret a dir la seva, tothom té dret a equivocar-se també; i nosaltres creiem
que com a alcalde s’ha equivocat, potser com a Santi Vivet és el que sortia, però com a
alcalde no ha ajudat gaire a trobar solucions, sinó al contrari: s’ha arribat a un conflicte i jo
crec que estem més lluny que fa dues setmanes, d’unes possibles solucions i consensos i
aquí se’n ha apuntat i segurament l’equip de govern té altres idees, les entitats tenen
altres idees i tot plegat. Però aquí s’ha trencat una confiança i això... l’alcalde –i aquí
acabo- per les eleccions i per això suposo que va guanyar, entre altres coses, va dir: en
el tema de l’oci a la nit, el que hi haurà d’haver és diàleg. I jo crec que aquest titular, que
va sortir en algun mitjà de comunicació, el que no contemplava és fer un article com el
que ha fet, que no fomenta el diàleg, sinó una altra cosa.

Sr. David Forcada:
Ja que has tornat a fer al·lusions al nostre grup, tot i que ja tenia pensat comentar
diverses coses, a part del que en Marc ha expressat molt bé sobre la nostra posició,
també he de dir que al final és una carta que va fer l’alcalde; per tant, no és d’equip de
govern i per això crec que hem d’expressar la nostra posició, tal com ha fet en Marc.
Heu titllat o heu comentat que l’alcalde és un irresponsable, fent això. Jo penso que el
que realment ha estat el responsable de què en parlem tots, d’això. Perquè a vegades, el
diàleg, diàleg, diàleg, diàleg, queda circumscrit amb l’entitat, però ja que parlem de
participació ciutadana, també, ens hem adonat que durant tota aquella setmana, en tots
les llars i sobretot en les que hi ha adolescents, se’n ha parlat i potser és bo que se’n parli
en tots els àmbits.
En Marc ho ha dit: al final és un xoc generacional i tot i que tu Francesc ho has posat en
dubte, el que si que t’he de donar la raó és que el xoc és artificial, perquè ens hem
focalitzat en un xoc entre l’Ajuntament i deixebles i penso que això és el que realment fa
mal i el que realment no ha de ser; el xoc, el debat real, és quin model o quina imatge o
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què venem. Nits Q segurament no és el que vol ni és el que projecta, però en canvi, quan
veus quina projecció tenen segons quines festes d’aquí, són les festes de la disbauxa i
potser et dóna, i a més, l’Ajuntament –i ara ja parlo com a equip de govern- tenim una
responsabilitat, com ha explicat en Marc, hi ha unes lleis i, per tant, aquí hem de controlar
una mica tot això i reconduir i fer que aquesta convivència entre la gent que vol gresca i la
que no, es produeixi. Tu Jordi has comentat “hem d’actuar i fer polítiques per al comú, per
a tots”. Doncs també hi ha molta gent que a les 6 del matí no vol gresca sota el balcó de
casa seva. És tornar una mica a aquesta coherència, a aquest encaix. Aquesta és la
nostra posició i, per tant, qui sempre ens hi trobaran i jo crec que l’alcalde, més que
irresponsable, ha agafat ara la responsabilitat de posar-ho sobre la taula i obrir el debat
que d’una altra manera potser no hauria arribat.

Sra. Núria Güell:
Jordi: vas parlant de la viabilitat de Nits Q, que s’ha trencat la confiança, les Nis Q... jo
crec que no, jo crec que no. jo no entenc, Jordi, que a les 5 de la matinada s’hagi de
continuar bevent alcohol, per exemple, com per fer negoci, que és el que se’ns ha estat
dient a les reunions, que es quan es ven molt.
Sobre la taula –és que jo hi ha coses que va dir l’Arnau i com que sabeu que era sol, jo
no ho vull dir, no ho vull dir el que va dir l’Arnau; ens ho quedem i si ell ho vol retreure, ja
ho retraurà- però si que puc dir que vam estar parlant i jo li deia: seria molt greu
començar els concerts abans de l’hora que es comença? O, és que no vindrà ningú! Si jo
sé que hi ha un concert bo, com dieu que és, que és un referent comarcal –que hi estic
completament d’acord- si sé que comença a les 12, no vindré, perquè és a les 12 i no és
a les 2? Hem d’allargar la festa fins a les 7? Cal fins a les 7? Podem començar, no diré
pas a les 9, comencem a les 10! No comencem a les 12 o a la 1, que diu que és l’hora de
sortir! Tornem a ser una mica en el que deia en Marc del xoc generacional. Evidentment,
l’horari que fèiem nosaltres no té res a veure en el que es fa ara i tampoc ho vull dir, que
s’hagi de tornar als horaris que fèiem nosaltres, però jo penso que hi podria haver una
mica de marge en aquest sentit. Jo no entenc retallar, sinó potser canviar una mica els
horaris, que és el que hem estat comentant amb els deixebles aquestes últimes reunions.
