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Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, relatiu al personal
eventual d'aquesta Corporació durant el darrer trimestre de l'any 2015
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Desenvolupament de la sessió:
Sr. JAUME VIVET:
Abans de començar amb els temes del ple del mes de gener, m’agradaria donar la
benvinguda a la Gemma Bau, que és la interventora des del dia 12 de gener. Benvinguda,
Gemma, entre nosaltres. Esperem que t’hi trobis bé.
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/15 Ordinària 21/12/2015
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
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2.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1. Aprovació del Protocol Regulador de Mesures Contra la Pobresa Energètica i
la Vulnerabilitat Econòmica entre l'Ajuntament de Torelló i les Empreses
Prestadores de Subministraments d'Aigua, Electricitat i Gas
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar de
la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin
convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha convingut
en denominar pobresa energètica.
És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un indici rellevant
per considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable i, en aquest
sentit, les empreses subministradores són una peça important per detectar nous casos o
per evitar la cronificació dels existents.
L’Ajuntament de Torelló és sensible a la realitat descrita anteriorment, i conjuntament
amb Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als problemes dels ciutadans derivats
del pagament de la factura de l’aigua, en el benentès que aquest és un bé imprescindible
per a la vida de les persones.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- la normativa aplicable ve regulada essencialment en la normativa següent:


Llei 24/2.015 de 29 de la Llei 24/2.015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.



Article 25.1 e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el protocol regulador de les mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica que regirà entre l’ajuntament de Torelló i les empreses
prestadores de subministraments d’energia i gas al municipi, d’acord al text a l’Annex I.
Segon.- Aprovar el protocol regulador de les mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica que regirà entre l’ajuntament de Torelló i Sorea S.A.U empresa
prestadora del subministrament d’aigua a Torelló, d’acord a l’Annex II.
Tercer.- Exposar-lo al públic pel termini de quinze dies, a través d’edictes que s’inseriran
al tauler electrònic municipal i al BOP, per tal que totes les persones interessades puguin
presentar les al.legacions i reclamacions que estimin pertinents.
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Quart.- En cas que en el període d’al.legacions no es presentin al.legacions l’acord
esdevindrà ferm sense necessitat d’adoptar un nou acord al respecte.

El text dels protocols és el següent:

“ANNEX I
Llei 24/2015: protocols i procediments d’aplicació del dret d’accés
subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels serveis públics

als

L’objectiu d’aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents
actors per garantir la implementació de les mesures corresponents a la Llei 24/2015, del
29 de juliol, de mesures urgents per garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua
potable, electricitat i gas
1.

Introducció

Aquesta guia té com a objectiu establir els protocols d’aplicació de la nova Llei 24/2015
per a tots els organismes públics implicats en donar suport a persones en risc d’exclusió
residencial que no poden pagar factures de subministrament de serveis bàsics d’aigua,
gas i electricitat, com son els serveis socials bàsics i d’altres organismes públics
d’atenció als ciutadans (oficines d’atenció al ciutadà, serveis públics de consum...)
2. Persones destinatàries:
A qui es garanteix en la Llei 24/2015 el dret d’accés als subministraments, d’aigua,
llum i gas?
A les persones en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb l’article 5.10 de
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit
de l'habitatge i la pobresa energètica.
S’entén que estan en aquesta situació les persones o unitats familiars que tinguin
uns ingressos inferiors a:
•
•
•

2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta
de persones que viuen soles.
2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d'una persona).
3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran
dependència.

Les mesures per garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas seran
aplicable també a les llars en que la unitat familiar no compleix aquestos requisits però hi
visqui alguna persona afectada per dependència energètica com el cas de persones que
necessiten per sobreviure necessiten màquines assistides.
3. Procediment
3.1 Primera actuació de l’empresa: comunicació amb la persona consumidora
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El procediment s’inicia en el moment que la persona consumidora amb una factura
impagada rep la notificació de l’empresa subministradora (avis d’impagament)
En aquest primer escrit l’empresa subministradora ha d’informar a l’usuari/a dels seus
drets relatius a la pobresa energètica i que, si en un termini de trenta dies no s’oposa,
l’empresa considerarà que li ha cedit les dades personals, només amb la finalitat de
demanar als serveis socials l’informe de la seva situació.
A la segona carta, l’avís de tall, l’empresa informarà que tal com li va dir en l’escrit
anterior, i vist que no s’ha oposat, farà servir les seves dades personals per demanar als
serveis socials l’informe per tal de determinar si és una persona en risc d’exclusió
residencial i així mantenir el subministrament.
El dret d’oposició a la cessió de dades es pot exercir per part de l’usuari tant per escrit
com mitjançat el telèfon gratuït que l’empresa posa a disposició del consumidor.
3.2 Segona actuació: sol·licitud de l’informe als serveis socials per part de
l’empresa subministradora
1r. L’empresa, amb la cessió de dades expressa o tàcita del consumidor, abans de fer
qualsevol tall del subministrament (article 6.4 de la Llei 24/2015) ha d’adreçar-se als
serveis social del municipi de l’afectat per a sol·licitar un informe que acrediti si la
persona es troba o no dins d’una situació de risc d’exclusió residencial.
2n. Que han de fer els serveis socials en rebre la sol·licitud d’informe?
a) Si els serveis socials disposen de les dades de la persona han de fer l’informe
(veure Annex 1) en el termini de 15 dies i enviar-la a l’empresa que els ho ha demanat.
Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat resolució expressa, s’entén que la persona
o unitat familiar es troba efectivament en situació de risc i no se li pot tallar el seu
subministrament.
b) Si el servei social no disposa de dades de la persona afectada, li enviarà a
aquesta un escrit per tal d’informar-li que ha d’adreçar-se a les seves dependències per
aportar la documentació corresponent perquè acrediti la seva situació econòmica
personal en el termini de 10 dies des que rep aquesta notificació escrita
El servei social informarà a l’empresa subministradora d’aquesta comunicació feta a
l’afectat i de què en el termini màxim de 2 mesos li farà arribar l’informe d’acord amb la
informació aportada per l’usuari.
En la visita al servei social de l’usuari se li ha d’oferir un document on li autoritza a
cedir les seves dades per fer l’informe i enviar-ho a l’empresa subministradora i on també
s’inclogui l’autorització de l’afectat al municipi o l’empresa subministradora a demanar en
el seu nom els possibles ajuts públics que s’estableixin per pagar el deute (veure model
en l’Annex 2)
En cas que l’afectat no es presenti als serveis socials en el termini establert el serveis
socials informarà a l’empresa subministradora que no pot acreditar que aquesta
persona reuneixi els requisits de la situació de risc que preveu la Llei 24/2015
3.3 Tercera actuació: suspensió de la interrupció del subministrament
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Una vegada l’empresa ha verificat la situació de risc d’exclusió residencial del consumidor
ha de suspendre la interrupció del subministrament.
La Llei 24/2015 preveu que no es pot fer el tall del subministrament mentre duri aquesta
situació.
En cas que el servei social tingui coneixement que la situació econòmica de l’afectat
ha canviat ho comunicarà a l’empresa subministradora.
Per la seva banda per tal de poder comprovar si la situació de risc persisteix l’empresa
subministradora pot demanar als serveis socials que ho acreditin un cop transcorregut
el període d’un any des de l’emissió de l’informe.
Aquesta situació també es dóna automàticament, sense necessitat de passar pels serveis
socials, si es tracta d’un cas, amb certificat mèdic, de dependència energètica, de
persones que necessiten per sobreviure necessiten màquines assistides.
4. Incompliment de les empreses subministradores
Les persones usuàries poden posar en coneixement dels organismes competents en
matèria de consum qualsevol incompliment per part de les empreses subministradores,
de les obligacions previstes a la Llei 24/2015, especialment aquelles que fan referència al
manteniment del subministrament.
Aquests incompliments poden constituir infracció administrativa en matèria de defensa
de les persones consumidores i usuàries, que l’Administració (els serveis públics de
consum municipals que facin procediment sancionador de consum i l’Agència Catalana
del Consum) podrà sancionar d’acord amb el que preveu la llei 22/2010, del Codi de
Consum de Catalunya.
En cas que es detecti per un municipi o comarca un tall indegut del subministrament ho
posarà en coneixement de manera urgent a l’empresa subministradora a fi de tornar
el subministrament el més aviat possible a l’usuari/a o la unitat familiar afectats.
No obstant l’Agència Catalana del Consum a fi de garantir també el dret d’accés als
subministraments d’aigua, llum i gas posa a disposició dels serveis socials, serveis
públics de consum i oficines públiques d’atenció al ciutadà una segona instància,
l’anomenada bústia d’emergència energètica. **********@gencat.cat
Aquesta bústia serveix EXCLUSIVAMENT per comunicar situacions d’emergència, és
a dir, de talls indeguts de subministraments d’aigua, llum o gas a persones o unitats
familiars que estiguin en situació de riscs d’exclusió residencial acreditada.
Aquesta bústia únicament ha de ser utilitzada pels serveis públics esmentats per casos
d’emergència energètica (talls indeguts d’acord amb la Llei 24/2015) i en la comunicació
a l’ACC s’han d’incorporar les dades següents:
•
•
•

Breu descripció dels fets
Dades del titular del subministrament
Un rebut del subministrament o qualssevol avis de tall o impagament del mateix

L’ACC un cop rebi el cas el farà arribar a l’empresa subministradora per tal que suspengui
el tall indegut, independentment que es puguin dur a terme també les actuacions
administratives corresponents per l’incompliment de la Llei 24/2015.
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5. ANNEXOS
Logo Ajuntament o CC
Informe per a l’aplicació de la Llei 24/2015, a l’objecte d’impedir la interrupció dels
subministraments d’electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió
residencial.
Nom i cognoms:
NIF/NIE:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Telèfon de contacte:
L’Equip del Servei Bàsic d’Atenció Social de XXX, un cop revisada la documentació
aportada per la persona sol·licitant, i analitzada la seva sol·licitud, acredita que:
(Els ingressos ponderats de la unitat familiar o convivencial no supera els límits establerts
a l’article 5.10.
(A la llar afectada hi viu una persona afectada per dependència energètica, d’acord amb
l’establert a l’article 5.13
(No compleixen els requisits per acollir-se a les mesures previstes en aquesta Llei.
(Un cop fet el requeriment pertinent a la persona interessada aquest Equip no pot
acreditar que es trobi en situació de risc d’exclusió residencial.
Data i lloc

L’Equip del Servei Bàsic d’Atenció Social

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, l’interessat dóna el seu consentiment de forma expressa al
tractament de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran incorporades
a un fitxer el titular i responsable del qual és l’Ajuntament de XXX. Sempre que ho
consideri oportú, podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades adreçant-se per
escrit a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.