Jo també els vaig dir –dic jo, perquè vaig insistir molt- que potser es podria trobar una
manera de moure una mica les activitats que s’estan fent, les activitats que porten més
problemes, que costa més d’acceptar per part de veïns, per part de públic més en
general; busquem la manera d’adequar-ho i tampoc se’m va contestar res, ni en podem
parlar, ho podem mirar... no se’m va contestar res i els horaris vaig insistir moltíssim: no
es podria fer una mica de canvi d’horaris? I ara també t’ho demano a tu Francesc: tan
difícil seria canviar una mica els horaris? Quan es van voler canviar els horaris del teatre,
que es feia tot a les 10 i vam passar a les 9, ens pensàvem que la gent se’ns tiraria a
sobre. Si que sens van tirar a sobre, però durant un temps i llavors ja es va entendre que
a les 9 era una bona hora per anar a teatre i que es feia un mossec abans o s’anava a
sopar més tard i no passava res. Generalment, ara, la tendència d’arreu, parlem d’Europa
tantes vegades, doncs d’Europa també, és racionalitzar els horaris i posar-ho tot molt
més d’hora; fins i tot, nosaltres ens plantejàvem posar-ho a 2/4 de 9 i ja no dic a les 8,
com fan en molts teatres i espectacles de Barcelona. Jo no trobaria tan greu intentar
parlar una mica d’avançar horaris. Jo crec que avançant horaris als veïns es podria
vendre d’una altra manera. És molt diferent que sàpigues que s’acaba a les 5, que
s’acaba a les 7 i, a més, això, que últimament tampoc s’han complert els horaris que
s’havien donat i llavors es fa molt difícil. Havíeu dit fins a quarts de set, ha estat ¼ de 8;
havíeu dit fins a les 4, tampoc han estat les 4. És molt difícil donar la cara contínuament
amb el mateix tema. De veritat que us ho dic!
Sr. Francesc Manrique:
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Jo crec que a nivell d’horaris, és un problema que s’escapa de Torelló, evidentment, el
tema de com està estructurat actualment l’oci. I que s’ha d’intentar muntar les coses
abans, si, i tant, però és que no ha de ser el tot o res. Jo no crec que totes les festes, i
menys les del centre que és on hi ha més veïns, s’hagin de fer totes fins a les 6, fins a les
7, i ja veig bé que algunes hores pot ser fins a les 4; és raonable tot això, tot i que de la
mateixa manera que és raonable moltes festes intentar començar-les abans, intentar fer
un canvi de xip cultural –que això és lent- intentar acabar-les abans, tampoc passa res, si
hi ha 3, 4 dies a l’any, que s’acaba més tard, que s’acaba a les 6, que s’acaba a quarts de
set, no ha de passar res. I precisament, segurament un dels errors que es fa és que la
pròxima festa major, si no vaig equivocat, no hi haurà cap dia que passi això! I és festa
major, i és una època excepcional! Carnaval, la revetlla de Sant Joan, Festa Major, per dir
tres dies a l’atzar, tres dies típics i tòpics que tothom surt, que jo entenc que també és
excepcional, que hi hagi aquests 3-4 dies a l’any, entenem que festa major pot ser
divendres i dissabte, que s’acabi a les 6 del matí. I a part, en tots els altres actes durant
l’any, pots anar treballant en tot això que dius tu Nuri, que ja està bé. És el que jo parlava,
perquè crec que és mentida això del xoc, perquè és un xoc evitable, és un xoc que es pot
evitar i que si tu, durant tots els actes que fas a l’any al poble, que són molts i molts que
se’n van molt més enllà de deixebles, fas això que dius tu Nuri, després la gent no estarà
ni la meitat de cremada a l’hora d’acabar 3-4 dies a l’any a les 6. El que passa és que per
fer això s’hauria de fer ben estructurat, s’hauria de fer ben planificat; s’hauria de fer molt
ben assentat i molt ben meditat, mirar com repartir-ho, mirar les hores, per poder-ho
explicar col·lectivament, no individualment d’ara de cop, pam! De cop, ostres!, ara els
horaris de tots els actes. I crec que és el que falta, falta empatia, falta molta empatia i
molt diàleg, crec.
Sr. Jordi Casals:
He rigut, no pel que deies, sinó per la capacitat de mantenir l’equilibri amb la pregunta
que us hem fet (s’adreça a David Forcada), però si que l’afirmació que gràcies a aquest
article s’ha posat el debat sobre la taula, bé! Jo crec que assenyalar, que posar a debat
un tema com aquest i amb una entitat pel mig, amb un col·lectiu, sigui quin sigui, jo crec
que s’hauria pogut plantejar d’una forma més equilibrada, no assenyalant aquesta entitat
per una responsabilitat, sobre quan els menors abusen de l’alcohol, que és per les festes
que fa aquesta entitat, cosa que crec que si aquest debat es parteix des d’aquesta
afirmació és bastant esbiaixat i és molt injust. I reitero: recordo el discurs que tenia en el
passat mandat l’alcalde, en què demanava la responsabilitat dels pares quan els menors
abusaven de l’alcohol i aquí, ara ho hem canviat absolutament.
I en el que ha dit la regidora de cultura, no m’ha quedat clar com quedarà la confiança de
Nits Q, perquè ha dit: la confiança de Nits Q cap problema, perquè creus que a les 5 de la
nit s’ha de beure alcohol? No ho sé si s’ha de beure alcohol, o no; això s’ha de parlar en
uns espais, hi ha d’haver molts més agents; hi ha d’haver els veïns, hi ha d’haver les
entitats... però la taula de Nits Q que és un espai per parlar estratègicament de tots els
temes de l’oci nocturn i les festes populars, estratègicament, i sobreposant això, i que allà
s’ha de poder parlar de tot, i s’ha de respectar a tots els membres que hi ha allà, i de les
coses que se’n ha de parlar estratègicament, doncs respectem aquests tempos, quan es
trenca això, es trenca la confiança, perquè ja es pot anar parlant allà de com ha de ser la
festa, de qualitat i tot plegat, si un dels membres que estan a la taula de Nits Q, té un
article d’opinió que se li carreguen els tinters, com es fa en aquest article. És clar! Jo diria
que una de les parts de Nits Q ha trencat la confiança de la taula cap a una altra. Aquí és
on jo parlo de la viabilitat de les taules de Nits Q, perquè el bàsic, i això és el que ens va
dir el tècnic que ens va ajudar a impulsar això, és la confiança, és la confiança; poder
parlar aquí i que tinguem aquesta lleialtat i que el que es parli aquí, després a fora no es
trenqui, no es trenqui. Per això a mi em preocupa la taula de Nits Q, perquè costa, ens ho
van dir: a Torelló ha sortit prou bé; hi ha molta gent implicada, ens estàvem plantejant
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tenir el segell de qualitat de la festa major, que si no era la primera, de les primeres i això
vol dir al darrere un treball, formació compromisos,... bé! No crec que sigui la línia l’article
aquest. Si es volia generar el debat sobre això, cosa que dubto, no crec que sigui la millor
manera de fer-ho d’aquesta manera i buscar aquest xoc, no sé si generacional o no, però
si que hi ha hagut un xoc i jo crec que el debat s’ha de fer en uns altres espais i en us
altres termes.
Reitero el que he dit abans: la responsabilitat d’un alcalde i d’un equip de govern, és no
assenyalar el problema, sinó buscar la solució, i poso un exemple molt gran: com en els
temes de seguretat ciutadana, no s’expliquen els problemes que hi ha, sinó que es busca
la solució, perquè no és la manera de fer-ho, perquè també podríem posar damunt de la
taula –com algú feia- posar els problemes de seguretat ciutadana, sinó que el que es fa
és buscar les solucions i trobar-les en aquest tema s’hauria pogut fer millor.
6.- INFORMACIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
6.1.El diumenge 12 de març, a la 1 del migdia, al teatre Cirviànum, farem la quarta trobada
de guitarres de la Catalunya Central, que està organitzat per les escoles de música de
Torelló, de Manlleu, de Manresa, de Taradell i de Sant Julià de Vilatorta i compten amb la
col·laboració –evidentment- de l’Ajuntament, i també de l’Associació Catalana d’escola de
música.
Es preveu que hi hagi 170 alumnes tocant la guitarra i hi participaran una vintena
d’escoles de música de les comarques centrals.
S’ha lligat amb el responsable del museu la possibilitat d’oferir visites guiades i també
s’ha enviat a totes les escoles de música, una guia de restaurants per poder-se quedar a
dinar.

Sr. DAVID FORCADA:
6.2.Avui s’ha obert el sobre 2 de la licitació del carrer Nou; hi ha concorregut setze empreses.
Ara tampoc direm quina és la que ha tingut millor puntuació, perquè s’ha de revisar i s’ha
de comprovar tot, però sembla que la baixa serà important; n’hi ha hagut moltes amb una
baixa important i, per tant, un pas més per començar les obres el més aviat possible.
Sr. MANEL ROMANS:
6.3.Informar-vos que la Diputació ens ha concedit una ajuda per a uns plans d’ocupació.