Autorització de l’usuari de cessió de dades als serveis socials i per demanar
ajusts públics en el seu nom
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
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Nom

Primer cognom

Adreça

Segon cognom

NIF/NIE

Codi Postal

Població

Telèfon de contacte

DECLARO
1. Que són certes, totes les dades consignades en aquest document, com també les que
he aportat als professionals dels serveis socials per l’elaboració de l'informe per acreditar
la meva situació de risc d’exclusió social d’acord amb l’article 5.10 de la Llei 24/2015
2. [ ] DONO el meu consentiment l’Ajuntament *********** a cedir les meves dades
persones incloses a l’informe esmentat a l’empresa subministradora **************** :
3. Que autoritzo a presentar, en el meu nom a l’empresa subministradora********* i a
l’Ajuntament ******** per un període màxim d’un any les sol·licituds d’ajusts públics que
es puguin establir per abonar els rebuts impagats de subministraments d’aigua, llum i
gas, per la qual cosa manifesto que:


Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, d’acord amb el que preveu l’article 22 del Real Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de subvencions.



Que autoritzo l’organisme públic que ofereix els ajuts a obtenir per mitjans
electrònics les meves dades relatives a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

Població

Data

Signatura de la persona que autoritza

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, l’interessat dóna el seu consentiment de forma expressa al
tractament de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran incorporades
a un fitxer el titular i responsable del qual és l’Ajuntament de XXX. Sempre que ho
consideri oportú, podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades adreçant-se per
escrit a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.
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ANNEX II
PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I LA
VULNERABILITAT ECONÒMICA ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I SOREA
SAU
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar de
la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin
convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha convingut
en denominar pobresa energètica.
És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un indici rellevant
per considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable i, en aquest
sentit, les empreses subministradores són una peça important per detectar nous casos o
per evitar la cronificació dels existents.
L’Ajuntament de Torelló és sensible a la realitat descrita anteriorment, i conjuntament
amb Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als problemes dels ciutadans derivats
del pagament de la factura de l’aigua, en el benentès que aquest és un bé imprescindible
per a la vida de les persones.
En aquest sentit, Sorea, com a empresa gestora del subministrament d’aigua a Torelló,
ha vingut adoptant una actitud proactiva i de col·laboració en la detecció i prevenció de
situacions susceptibles de ser tractades com a pobresa energètica, i en la identificació de
persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
L’entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ha afectat de forma
important i general a les gestions que les companyies subministradores fan en relació als
deutes dels seus usuaris.
Doncs bé, en aquesta línia, l’Ajuntament de Torelló i Sorea, amb la voluntat compartida
de fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions de pobresa
energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es
trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió residencial, han
decidit formalitzar un protocol, en el que es regulin les actuacions a dur a terme davant de
les anteriors situacions de pobresa energètica, que provoquen la impossibilitat d’atendre,
dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme
talls de subministrament.
Protocol

1.) Informació sobre tarifes socials i altres ajuts
L’Ajuntament de Torelló i Sorea donaran publicitat de les tarifes socials i d’altres ajuts per
fer front a la pobresa energètica que, a tal efecte, tinguin aprovades, i que a la data de
signatura del present protocol són les següents:


Tarifa especial per a habitatges en els que convisquin més de 4 persones
(ampliació del primer tram en 3 m3/mes per cada persona addicional que hi
convisqui).
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En tot cas, a la pàgina web de Sorea i a les seves oficines d’atenció al client, es disposa
d’informació actualitzada de les tarifes socials aprovades, possibles bonificacions, o
qualsevol altre ajuda econòmica.
El personal d’atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles solucions i
els ajudarà en la seva tramitació.
2.) Impagament de rebuts
Quan un usuari, titular d’una pòlissa de subministrament d’aigua, es troba en una situació
econòmica molt desfavorable, i no pot fer front al pagament del seu rebut de l’aigua, es
pot dirigir a la companyia subministradora, als Serveis Socials de l’Ajuntament, o pot
deixar el rebut pendent de pagament i, per tant, ser susceptible de suspensió del
subministrament.
Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol d’actuació
serà el següent:
a) L’usuari es dirigeix a la companyia subministradora:
Sorea l’informarà de totes les possibilitats d’obtenir algun tipus d’ajut econòmic o
descompte en la seva factura: tarifa per família nombrosa d’aigua i de cànon, tarifa
social, etc., i l’indicarà quins són els tràmits i requisits que ha de complir per poder
gaudir-ne.
Davant casos d’impossibilitat de fer front al pagament de rebuts d’aigua de forma
temporal o puntual, Sorea negociarà ajornaments del pagament de rebuts o
fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos.
Si es tractés de problemes continuats per fer front als rebuts d’aigua i l’usuari
deixa de pagar les factures Sorea actuarà tal com es preveu en l’apartat b).
b) Si l’usuari deixa de pagar les factures:
Primera actuació de l’empresa: comunicació amb la persona consumidora
El procediment s’inicia en el moment que la persona consumidora amb una factura
impagada rep la notificació de l’empresa subministradora (avis d’impagament)
En aquest primer escrit l’empresa subministradora ha d’informar a l’usuari/a dels seus
drets relatius a la pobresa energètica i que, si en un termini de trenta dies no s’oposa,
l’empresa considerarà que li ha cedit les dades personals, només amb la finalitat de
demanar als serveis socials l’informe de la seva situació.
A la segona carta, l’avís de tall, l’empresa informarà que tal com li va dir en l’escrit
anterior, i vist que no s’ha oposat, farà servir les seves dades personals per demanar als
serveis socials l’informe per tal de determinar si és una persona en risc d’exclusió
residencial i així mantenir el subministrament.
El dret d’oposició a la cessió de dades es pot exercir per part de l’usuari tant per escrit
com mitjançat el telèfon gratuït que l’empresa posa a disposició del consumidor.
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Segona actuació: sol·licitud de l’informe als serveis socials per part de l’empresa
subministradora
1r. L’empresa, amb la cessió de dades expressa o tàcita del consumidor, abans de fer
qualsevol tall del subministrament (article 6.4 de la Llei 24/2015) ha d’adreçar-se als
serveis social del municipi de l’afectat per a sol·licitar un informe que acrediti si la
persona es troba o no dins d’una situació de risc d’exclusió residencial.
2n. Que han de fer els serveis socials en rebre la sol·licitud d’informe?
a) Si els serveis socials disposen de les dades de la persona han de fer l’informe
(veure Annex 1) en el termini de 15 dies i enviar-la a l’empresa que els ho ha demanat.
Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat resolució expressa, s’entén que la persona
o unitat familiar es troba efectivament en situació de risc i no se li pot tallar el seu
subministrament.
b) Si el servei social no disposa de dades de la persona afectada, li enviarà a
aquesta un escrit per tal d’informar-li que ha d’adreçar-se a les seves dependències per
aportar la documentació corresponent perquè acrediti la seva situació econòmica
personal en el termini de 10 dies des que rep aquesta notificació escrita
El servei social informarà a l’empresa subministradora d’aquesta comunicació feta a
l’afectat i que en el termini màxim de 2 mesos li farà arribar l’informe d’acord amb la
informació aportada per l’usuari.
En la visita al servei social de l’usuari se li ha d’oferir un document on li autoritza a
cedir les seves dades per fer l’informe i enviar-ho a l’empresa subministradora i on també
s’inclogui l’autorització de l’afectat al municipi o l’empresa subministradora a demanar en
el seu nom els possibles ajuts públics que s’estableixin per pagar el deute (veure model
en l’Annex 2)
En cas que l’afectat no es presenti als serveis socials en el termini establert el serveis
socials informarà a l’empresa subministradora que no pot acreditar que aquesta
persona reuneixi els requisits de la situació de risc que preveu la Llei 24/2015
Tercera actuació: suspensió de la interrupció del subministrament
Una vegada l’empresa ha verificat la situació de risc d’exclusió residencial del consumidor
ha de suspendre la interrupció del subministrament.
La Llei 24/2015 preveu que no es pot fer el tall del subministrament mentre duri aquesta
situació.
En cas que el servei social tingui coneixement que la situació econòmica de l’afectat ha
canviat ho comunicarà a l’empresa subministradora.
Per la seva banda per tal de poder comprovar si la situació de risc persisteix l’empresa
subministradora pot demanar als serveis socials que ho acreditin un cop transcorregut el
període d’un any des de l’emissió de l’informe.
Aquesta situació també es dóna automàticament, sense necessitat de passar pels serveis
socials, si es tracta d’un cas, amb certificat mèdic, de dependència energètica, de
persones que necessiten per sobreviure necessiten màquines assistides.
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3.) Canvis de nom
En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant, des
de Serveis Socials no s’hagi pogut detectar que el seu habitatge té rebuts pendents de
pagament, amb la possibilitat que se suspengui el subministrament d’aigua o, fins i tot,
que ja s’hagi suspès, en el moment que els Serveis Socials ho comuniquin a Sorea,
aquesta procedirà a restablir el subministrament immediatament i sense cost per l’usuari.
Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran,
igualment, sense cap cost per l’usuari. Caldrà però que l’usuari acrediti el dret d’ús de
l’habitatge, en els termes establerts el Reglament del Servei.
4.) Habitatges ocupats
En cas que es detectin connexions il·legals, Sorea procedirà, d’acord al Reglament del
Servei, a eliminar immediatament la presa clandestina.
Si es detecta que la connexió ha estat realitzada per persones que han ocupat l’habitatge
sense tenir-ne cap dret d’ús i, en conseqüència, no poden fer una contractació del servei,
es dirigirà a aquests ocupants cap a l’Ajuntament per tal que aquest analitzi el cas.
Si l’Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per a aquestes
persones, fins que no es resolgui la seva situació particular, ho comunicarà per escrit a
Sorea.
En aquests supòsits Sorea emetrà un contracte provisional que inclourà la clàusula
següent:
“Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present contracte
es formalitza a petició expressa de l’Ajuntament del municipi per tal que els ocupants de
l’habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques d’aigua cobertes. Aquest contracte
té caràcter provisional i extraordinari i podrà ser resolt unilateralment pel gestor del servei
municipal d'abastament d’aigua a petició formal de l’Ajuntament.”
Sorea un cop feta la contractació ho comunicarà a l’Ajuntament per escrit.
Llevat dels supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l’Ajuntament i, per tant,
al seu càrrec, en cas d’impagament dels corresponents rebuts d’aigua serà d’aplicació el
Reglament del Servei, o bé l’establert en el present Protocol, si aquestes persones es
trobessin en una situació de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.
5.) Comunicació amb Serveis Socials / Ajuntament
Els casos que, en virtut d’aquest Protocol, s’hagin identificat com a vulnerables, seran
revisats pels Serveis Socials en un termini no inferior a 1 any a comptar de la seva
declaració, per tal de verificar que es mantingui aquesta situació de vulnerabilitat
econòmica, o bé si, en el seu defecte, s’ha de canviar el tractament donat a l’usuari.
Per a una millor i més àgil comunicació entre els Serveis Socials i Sorea, ambdues parts
designaran un únic interlocutor, especificant el seu telèfon i adreça de correu electrònic
de contacte.
6.) Adaptació dels Reglaments del Servei
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L’Ajuntament de Torelló i Sorea estudiaran la necessitat de modificar o aprovar un nou
Reglament del Servei, que s’ajusti a les noves exigències.
7.) Vigència
Aquest protocol té una vigència d’un any a comptar des de la seva signatura i arribat el
seu termini, quedarà prorrogat automàticament per anualitats, llevat que qualsevol de les
parts el denunciï amb una antelació de dos mesos al seu venciment o al venciment de
qualsevol de les pròrrogues.
Qualsevol regulació continguda en aquest protocol que pugui resultar contradictòria a la
normativa vigent que sigui d’aplicació, quedarà automàticament anul·lada i sense efecte,
havent de ser objecte de modificació i adaptació per les parts.
Igualment, l’Ajuntament de Torelló i Sorea, es reserven el dret de modificar el present
protocol si les situacions esdevingudes d’ençà la seva entrada en vigor, aconsellessin la
necessitat d'introduir canvis.

ANNEX INFORMES SERVEIS SOCIALS
Informe per a l’aplicació de la Llei 24/2015, a l’objecte d’impedir la interrupció dels
subministraments d’aigua potable, electricitat i gas a les persones en situació de
risc d’exclusió residencial.
Cognoms, Nom:
NIF/NIE:
Adreça:
Codi Postal: 08570
Població: Torelló
Telèfon de contacte:
L’Equip del Servei Bàsic d’Atenció Social de Torelló, un cop revisada la documentació
aportada per la persona sol·licitant, i analitzada la seva sol·licitud, acredita que:
Els ingressos ponderats de la unitat familiar o convivencial no supera els límits
establerts a l’article 5.10.
A la llar afectada hi viu una persona afectada per dependència energètica, d’acord
amb l’establert a l’article 5.13
No compleixen els requisits per acollir-se a les mesures previstes en aquesta Llei.
Un cop fet el requeriment pertinent a la persona interessada aquest Equip no pot
acreditar que es trobi en situació de risc d’exclusió residencial.
Un cop fet les gestions pertinents, consta que aquesta persona ha estat èxitus.
Un cop fet les gestions pertinents, aquesta persona no consta empadronada en
aquest domicili.
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Torelló,
L’Equip del Servei Bàsic d’Atenció Social
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
protecció de dades de caràcter personal, l’interessat dóna el seu
consentiment de forma expressa al tractament de les dades de caràcter
personal que ens ha facilitat, que seran incorporades a un fitxer el titular i
responsable del qual és l’Ajuntament de Torelló. Sempre que ho consideri
oportú, podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades adreçant-se per
escrit a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.
Llei 24/2015: protocols i procediments d’aplicació.

Autorització de l’usuari de cessió de dades als serveis socials i per
demanar ajusts públics en el seu nom
Dades d’identificació de la persona sol·licitant:
Cognoms, Nom
Adreça
Codi Postal
08570

NIF/NIE
Població
Torelló

Telèfon de contacte

DECLARO
1. Que són certes totes les dades consignades en aquest document, com també les que
he aportat als professionals dels serveis socials per l’elaboració de l'informe per acreditar
la meva situació de risc d’exclusió social d’acord amb l’article 5.10 de la Llei 24/2015
2. DONO el meu consentiment l’Ajuntament Torelló a cedir les meves dades persones
incloses a l’informe esmentat a l’empresa subministradora:
3. Que autoritzo a presentar, en el meu nom a l’empresa subministradora i a l’Ajuntament
Torelló per un període màxim d’un any les sol·licituds d’ajusts públics que es puguin
establir per abonar els rebuts impagats de subministraments d’aigua, llum i gas, per la
qual cosa manifesto que:
- Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, d’acord amb el que preveu l’article 22 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament general de subvencions.
- Que autoritzo l’organisme públic que ofereix els ajuts a obtenir per mitjans electrònics
les meves dades relatives a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Torelló,
Signatura de la persona que autoritza
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, l’interessat dóna el seu consentiment de forma expressa al
tractament de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran incorporades
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a un fitxer el titular i responsable del qual és l’Ajuntament de Torelló. Sempre que ho
consideri oportú, podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades adreçant-se per
escrit a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana d’aquest Ajuntament.
Llei 24/2015: protocols i procediments d’aplicació.

I en prova de conformitat, ho signen per duplicat exemplar, a Torelló, el dia [•]
Per part de l’Ajuntament de Torelló

Per part de Sorea”

INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Portem a l’aprovació, en aquest cas són dos protocols. El primer és un protocol genèric
que fa referència a la Llei 24/2015, d’aplicació del dret d’accés als subministraments
d’aigua potable, electricitat i gas, pels serveis públics. Com us deia, primer un protocol
genèric que s’enviarà a totes les empreses que presten els serveis d’electricitat i gas. Val
a dir que aquestes empreses no s’han posat en contacte amb l’Ajuntament; som nosaltres
que els direm que com que hi ha una llei, volem signar aquest protocol i insistirem per tal
que així sigui i que arribi a bona fi, ja que ens trobem amb casos, per exemple, de
persones que tenen una ordre de tall de llum o de gas, i quan s’adrecen als serveis
socials, se’ls informa de l’existència de la llei i per tal que no li facin el tall, se’ls fa l’ajut
però al mateix moment també es fa l’informe i es tramet a l’empresa, per tal que sàpiga
que és una persona que compleix amb els requisits. També es notifica a consum de la
Generalitat, que hi ha hagut aquesta irregularitat i, si cal, també es comunica al Síndic de
Greuges.
El segon protocol seria el que ja se signarà en ferm amb l’empresa SOREA, que és
l’empresa prestadora del subministrament d’aigua a Torelló. Amb aquesta empresa, val a
dir que sempre hi ha hagut una bona empresa en tots els aspectes, però en aquest en
concret sempre hi ha estat i s’han evitat molts talls, precisament amb la bona entesa que
hi ha hagut entre l’empresa i l’Ajuntament.
Val a dir que quan es fan informes, benestar social només fa informes de persones
físiques, no d’empreses.
Quan es requereix a una persona que té un deute i s’ha omplert tot el tràmit i informes,
d’entrada s’evita el tall, però el deute queda. També s’ha de dir que la Generalitat crearà
un fons per atendre tots aquests deutes i en el mateix moment que a la persona se li
ofereix aquest servei, també se li fa signar –tot això ho teniu en el protocol- un document
on diu que aquesta persona cedeix les seves dades, perquè si alguna hora cal demanar
aquests ajuts, ho puguin fer.
Aquest fons que crearà la Generalitat, les empreses subministradores també hi hauran de
col·laborar.
Ho portem a l’aprovació, que esperem que sigui per part de tots els grups.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Com bé diu aquesta proposta en el seu encapçalament, la crisi econòmica ha empitjorat
les condicions de moltes persones que viuen al llindar de la pobresa i fet que per molta
gent, els serveis d’electricitat, gas i aigua, s’hagin convertit en una despesa difícil o
impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha convingut denominar “pobresa energètica”.
És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una o diverses factures, que són un
indici rellevant per a considerar que una persona es troba en situació econòmica
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desfavorable i en aquest sentit, les empreses subministradores, són una peça important
per detectar nous casos o per evitar l’empitjorament dels existents.
Des de la regidoria de benestar social d’aquest Ajuntament i la seva regidora, com els
seus tècnics i tècniques, han demostrat la seva sensibilitat a la realitat descrita
anteriorment i ens consta que conjuntament amb SOREA han estat treballant per trobar
solucions als problemes dels ciutadans derivats de l’impagament de la factura de l’aigua,
en el benentès que aquest és un bé imprescindible per a la vida de les persones, en
aquest sentit de protegir els que menys tenen, hi ha una Llei, la 24/2015, de 29 de juliol,
que garanteix el dret als subministraments d’aigua, llum i gas, i l’article 25.1.e, de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, que compleix aquest
protocol.
Per tant, des del nostre grup del PSC-CP de Torelló, hi donem el nostre vot favorable a la
seva aprovació, i tant de bo que altres empreses energètiques, tant de llum i gas, tinguin
la sensibilitat de SOREA i poder evitar entre tots, els talls als que menys tenen.