Aquest any la Diputació ho ha tret bianual, és a dir que hi haurà uns diners per al 2017 i
uns diners per al 2018. En principi són 109.000 € anuals i ara des de l’equip de govern
hem de mirar quines són les prioritats que hi ha de contractació i mirar de contractar
aquestes persones per aquests dos anys; per tant, ens en felicitem i donem gràcies a la
Diputació.

6.4.Dir un parell de coses, que jo he estat aquí d’oient i no he dit res del tema de la carta. En
resposta a en Cesc Manrique, que ha dit: o, és que tu Manel, que dius sempre que els
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serveis privats són millor que els públics, que el ball,... Escolta’m! No en teníem cap
ganes d’organitzar el ball! Va ser una manera per sortir del pas, perquè s’havia de fer i
ningú ho va voler fer. Hem de recordar que PIOC va dir que organitzaria la rua, però no el
ball! No en teníem cap ganes, i la prova és que aquest any, quan ha sortit ACTE hem dit:
perfecte que ho feu vosaltres! Diguem que no tot el que és públic és bo; tot i que en
aquest cas no és públic, és una associació que ho fa i jo ho trobo fantàstic, que ho faci
aquesta associació. Fantàstic! Si l’any passat ho vam fer, va ser per imperatiu legal,
perquè de ganes no en teníem cap. I com que no en sabem, i ja ho vam dir, com que no
en sabem d’organitzar balls, potser no ho vam fer del tot ben fet, perquè no és la nostra
feina.

6.5.Respecte a la carta de l’alcalde, si que vaig dir que volia dir que la carta l’ha signat
l’alcalde, però que el grup de Convergència, ens la va ensenyar abans i que hi estem
totalment d’acord en el que diu. Per tant, tot i que la va signar ell com a alcalde de
Torelló, he de dir nosaltres el recolzem en tot el que diu allà i si ho vam posar allà, és
perquè ens ho creiem.
Quan són les 21:29, s’absenta de la sessió el Sr. Francesc J. Rivera.
Sr. ALBERT PORTÚS:
6.6.Comentar que en el ple del mes de desembre, ens vam comprometre a iniciar converses
durant el primer trimestre pel tema d’ordenances i pressupostos, i que en breu ja
intentarem fer el Planning i quedar amb els grups per parlar d’aquest tema.
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.7.En el marc del dia mundial de la poesia, el dia 8 de març, de les 11 a la 1 del migdia, hi
haurà un taller de recitació poètica amb l’actor Lluís Soler i cal inscriure’s a la biblioteca,
la gent interessada, a partir de les 10 del matí d’aquest proper dimecres 1 de març i es
respectarà l’ordre d’inscripció, perquè crec que només són 8 les persones que poden
inscriure’s, però les altres podran ser oients, o sigui que unes seran més participatives
que les altres.
Es treballarà un poema que escullin elles mateixes, i se’ls demanarà que el llegeixin el dia
mundial de la poesia, el 21 de març, que es farà un acte en la mateixa biblioteca a partir
de les 8 del vespre, on a més a més d’aquests poemes, es llegirà el poema de la diada,
com sempre, que aquest any és de l’Antònia Vicenç, en diverses llengües i finalment hi
haurà micròfon obert, perquè l’any passat ja es va fer i va semblar que funcionava i
repetirem.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.8.Informar dels actes que es faran per commemorar el dia 8 de març, dia internacional de la
dona:
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El mateix dia 8 de març, hem organitzat una taula rodona, composada per dones de
Torelló, en aquest cas quatre dones de Torelló, d’edats i àmbits diferents, que volem que
ens expliquin la seva visió com a dona del dia a dia, del que pensen, de la seva feina,
etcètera. Aquesta taula rodona la presentaran i moderaran dos periodistes de Torelló
joves, la Maria Costa i l’Eudald Martínez. Aquest acte, doncs, serà el dia 8 de març, a les
7 de la tarda, a la biblioteca Dos Rius i dir-vos, també, que es gravarà per ràdio ona i
s’emetrà la retransmissió per ràdio ona.
Un altre acte, que també es farà en commemoració del dia de la dona, però serà el
dijous, dia 9 de març: una projecció d’una pel·lícula a Alter cinema, la sala del casal
Parroquial de Torelló, a les 9 del vespre. La pel·lícula és “la estación de las mujeres”, que
va, una mica la sinopsi és que en un petit poble de l’estat de Bujarat, a l’Índia, quatre
dones s’atreveixen a oposar-se als homes i a les tradicions ancestrals que les
esclavitzen. Volem dir que aquesta sessió serà sessió gratuïta; per tant, totes i tots hi
esteu convidats.
I també dir-vos que com cada any en aquesta època, s’engega –en aquest cas el sisèconcurs de cartells per seleccionar la imatge per a la campanya del 25 de novembre, dia
internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones; per més informació i les
bases, es pot trobar en el web del Torelló jove.

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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