Sra. ELENA CRESPI:
Des de la CUP Torelló Som Poble, votarem a favor d’aquest protocol, ja que és una eina
més en les mesures que es poden emprendre per donar suport a totes aquelles persones
i famílies que estan en situació de vulnerabilitat econòmica i tot el que sigui sumar eines
en aquest sentit, pensem que és positiu.
De totes maneres, creiem que és important no limitar-nos senzillament a complir aquest
protocol, si no que hem de continuar treballant per tal de ser més proactius a l’hora de
donar aquesta mena de suport. Això significa, per exemple, establir les mesures
necessàries per no haver d’esperar a que arribi l’avís del tall de subministrament. Cal que
els serveis socials surtin al carrer i llavors fer seguiment a aquelles llars, aquelles famílies
o aquelles persones que tinguin més risc que altres de no poder cobrir les despeses que
impliquen aquests serveis. També plantejar-nos la possibilitat de fer contractes socials a
aquelles persones que pateixen la pobresa energètica i entenem que un protocol ha de
facilitar i ha de ser una guia d’actuació, però veiem que tot és un pèl massa burocràtic i
això pot fer que les persones implicades tinguin dificultats a l’hora d’omplir tots aquells
necessaris. Per tant, esperem que des de l’Ajuntament es doni suport per poder omplir
tota la documentació sense problemes, per exemple, posant a la seva disposició l’ajuda
d’alguna tècnica.
Sabem que des de l’Ajuntament ja s’estava treballant en aquesta línia de donar suport a
aquelles persones que pateixen la pobresa energètica, però de totes maneres, i tot i que
a la comissió informativa es va dir que no passava, ens consta que alguna família si que
s’ha quedat sense subministrament, és a dir, s’ha realitzat el tall del servei, amb les
complicacions que això implica per als usuaris, que es queden sense llum, sense aigua,
sense gas i a més, amb les dificultats que hi ha a l’hora de restablir el servei. La
conclusió: que és important treballar de manera continuada per tal que situacions com
aquesta no es donin.
Nosaltres votarem a favor.

Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana i junts per Torelló estem d’acord en aquest protocol, tant el
genèric com l’específic, amb el servei d’aigua que aquí es presenta per aprovar-ho,
donant resposta a una realitat que està clarament en el dia a dia d’un present complicat
que tenim.
Es va treballar aquest tema ja a final del darrer mandat; és a dir: el protocol concret de
Sorea es basa en un document que s’havia presentat en comissions de seguiment; el que
passa és que legislativament el Tribunal Constitucional va suspendre la Llei amb què es
basava i ara en tenim una altra, que es va aprovar a l’estiu i que esperem que no l’acabin
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tombant i es pugui continuar treballant en aquesta línia, també des de la Generalitat, amb
el suport de les administracions.
Ara, el que queda clar, és que haurem de treballar segurament amb la part de l’escenari
més complicat, ja que l’aigua és un servei municipal i aquí és fàcil prendre decisions, però
amb les empreses de subministrament de gas i electricitat no. La Llei ens empara i
haurem de treballar-ho. I amb això si que esperem que la Generalitat doni suport a l’àmbit
municipal per poder arribar a aquests acords en aquests sectors que en aquest cas no
depenen de les competències municipals, com són el subministrament de gas i de
l’electricitat.
I després, també, s’haurà de treballar en l’àmbit de l’exclusió residencial.
Nosaltres donarem suport a aquest punt.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Només comentar que a la Comissió informativa, pot ser no em vaig explicar bé; no vaig
dir que no hi havia hagut talls; precisament algun tall si que hi ha estat, però s’ha actuat
de seguida; se’ls ha fet l’ajut, perquè poguessin anar... alguna persona ha vingut,
efectivament, que li han tallat el subministrament i el que no podíem fer de cap manera
era esperar precisament això que has dit tu, dels 10 dies, dels 25, que arribi... en aquest
cas, s’ha fet l’ajut directe i s’ha anat a pagar i el servei s’ha restablert. Potser no em vaig
explicar bé: talls n’hi ha hagut, el que passa és que en aquest cas, és això que diem aquí:
des que hi ha aquesta Llei, aquesta empresa que ha fet aquest tall, sense avisar, sense
atendre tot aquest protocol, no ho ha fet ben fet i, per tant, aquests casos que ens hem
trobat, que són més d’un, s’han comunicat a consum de la Generalitat a una adreça web
que hi ha que és per aquests casos d’urgència i, a més, s’ha posat en coneixement del
Síndic de Greuges.
I en resposta al que deia en Jordi, és veritat; aquest és l’ós més dur de rosegar, parlar
amb aquestes empreses; esperem que ens escoltin, perquè no serem pas l’Ajuntament
de Torelló sol; com que tenim aquesta llei, insistirem. Segurament és molt més complicat
que signar un protocol amb SOREA, però insistirem, per descomptat.

Sra. ELENA CRESPI:
Gracies per l’aclariment.
Insistir una mica que potser la feina important potser estaria en... és a dir, quan es dóna
el cas, poder actuar de manera ràpida i amb tota l’ajuda que necessitem, intervenir
ràpidament, però sobretot també treballar des de la prevenció i detectar tots aquells
casos que poden ser susceptibles que els pugui passar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
COMISSIÓ MINFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.2. RECURSOS HUMANS
2.2.1. Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió Extraordinària del dia 6 de juliol de 2015, va
aprovar, entre d’altres el règim d’indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de
l’Ajuntament de Torelló.
En el punt sisè del corresponent acord es va aprovar: “Sisè.- A aquests imports s’hi
aplicarà el mateix increment anual que es determini per al personal de la Corporació.”
De conformitat amb la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2016 s’aplica un increment de l’1% al personal de l’Ajuntament de Torelló, per la
qual cosa cal adoptar per acord de Ple l’adequació dels imports establerts en el Ple de 6
de juliol de 2015.
FONAMENTS DE DRET:
- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, que introdueix un nou article 75 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, que estableix que el límit màxim anual de les retribucions
de càrrecs electes en funció de la població del municipi.
- Apartat tres de l’article onzè del R.D.Llei 1/2014, de 24 de gener, de Reforma en
matèria d’infraestructures i transport i altres mesures econòmiques, que modifica la
Llei 22/2013, de 2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2014.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aplicar amb efectes del dia 1 de gener de 2016, un increment retributiu de l’1%
de les retribucions dels càrrecs electes amb les dedicacions següents:
Nom
Jaume Vivet Soler
Manel Romans Sànchez
Albert Portús Noguera
David Forcada Rifà
Núria Güell Rovira
Marc Fontserè Candell
Carme Francolí Casas
Concepció Villena Aceituno
Jordi Rosell Plajats

Càrrec
Alcalde
1r. Tinent d’alcalde
2n. Tinent d’alcalde
3r. Tinent d’alcalde
4t. Tinent d’alcalde
5è. Tinent d’alcalde
Regidora delegada
Regidora delegada
Regidora delegada

Dedicació
80,00 %
28,57 %
28,57 %
28,57 %
28,57 %
28,57 %
28,57 %
28,57%
28,57%

Retribució anual
36.444,44 €
11.514,00 €
11.514,00 €
11.514,00 €
11.514,00 €
11.514,00 €
10.302,00 €
10.302,00 €
10.302,00 €

Segon.- Aplicar amb efectes del dia 1 de gener de 2016, un increment de les
indemnitzacions dels altres membres de la corporació que no tenen dedicació parcial, que
percebran el règim següent d’assistències:
a) Per assistència als Plens _________________________________ 110,08 €
b) Per assistència a Comissions Informatives i Junta de Portaveus ___ 70,05 €
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Tercer.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
Quart .- Notificar aquests acords als membres de la corporació, a la Intervenció municipal
i a l’Àrea de Recursos Humans, per al seu coneixement.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Vist el protocol que aprovem en l’anterior punt, des del nostre grup no veiem bé aprovar
aquesta apujada i pensem que les retribucions i indemnitzacions que percebem ja són
suficients, tenint en compte que el sou mínim interprofessional, i per respecte als aturats i
a l’apujada de les pensions, que és del 0,25%, i estant d’acord amb els sindicats UGT i
CCOO que aquesta apujada és minsa i poc efectiva, proposem congelar aquestes
retribucions i indemnitzacions fins al final de la legislatura, ja que els regidors de l’equip
de govern, els que menys cobren, si dividim entre 12 les mensualitats, la seva dedicació
del 28,57%, que és de 10.032 euros, dividit, ens dóna 858,50, sobradament per sobre del
sou mínim interprofessional del 2016, que ha pujat un 1% respecte del 2015 i que està
actualment en 655,20 € al mes, 7.86240 € l’any.
Nosaltres ena quest punt no podem donar suport i votarem en contra.
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres, si ens remuntem al ple extraordinari d’aquest consistori del dia 6 de juliol de
2015, ja vam comentar que el compromís que s’inclou al codi ètic de la CUP Torelló Som
poble, és que el sou màxim que es compromet a cobrar un regidor és dues vegades i
mitja el sou interprofessional en cas de dedicació exclusiva. Volem recordar que pensem
que possiblement es quantifica a la baixa les hores de dedicació que cada membre
d’aquest consistori dedica a la seva tasca a l’Ajuntament i que entenem que els tinents
d’alcalde, els caps d’àrea i els regidors han de tenir uns sous que corresponguin a la feina
que realitzen i a al responsabilitat que això comporta.
Entenem que les retribucions dels càrrecs electes no compleixen els límits que
s’estableixen dins el codi ètic de la CUP Torelló-SP i per això al ple extraordinari del juliol
vam votar en contra de les retribucions i indemnitzacions dels regidors. Volem deixar
palès que també entenem que els càrrecs electes dediquen més hores de les que
s’estableixen a cada càrrec, és a dir, potser hauríem d’establir ben bé quantes hores hi
dediquen, però per les hores de dedicació que en teoria hi ha, si que entenem que el sou
no entra dins del nostre codi ètic.
Llavors vam votar en contra; en aquesta votació ens abstenim, perquè tot i que estem
d’acord en la recuperació del poder adquisitiu dels càrrecs públics, no estem d’acord amb
les retribucions fixades, com dèiem.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també ens abstindrem en aquest punt. Estem d’acord en aquesta recuperació
de l’1%, ja que si en el seu moment si que hi va haver una reducció quan també es va
reduir el sou dels treballadors de l’Ajuntament es va decidir reduir-ho, ara l’opció que ha
pres l’equip de govern de recuperar-ho quan ho recuperen els treballadors, no ho trobem
malament. Ara bé, com que en el ple del cartipàs on es van aprovar les retribucions
nosaltres ja vam exposar que una cosa per canviar respecte al passat mandat, i que
nosaltres estàvem al govern, però per l’experiència que tenim creiem que s’hauria de
rectificar, era posar unes dedicacions reals, ja que les hores de dedicació que consten
són inferiors, això s’ha dit, doncs no hi ha cap problema i posem les dedicacions reals,
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perquè si realment algun regidor només fa aquest 28% de la jornada i cobra el que cobra,
creiem que el preu per hora és molt alt. Nosaltres creiem, en primer lloc, que s’ha de
retribuir bé i correctament la dedicació a política, també, no entrarem en demagògies
d’aquestes, ara bé, posem les dedicacions reals i les retribucions que vagin relacionades
plenament amb aquesta dedicació.

Sr. JAUME VIVET:
Corroboro una mica el que diu en Jordi: en el seu moment es va reduir el 5% igual que a
tots els treballadors; per tant, mentre som càrrecs electes ens considerem treballadors de
l’Ajuntament i d’aquí ve la nostra decisió d’apujar aquest 1%.
Comparteixi el que deies, que malgrat tot plegat si que és un moment amb una situació
difícil, però l’augment del 0,25% als jubilats tampoc depèn de l’Ajuntament. No barregem
les coses.
Per tant, nosaltres si que hi donarem suport.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d’EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP
Abstencions: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-JpT-AM i
de CUP-SP.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Proposta aprovació licitació i plecs Projecte bàsic i d’execució per a la
construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal
ACORD:
Relació de Fets
Per acord del Ple municipal de data 28 de setembre de 2015 es va aprovar definitivament
el “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala polivalent a la zona
esportiva municipal”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost
d’execució per contracte de 1.358.736,24 euros i 285.334,61 euros en concepte d’IVA (21
%).
Atès que per resolució d’alcaldia de data 4 de gener de 2016 es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació de les obres corresponents al “Projecte bàsic i d’execució
per a la construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal”.
Atès que donada la característica de l’obra a licitar es considera com procediment més
adequat el procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa i amb
diversos criteris d’adjudicació.
Vist que en data 14 de gener de 2016 s’ha emès informe d'Intervenció acreditant
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa de la plurianualitat
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corresponent i sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent i en la mateixa data informe de Secretaria sobre
la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Vist que en data 14 de gener de 2016 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
Fonaments de dret
1. L'article 110 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP), disposa que una
vegada s'ha confeccionat l'expedient de contractació, l'òrgan competent ha de procedir a
la seva aprovació i ha de disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
2. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en
les adjudicacions dels contractes.
3. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple atès que el seu import supera el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost. D’acord amb la delegació efectuada pel Ple municipal del dia 6
de juliol de 2015, l’aprovació de la classificació de les ofertes i l’adjudicació del contracte
es va delegar a l’Alcaldia.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Declarar la plurianualitat de la despesa per executar el “Projecte bàsic i
d’execució per a la construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal” per un
import total de 1.644.070,85 euros amb el següent percentatge:
ANY
2016
2017

IMPORT DESPESA
1.005.640,00 €
638.430,85 €

PERCENTATGE
61,17 %
38,83 %

Segon.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació i tramitació
ordinària, per a l’execució de les obres corresponents al “Projecte bàsic i d’execució per a
la construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal”, amb un pressupost de
licitació d'un milió tres-cents cinquanta-vuit mil set-cents trenta-sis euros amb vint-i-quatre
cèntims (1.358.736,24 €) i dos-cents vuitanta-cinc mil tres-cents trenta-quatre euros amb
seixanta-un cèntims (285.334,61 €) en concepte d’IVA (21 %).
Tercer.- Autoritzar, en quantia de un milió cinc mil sis-cents quaranta euros
(1.005.640,00 €), la despesa amb càrrec a la partida 405-459-6190000 (Projecte: 2016-2405-3-1) del pressupost de despeses per a l’exercici 2016. L’aprovació d’aquesta despesa
per a l’exercici 2016 queda condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici
2016 i a la incorporació de romanents procedents de la liquidació de l’exercici 2015. La
despesa referent a l’exercici 2017 per una quantia de 638.430,85 euros resta condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2017.
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Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte
d’obres per a l’execució del “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala
polivalent a la zona esportiva municipal”.
Cinquè.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació a través
d’edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de
contractant, per tal que durant el termini de vint-i-sis dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Sisè.- Notificar la present resolució al departament d’Intervenció, als Serveis Territorials
municipals i a la responsable municipal de Pla de Barris.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres ja hi estem d’acord i si s’ha de votar hi votarem a favor.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres hi votarem en contra, tal i com venim defensant des de l’inici de la legislatura.
Des del principi hem tingut clar que aquest projecte era desmesurat i innecessari per un
poble com Torelló, i a més, veiem com continua aquesta sensació que hem tingut des del
principi, una mica d’improvisació; al principi, durant les eleccions, ja es va dir que les
obres començarien a finals d’any; després, quan vam arribar al setembre –concretament
el 4 de setembre- al setmanari Torelló es va dir que al final l’inici de les obres es
retardava fins al final de la primavera, segons l’equip de govern, molt segurament al mes
de març. A finals de setembre, el ple d’aquest mateix Ajuntament, es va aprovar via
urgència definitivament el projecte de la sala i segons declaracions del regidor David
Forcada, se’n alegrava, perquè això faria que l’inici de les obres s’avancés un mes i tot i
així, nosaltres, aquest dilluns passat, a les comissions informatives, segons se’ns va
explicar, l’inici de les obres queda ajornat fins a finals de juliol, o principis d’agost, tot i que
encara no està segur quan.
Nosaltres seguirem a l’expectativa de veure com són les previsions d’inici d’obres, però
de moment ja estan a punt de donar la volta al calendari.
Però, vaja! Centrant-nos en el que s’aprova avui, a nosaltres el que ens preocupa és que
a l’hora de puntuar les empreses, 68 punts siguin sobre l’oferta econòmica. Nosaltres
entenem que quan es fa un projecte, sabent com està la Llei, s’intenta fer amb els preus
realistes i no entenem què busquem puntuant tant les rebaixes econòmiques, si pitjor
qualitat de materials, si pitjors condicions laborals, o ben bé què hi busquem. Després, 12
d’aquests punts, també van per la reducció del termini d’execució, quan per un projecte
d’aquesta envergadura entenem que 18 mesos tampoc és tant i que realment és un
projecte pel que tampoc corre tanta pressa.
Per tant, ens trobem amb una gran construcció del tot sobredimensionada per les
necessitats del poble, i amb uns criteris en què es valorarà qui ho fa més ràpid i més
barat; a vegades, ens dóna la sensació que encara fem massa coses vivint amb el xip del
boom immobiliari i creiem que precisament el que s’hauria d’aprendre, és que les coses
s’han de fer d’una manera totalment diferent, tant el que fem, com la manera de fer-ho, i
s’hauria d’aprofitar les infraestructures que hi ha existents i treure’n un màxim de suc i no
fer-ne de noves. I a l’hora de fer aquests concursos, creiem que no s’haurien de primar
tant els interessos econòmics i que haurien de tenir molta més importància punts de pes
qualitatiu per assegurar la qualitat del projecte i la serietat de l’empresa.
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L’argument que ens direu segurament serà que la majoria de concursos d’aquest tipus es
fan amb aquestes condicions, quan per a nosaltres això no és un argument vàlid, perquè,
precisament, que a quasi bé a tot arreu es faci d’aquesta manera no és un argument i
nosaltres creiem que les coses s’haurien de començar a fer de manera diferent, ja que
aquesta manera de fer diguem que no ens ha portat a gaire bon lloc.
Aquests arguments de la sala polivalent ja els hem repetit unes quantes vegades i
tampoc ens cansarem de repetir-los les vegades que faci falta, que em sembla que seran
molts durant aquesta legislatura.
Nosaltres, només recordar que cada vegada que s’argumenti que no es fa alguna cosa
realment necessària per manca de diners, haurem de mirar per què falten aquests diners
i la realitat és que moltes vegades, la majoria, haurem de mirar a la sala polivalent,
perquè és el projecte on s’ha decidit destinar gran part dels diners d’aquesta legislatura.
Per tot això, el nostre vot seguirà essent contrari a aquest projecte.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
Primer de tot ens alegrem que ja definitivament es presentin les clàusules administratives
particulars per a la licitació del projecte. Lamentar una mica l’endarreriment del projecte,
perquè nosaltres pensem , perquè en som coneixedors, perquè hem participat en la seva
elaboració, possiblement s’hagués pogut avançar tot una mica més i en contra del que
pensen altres grups d’aquí al consistori, creiem que és un equipament molt necessari per
Torelló, tant a nivell de les entitats, siguin culturals, d’oci o esportives i, per tant, això ens
donarà un plus i sincerament no puc estar d’acord amb l’afirmació que aquest projecte
sigui car, perquè precisament una de les coses que s’ha treballat i s’ha treballat molt bé,
són els costos i només heu de comparar amb altres tipus; és un argument que per molt
que el repetiu no el guanyareu; l’obra està molt ben pensada, està molt ben valorada i,
per tant, i ho dic, perquè em sento responsable en una part de tot aquest projecte, perquè
hi vaig participar molt activament.
Només, potser, una mica de sorpresa en els sentit dels criteris de valoració, que només
heu agafat els criteris objectius, econòmics. És una opció i si que us demanaria que si
realment aquesta rebaixa econòmica hi és, com que hi ha molts altres petits projectes
que es poden anar incorporant estan molt ben valorats, que sigueu amatents a poder-los
incorporar immediatament i acabar d’arrodonir l’obra, si és possible.
Per totes aquestes raons, evidentment que hi votarem a favor.
Sr. DAVID FORCADA:
L’únic que fem és aprovar les clàusules administratives. Per tant, el debat sobre la sala
polivalent si o no, la CUP ja ha deixat clares les seves posicions i també les nostres; per
tant, no hi entraré.
Si que vull agrair el que diu Esquerra, que també va ser partícip del projecte i que, per
tant, que se’n senti copartícip ens alegra i, per altra banda, el fet que s’hagi retardat
l’adjudicació, els calendaris, en temes urbanístics i més en gestió municipal, són
complicats de definir, perquè sempre salten calendaris de publicacions i costa. De tots
maneres, l’objectiu –no sé si és a la primavera o serà a principis d’estiu- jo crec que no
marxem tant del que havíem previst inicialment i, per tant, si és que ho podem començar
el juny o juliol, abans de l’agost, serà un èxit; voldria anar més ràpid, però és el que hi ha.
Pel que fa al tema que és l’objecte del que estem aprovant aquí, podríem discutir molt els
criteris que fem servir. Tal com està redactat el projecte, amb els costos bastant ajustats i
amb els materials molt ben definits, dir que només premiar la baixa econòmica va en
detriment de la qualitat, és no tenir coneixement de com funciona això, perquè en el
projecte executiu diu exactament quines qualitats han de tenir els materials i, per tant, si
una empresa és capaç pels mitjans que té de fer-ho més econòmicament que una altra,
tot aquest estalvi va a favor de tots i és el que hem de prevaldre.
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El tema de la reducció de termini i el tema de l’ampliació de la garantia, també hem
decidit donar-hi pes, menys del que és més important per a nosaltres, que és l’oferta
econòmica, però que per altra banda també el fet de tenir més garantia i poder acabar
l’obra amb uns terminis més raonables, hem decidit premiar-ho, però el més important
creiem que és l’oferta econòmica, perquè la qualitat dels materials està totalment definida
en el plec de condicions.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Referent al que deies tu lluís, nosaltres quan ens plantegem si l’obra és cara o no, no ho
plantegem en quant a obres que puguin ser semblants a aquesta en altres pobles, si no
que ens ho plantegem car a nivell del que ens suposa a nosaltres com a poble, mirant els
diners de què disposa el municipi, mirant el pressupost municipal i és un projecte que si
no li vols dir car, és un projecte d’una envergadura econòmica molt important i que potser
si tu vols la paraula car, no, però si que té una envergadura econòmica molt important i
que per això nosaltres creiem que tots aquests diners no han d’anar destinats a una
construcció així, però d’això també n’hem parlat moltes vegades, és opinable, i aquesta
hem deixat clar que és la nostra opinió.
Referent al que diu en David Forcada, nosaltres el projecte ja ens l’hem mirat; el que no
entenem –tot i que també és opinable- és que si realment està tot tant fixat i que segur
que els materials ja estan fixats i han de ser d’una mínima qualitat, perquè es premia tant
la baixa econòmica i realment què es vol aconseguir, fent que 68 de 100 punts siguin
baixa econòmica i realment en què es busca que abaixin els diners, perquè si no és
referent als materials, en algunes altres coses les empreses hauran de buscar la baixa i
potser se’n anirà també cap a condicions laborals. En tot cas, ens preocupa que pesi tant
el punt econòmic a l’hora de valorar l’oferta.
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: 15, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Abstencions: 0.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. Moció del Grup municipal CUP Torelló-SP a favor d'obrir el debat sobre el
futur de la gestió de l'aigua
ACORD:
L’aigua és un element indispensable per a la població i els ecosistemes. Una necessitat
bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns. Els beneficis generats
de la seva gestió s'haurien d'invertir en fer més eficient la seva distribució, en retornar
l'aigua al medi amb la millor qualitat possible, així com garantir els cabals ambientals als
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rius i la integritat dels ecosistemes aquàtics. L'aigua és, a més, un dret humà reconegut
per les Nacions Unides en la seva resolució 64/92 que aprovada el 28 de juliol de l'any
2010 en què es diu textualment que "l'accés a l'aigua potable i al sanejament és un dret
humà essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans".
La gestió de l’aigua en baixa és una competència municipal, que sigui quina sigui la seva
fórmula de gestió, la responsabilitat de la gestió d’aquesta sota els principis del bé comú
és innegociable.
A Catalunya, la majoria de municipis tenen derivada la gestió de l'aigua i el control del
seu cicle a empreses privades, només un 20% dels municipis catalans gestionen l'aigua
directament sense externalitzar-ne el servei. Malgrat això, són diversos els ajuntaments
de casa nostra que han decidit recuperar-ne el control seguint la tendència mundial en
què cada vegada més ciutats, regions i països decideixen girar el full de la privatització
de l'aigua per a remunicipalitzar els serveis, recuperant el control públic de la gestió de
l'aigua i del sanejament. En l'informe de 2014 del Transnational Institute (TNI) i la Public
Service International Research Unit (PSIRU) s'han registrat 180 casos de
remunicipalització de l'aigua. Entre ells, hi destaquen ciutats tan rellevants com París,
Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz. Aquestes experiències, com
algunes de més recents a Catalunya (Mataró, Manresa, Montornès del Vallès, Arenys de
Munt, etc.) demostren la tendència a l'alça de la gestió pública dels serveis relacionats
amb l'aigua amb la incorporació de criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat,
participació i proximitat.
La remunicipalització és, per tant, la reconversió en servei de gestió pública dels serveis
de subministrament d'aigua i de sanejament anteriorment privatitzats. Més precisament,
la remunicipalització és un procés de transició dels serveis d'aigua, de qualsevol forma
de privatització a la plena propietat i gestió públiques, sota control públic.
Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua a Torelló, SOREA (grup
ABGAR - Eau de Suez) finalitza l'any 2018, des del grup municipal de la CUP Torelló Som Poble entenem que és necessari obrir un debat públic entre els grups polítics i la
població de Torelló per a poder valorar conjuntament quina ha de ser la millor forma de
gestió d'aquest servei
És per tot això que, a proposta d’/de Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat del
seus membres assistents, acorda:
PRIMER: Crear una comissió formada per tècnics especialistes i representats dels
diferents grups polítics del consistori municipal perquè, durant l’any 2016, estudiï, debati i
treballi sobre el servei de gestió de l’aigua per aportar elements de judici que permetin
valorar quin és el model més convenient per a Torelló.
SEGON: Sotmetre, al llarg de l’any 2016, a informació pública i debat ciutadà el model
de gestió de l'aigua a Torelló, procurant comptar amb la presència de persones i
col·lectius especialitzats en el tema i amb tots els agents que actualment en gestionen el
servei.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
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Jo crec que el títol que vam proposar nosaltres, no és el que figura en la moció, perquè
com que tot això ha estat fruit d’unes llargues negociacions, ara, que per un títol, no se’n
vagi la cosa en orris. El títol que proposem finalment, que ja es va proposar després de la
Junta de portaveus, és “moció del grup municipal CUP Torelló-SP a favor d’obrir el debat
sobre el futur de la gestió del servei d’aigua”.
Entre moltes altres responsabilitats que tenim els ajuntaments, també hi ha com
s’especifica en el preàmbul de la moció, garantir un dret tan important com és l’accés de
l’aigua per part dels nostres conciutadans. En aquest consistori, és evident, existeixen
diferents sensibilitats i postures pel que fa a quina és la millor fórmula per gestionar el
servei d’aigua i, per tant, per garantir aquest dret. El control i la gestió directa es
contraposa a models que en més o menys matisos, deriva en aquesta gestió per
empreses privades. És de sobra coneguda quina és la postura del nostre grup envers
aquest debat, però avui no ens toca defensar-la, perquè aquest no és l’objectiu que
persegueix aquesta moció. Des del nostre grup entenem que l’immediat horitzó que situa
al 2018 la fi de l’actual concessió del servei que exerceix l’empresa SOREA, és una bona
oportunitat per debatre a fons quin és el model de gestió de servei d’aigua que més convé
a Torelló.
Pensem que, sigui quin sigui aquest model –el que finalment s’esculli- és imprescindible
fixar nous criteris; criteris tan importants com són la transparència, l’eficiència, la
sostenibilitat, la participació, la proximitat… i que això només ho aconseguirem recollint el
màxim d’aportacions.
Per tot això, la moció que avui portem al ple, proposa dos únics punts, els punts que ha
llegit la secretària. El primer, té com a pretensió fomentar un debat que ens permeti a tots
tenir el màxim d’informació i recollir els màxims punts de vista sobre aquest tema, per
acabar, entre tots, prenent una decisió amb el màxim coneixement de causa. Per això
proposem la creació –durant aquest 2016- d’aquesta comissió que nosaltres creiem que
ha d’estar formada per polítics, però també per experts en aquest tema.
L’objectiu del segon punt no és altre que obrir i traslladar aquest debat a la ciutadania,
sensibilitzant-la sobre la importància d’aquesta decisió i oferint-li també els diferents punts
de vista que hi ha en aquest consistori o en altres que no estiguin representats aquí.
Aquesta és una moció que s’ha fet i refet respecte a la que vàrem presentar inicialment a
la Junta de portaveus, amb la voluntat de sumar el màxim de consensos i tot esperant
quina serà la posició final dels diferents grups que avui som aquí, demanaríem
generositat a l’hora d’entomar aquest repte. Som de l’opinió que el debat i la participació
sempre són positius i per això, esperem que s’aprovi aquesta moció.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres entenem que l’aigua és un bé comú, una necessitat bàsica indispensable que
ha de ser gestionada de la millor manera, sigui quina sigui la millor fórmula de gestió és
una competència municipal. Dit això, des del nostre grup del PSC entenem que la millor
manera seria crear aquesta comissió formada per tècnics, experts i els representants dels
grups polítics del consistori per debatre i estudiar quin seria el millor i el més convenient
sistema de gestió de l’aigua de boca a Torelló. Nosaltres estem d’acord amb la moció
presentada per el Grup Municipal de la Cup i donarem el nostre suport, i votarem a favor.

Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot agrair al grup municipal de la CUP que hagi incorporat alguna de les
propostes que vam proposar, i concretament un paràgraf en què s’explicita la
responsabilitat de l’Ajuntament en la competència de la gestió de l’aigua i això és molt
important, perquè per encarar aquest debat tothom ha de tenir clar que la competència de
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l’aigua en baixa, de l’aigua de boca, de l’aigua que surt de l’aixeta de les cases és
responsabilitat de l’Ajuntament i a vegades hi ha ajuntaments que pel fet d’externalitzar la
gestió, sembla que descuidin aquest servei, com que és propi de l’Ajuntament i això no és
així i creiem que l’Ajuntament de Torelló, històricament ha tingut aquesta responsabilitat
respecte a l’aigua, però creiem que era interessant a l’hora d’encarar un debat que creiem
prou important i de prou envergadura com aquest, que ho tinguéssim tots clar.
Nosaltres estem d’acord en aquesta filosofia de crear comissions per qüestions
estratègiques –com és aquesta- i poder-les estudiar els grups, bàsicament per compartir
informacions, idees i poder compartir també aquestes reflexions, poder-ho debatre, tal
com la moció que vam presentar també per estudiar les ordenances fiscals; esperem que
aquesta pugui tirar endavant i que no es tombi com aquella, ja que creiem que és una
manera de treballar, perquè tots els grups hi puguin aportar els seus plantejaments i que
a l’hora de prendre una decisió haguem pogut fer un debat que vagi molt més enllà del
que és el ple municipal i que les posicions quedin clares i també, crear aquesta comissió
amb suport tècnic, també facilita que el debat sigui rigorós des de tots els plantejaments i
tenint en compte que és un tema estratègic, com en aquest cas també ho són les
ordenances, creiem que aquesta és una molt bona opció.
Damunt de la taula hi ha l’opció de canviar de model de gestió de l’aigua i en lloc de tenir
aquesta gestió externalitzada, la municipalització; aquest és un debat que ha sorgit en els
últims anys, sobretot per mesures que s’han pres a Europa, sobretot de grans ciutats i ha
entrat en el nostre país i en alguns llocs s’ha re municipalitzat la gestió; és a dir, que la
gestió es fa directament des dels municipis.
Però perquè veiem una mica que els temps han canviat i que aquest debat és fruit
d’aquests temps, si anem al ple en què es va fer la pròrroga del contracte amb SOREA,
l’any 2010, ni els grups que llavors estaven al govern, que eren Convergència i Unió i el
PSC, bé, a l’inrevés, perquè l’alcalde era del PSC, en aquest cas els que estàvem a
l’oposició: Iniciativa per Catalunya-Verds i Ciutadans del Ges i Esquerra Republicana, no
vam posar en dubte aquesta pròrroga del contracte, si no que es parlava de l’estalvi de
l’aigua, en el nostre cas també els dubtes a què s’incorporés la gestió del clavegueram,
bàsicament, perquè havíem demanat una comparativa del que suposava la gestió directa
municipal o a través de l’empresa d’aigües.
Són uns altres temps i aquest debat s’ha d’encarar. Esperem que es pugui encarar
d’aquesta manera, amb una comissió i treballar-ho amb temps suficient; tenim un parell
d’anys per fer-ho i donem suport a aquesta moció.
Sr. DAVID FORCADA:
A Torelló tenim o tindrem el 2018, les mans lliures per decidir el model de gestió de
l’aigua. Tenim aquesta oportunitat, fruit de mantenir sense canvis substancials el
contracte prorrogat el 1998 per 20 anys; i dic això, perquè en moltes concessions hem
vist com s’han vinculat finançaments de grans inversions o inversions importants als
contractes de gestió i això ha generat modificacions substancials en el preu o allargant
els terminis de concessió.
El contracte no s’ha canviat substancialment i hem de dir que des de l’equip de govern
estem molt satisfets amb la gestió actual i amb el seguiment que fa el concessionari que
és SOREA.
També volem remarcar que la fórmula de retribució del servei per part de SOREA i
especificada en aquest contracte de gestió, ha esdevingut amb el temps molt favorable
per Torelló i això ha permès que els torellonencs tinguem fins el dia d’avui uns preus a la
banda baixa de la llista, si els comparem amb tota la resta de municipis de Catalunya. Ara
bé, tots sabem que el subministrament en alta no és l’òptim per les circumstàncies que hi
ha i ha calgut buscar alternatives. La contaminació dels aqüífers ha fet més necessari que
mai comptar amb la planta potabilitzadora d’Osona nord per garantir el subministrament i
la seguretat en aquest subministrament. Comptar amb aquesta garantia comportarà uns
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preus lleugerament superiors als actuals, als que hem gaudit fins ara, pel factor de la
compra d’aigua i els situarà, des de la banda baixa actual, cap a la mitjana catalana.
Per tant, tot i que encara falta bastant pel 2018, l’aigua és un tema sensible que cal
debatre molt obertament abans de prendre una decisió. Com tot, la decisió que pregui en
el seu moment l’equip de govern agradarà a uns i desagradarà als altres, però si obrim el
debat, en garantim la màxima difusió, la transparència, el coneixement –sobretot- dels
elements objectius que argumentin la decisió que finalment s’acabi prenent.
Per tant, donarem suport a aquesta moció.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3.1.1.2. Moció del Grup Municipal CUP Torelló-SP, de suport a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya
ACORD:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un
estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries
per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda
pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de
l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de
competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva,
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sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi
en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes
o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del
conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar
la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el
futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de re
allotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com
és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i
per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en
pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o
beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no
en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a
terme, nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.
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4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a
les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris
al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris
als consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts
pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana,
recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que
els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans
o el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la
priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats,
el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil
al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades
en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir
la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
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Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la re negociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari
mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat,
expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de re negociació
del pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
És per tot això que, a proposta d’/de Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres assistents, acorda:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Torelló a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya,
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Primer de tot dir que nosaltres estem molt contents de presentar aquesta moció que és
de l’Associació de Municipis per la Independència; aquesta moció, com ara ha dit, va de
donar ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló com a institució a la Declaració que
es va aprovar el 9-N al Parlament de Catalunya. Nosaltres, aquestes ja fa algunes
setmanes que la volíem presentar, però volíem esperar que a nivell nacional hi hagués i
que la cosa estigués tirant endavant sense aturador. Per nosaltres, aquesta declaració va
ser un model a seguir per molts temes: primer de tot, perquè va ser el primer punt
d’encontre que hi va haver des del 27S i que va poder donar esperances que la cosa
realment tiraria endavant i que aquest mandat de 18 mesos fins a arribar al que ha de ser
la proclamació de la República Catalana tiraria endavant i més enllà d’aquesta unitat,
perquè per nosaltres contenia aspectes molt importants, com per exemple que parla que
ja no es considera legítim el Tribunal Constitucional, cosa que creiem imprescindible
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durant aquests mesos: desobeir totes les ordres del Tribunal constitucional, que l’únic que
fan és intentar coartar les ales i la llibertat d’aquest poble i, a més, dota d’un important
contingut social el procés independentista, cosa que nosaltres creiem imprescindible per
aconseguir eixamplar majories i arribar a ser una majoria suficient per poder tenir aquesta
República Catalana tan anhelada per tanta gent.
Aquesta declaració parlava de punts que nosaltres creiem tan importants com la pobresa
energètica, habitatge, sanitat, educació, garantia de les llibertats públiques, refugiats, dret
a l’avortament... per tant, creiem que pel que fa a no considerar legítim el Tribunal
Constitucional com el contingut social, era el camí a seguir.
Per què creiem que des de l’Ajuntament de Torelló cal donar-hi suport? Primer de tot,
perquè ara durant aquests mesos la pilota ha estat a la teulada del Parlament, allà han
hagut de posar-se d’acord; han hagut de negociar el full de ruta per seguir aquests temes,
però creiem imprescindible tenir en compte que si volem que això surti bé, no ho podem
deixar només en mans del Parlament; el municipalisme ha de ser bàsic i vital, i no només
el municipalisme, també els moviments socials i totes les persones; però més enllà d’això,
nosaltres, des de l’àmbit que ens pertoca com a regidors, és poder reforçar tot el procés
independentista des del municipalisme. Per tant, creiem que des dels ajuntaments hem
de donar suport, no només a aquesta declaració, si no a totes les declaracions i a tots els
actes i fets que puguin sortir des del Govern de la Generalitat. A més, cal no oblidar que
els primers ajuntaments on es va aprovar aquesta declaració, l’Audiència nacional va
imputar en alguns dels municipis els regidors que hi van votar a favor. Nosaltres, quan hi
ha casos com aquests creiem que la millor arma és la solidaritat i que aquestes coses,
quan només passen a un o dos municipis, aquests regidors perden força. Si això s’aprova
a molts pobles, l’Audiència nacional no hi tindrà res a fer; en aquests casos, la millor cosa
és que la gent i els ajuntaments s’hi sumin en massa.
Nosaltres hem presentat aquesta moció i creiem que d’ara endavant, des de l’Ajuntament
de Torelló s’ha de donar suport com moltes vegades ja s’ha fet, a tos els passos que
portin cap a la desconnexió de l’Estat espanyol.
Abans hem presentat una moció que s’ha aprovat amb el suport de tots els grups;
nosaltres entenem que aquí als pobles moltes vegades es poden trencar les directrius
que hi ha des d’àmbits nacionals i també ens agradaria que aquesta moció es pogués
aprovar per tots els partits, entenent que aquí hi ha membres de partits que no són
independentistes, com pot ser Unió o potser el PSC i especialment ens dirigiríem als
regidors del PSC, que creiem que pel que hem dit abans, el contingut social d’aquesta
moció, estem segurs que en compartiu la majoria de punts; també estem segurs que per
aconseguir tots aquests punts de pobresa energètica, habitatge, educació, sanitat... la
millor manera i la més viable d’aconseguir-ho, ara per ara, és aconseguir la
independència d’aquest país en què vivim i, per tant, agrairíem que hi voteu a favor o, si
més no, l’abstenció per tal de no impedir que s’aprovi, si més no, no votar-hi e contra, ja
que creiem que aquests partits que des del Parlament són contraris a la independència,
estem convençuts que en molts pobles i comarques tenen molta gent que ho veu viable i
que per fer-ho possible també us heu de sumar en aquest procés.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres des del nostre grup del PSC-CP de Torelló, considerant que la proposta de
resolució presentada per Junts pel Sí i la Cup no hauria hagut de ser admesa a tràmit per
la Mesa del Parlament; que el PSC vam demanar a la Mesa la reconsideració d’admetrela a tràmit, que la petició que va ser denegada com ens varen denegar també els
informes jurídics sol·licitats a la Mesa i a la presidenta del Parlament sobre el contingut
d’aquesta proposta, i que també vam considerar que la reunió de portaveus que la Mesa
va escoltar abans de rebutjar definitivament la nostra petició de reconsideració no era la
Junta de Portaveus vàlidament constituïda que estableix el reglament de la cambra.
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Per totes aquestes qüestions, es va demanar empara al Tribunal Constitucional. No
vàrem demanar al Tribunal Constitucional com a mesura cautelar la suspensió d’aquest
Ple del Parlament del 9 de novembre, perquè vàrem entendre que no tenia sentit fer-ho;
vàrem demanar empara al Tribunal Constitucional pels drets dels nostres diputats i
diputades i dels drets com a grup parlamentari.
La pretensió de fons de la proposta és donar per superats la Constitució i l’Estatut,
oblidant que la reforma constitucional obliga a altres procediments i majories que no són
la simple aprovació d’una proposta de resolució del Parlament de Catalunya i que canviar
l’Estatut requereix el suport de dos terços del Parlament. Per això, també considerem que
la Mesa del Parlament no hauria hagut d’admetre a tràmit aquesta proposta, pel fet que
de forma ben palesa desvirtua els mecanismes institucionals necessaris per assolir els
objectius que busca. Aquí rau, també, la importància dels informes jurídics que se’ns van
negar.
Els prego que reflexionin sobre la responsabilitat que assumeixen en donar suport a una
proposta de resolució que, lluny de resoldre el problema de relacions entre Catalunya i
Espanya, l’agreuja; que, en comptes de demostrar força per negociar, tanca les portes a
la negociació, amb l’actual govern i amb qualsevol dels governs que es puguin formar a
Espanya; lluny d’acostar-nos a la independència, posa en risc l’autogovern; lluny d’unir
els catalans, els dividirà encara més.
Només hi ha solució a través –pensem nosaltres- del diàleg, la negociació i el pacte, i
aquesta resolució ho fa tot encara més difícil. Som conscients de la dificultat del problema
de l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya, som conscients del malestar d’amplis
sectors socials sobre l’actual estat de les coses, podem compartir molts elements
d’aquest malestar, però, com els deia, només serem capaços de resoldre’ls a través de
diàleg i del respecte a la legalitat. En aquest esforç ens podran trobar sempre, als
socialistes de Catalunya; per la via de l’enfrontament, la provocació i la il·legalitat, no. Per
tant, el nostre vot serà desfavorable envers aquesta moció. En contra.

Sr. JORDI CASALS:
Escoltant ara el portaveu del PSC m’ha vingut al cap l’època dels governs d’esquerra a la
Generalitat, que la paraula “clau” en aquells governs era la cohesió; mantenir, reforçar la
cohesió social a Catalunya. Precisament important un seguit de polítiques socials. El que
va quedar clar també –i em sembla que al PSC, tant el tema conseller d’economia, com el
president Pasqual Maragall i jo fins i tot diria que en José Montilla- van treure una
conclusió i és que amb l’autonomia que tenim, la cohesió social, per molta voluntat que es
tingui, no es podrà garantir; i això ho hem pogut viure els últims anys: en un país com el
nostre que genera una riquesa important, aquesta riquesa no reverteix en les polítiques
distributives per mantenir aquesta cohesió; i Catalunya està patint, i els seus ciutadans
estan patint la crisi amb una profunditat i una gravetat que no va d’acord amb la riquesa
que generem entre tots plegats i que no podrem fer polítiques redistributives amb
aquestes.
El que es va aprovar al Parlament, el que fa és caçar la via nacional, l’eix nacional i l’eix
social; jo crec que això és molt important, perquè està projectant el motiu central del
treball per establir UNA República catalana, que és per crear un país millor; no és una
qüestió de banderes, si no que és una qüestió de millorar la qualitat de vida i per molts,
han anat passant per diferents estadis de com poder millorar la vida dels catalans i les
catalanes, però la conclusió és que l’única via és que la fem la nostra via, i crear la
República catalana.
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, perquè creiem que el municipalisme des d’un
bon inicia ha tingut una importància en el procés d’establiment d’aquesta República
catalana, de la independència de Catalunya, i a més, per la reacció que ha tingut en
l’aprovació d’alguns municipis d’aquesta moció o semblant, que és imputar-los. Si dos
municipis són imputats perquè presenten aquesta moció i això es queda aquí, és una
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qüestió judicial. Si davant d’això centenars de municipis aproven aquesta moció, ja no és
una qüestió judicial, si no que és una qüestió política i és aquí on estem; estem en un
procés polític on el municipalisme ha de tenir el seu paper i creiem que donant suport a
aquest text, però després, al que comporta, perquè si després des del Govern de la
Generalitat es demana als municipis que facin passos, esperem que aprovant aquesta
moció, si és que s’aprova, puguem fer aquests passos al costat del Govern de la
Generalitat.
Sr. JAUME VIVET:
Nosaltres sobre aquesta moció que com heu dit l’han presentat l’AMI i l’ACM, ens consta
que la van presentar el 13 de novembre quan encara no s’havia declarat la
inconstitucionalitat del mateix per part del Tribunal constitucional, que ho va fer el dia 2 de
desembre.
Estem d’acord en el fons, però entenem que fer un pronunciament ara, donar suport a
una resolució que està anul·lada, entenem que anem una mica tard. I això vol dir, també,
que hem de ser conscients de les conseqüències jurídiques que ens pot comportar; d’això
hem de ser-ne conscients; jo sempre he dit que estaria allà on havia d’estar i malgrat
això, el que és l’equip de govern hi donarem suport. Per tant, senyor Manrique, avui pot
dormir tranquil.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Referent a la intervenció que ha fet en Rivera, que venies a explicar que tot això ha
quedat tombat pel Tribunal Constitucional i que vau presentar al·legacions i tot plegat, jo
només llegir un punt de la resolució, que crec que és el que ho explica millor de tots, que
és el punt sisè de la resolució, que diu: “El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la
sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés
de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol, no se supeditaran a les decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera
mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre
altres sentències”.
Això, no sé si us havíeu llegit tota la resolució sencera i tota la declaració, però en tot cas,
si davant d’aquesta gran majoria que vol tirar endavant aquest procés la vostra resposta
és que ho vau respondre al Tribunal Constitucional, que sapigueu que nosaltres, aquests
partits que vam donar suport a aquesta declaració, hem aprovat precisament que no
considerem vàlides les decisions del Tribunal Constitucional i molta sort en el vostre
camí, perquè ja no estem en el mateix.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Jo ja he fet la meva exposició i em sembla que ho he dit ben clar: nosaltres no vam
pretendre en cap moment la suspensió cautelar del ple; només vam demanar empara
constitucional pels drets dels nostres diputats i com a grup Parlamentari. Res més.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que especifiquem a continuació:


Vots favorables: 15, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, de CUP-SP i d’EiO#FemTorelló.
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Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP
Abstencions: 0.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
Es dóna compta al Ple dels decrets de l’Alcaldia que s’han signat des de l’última sessió
plenària:

Codi

Data
creació

Descripció

2015/2833

15/12/2015

Decret incoació expedient sancionador R.V.M.

2015/2834

15/12/2015

Decret incoació expedient sancionador R.G.G.

2015/2835

15/12/2015

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 39-2015, per
transferència de crèdit, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles

2015/2836
2015/2837
2015/2838
2015/2839

15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015

Decret incoació expedient sancionador I.S.J.
51-04-II.2 baixa actv.
44-2015-i legitimació innòcua
P-30 resolució sancionadora

16/12/2015

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 392015, mitjançant transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles

2015/2841

16/12/2015

Acceptació de l'Ajut Econòmic del Programa complementari de
Garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació
de serveis socials del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2016

2015/2842

16/12/2015

Inscripació al registre de Parelles de Fet

2015/2843

16/12/2015

Dispensar de la presentació de garantia a l'empresa Covit, S.L.
pel pagament fraccionat de tributs locals

2015/2844

16/12/2015

Decret Aprovar un AD a favor de Ciments Torelló SL

2015/2845

16/12/2015

Decret aprovar un AD a favor de Pere Llach Barris

2015/2846

17/12/2015

Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina desembre 2015

2015/2847

17/12/2015

Autorització ús del tatre Cirvianum 1-2016 SSCC

2015/2840
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2015/2848

17/12/2015

Autorització ús del teatre Cirvianum 2-2016 Escola Fortià Solà

2015/2849

17/12/2015

Autorització ús del teatre Cirvianum 3-2016 ACAT

2015/2850

17/12/2015

Autorització ús del teatre Cirvianum 4-2016 Escola Marta Mata

2015/2851

17/12/2015

Autorització ús del teatre Cirvianum 5-2016 PIOC

2015/2852

17/12/2015

Aprovació memòria valorada arranjament zona verda Mas Les
Vinyes

2015/2853
2015/2854
2015/2855

17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015

Decret Aprovar la certificació núm. 6 obra rehabilitació casa jardí
Can Parrella
Decret Aprovar la relació F-2015-52
Decret Aprovar la relació F-2015-53

2015/2856

17/12/2015

Decret Aprovar la relació P-2015-195

2015/2857

17/12/2015

Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES

2015/2858

18/12/2015

Decret Aprovar un AD a favor de Sistemes integrales de
radiodifusion

2015/2859

18/12/2015

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 40-2015, per
transferència de crèdit, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles

2015/2860

18/12/2015

Decret Aprovar la justificació final bestreta ajuntament 2015

2015/2861

18/12/2015

Decret Aprovar la justificació final bestreta ajuntament 2015

2015/2862

18/12/2015

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 402015, mitjançant transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles

2015/2863

18/12/2015

Baixa servei teleassistència exp. 2008-80

2015/2864

18/12/2015

Decret incoació concessió demanial pavelló municipal

2015/2865

18/12/2015

Nòmina. Reclamació assistència judici JALN

2015/2866

18/12/2015

Aprovar l'autorització i disposició d'una despesa a favor de la
Comissió Parroquial Verge de Rocaprevera

2015/2867

18/12/2015

Concedir l'increment de 12m³ a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 9.124.338
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2015/2868
2015/28681
2015/28682
2015/28683

18/12/2015

Concedir l'increment de 3m³ a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 9.180.429

12/01/2016

AJUNTAMENT-2015 - CONTA-243

12/01/2016

AJUNTAMENT-2015 - CONTA-242

12/01/2016

AJUNTAMENT/2015 - CONTA/238

2015/2869

21/12/2015

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local desembre 2015

2015/2870

21/12/2015

Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
desembre 2015

2015/2871

21/12/2015

Retornar la fiança dipositada per l'empresa Assessorament
Futbolístic Osona, SCP, pel lloguer del mòdul 4 del Viver
d'Empreses de Serveis de Torelló

2015/2872

21/12/2015

Baixa servei teleassistència exp. 1997-91

2015/2873

21/12/2015

Decret aprovar la relació P-2015-199

2015/2874

21/12/2015

Decret aprovar la relació P-2015-201

2015/2875

21/12/2015

Decret aprovar la relació P-2015-201

2015/2876

21/12/2015

Nòmina. Embargament de retribucions FVR

2015/2877

21/12/2015

Reversió nínxols a favor de l'Ajuntament

2015/2878
2015/2879

21/12/2015
22/12/2015

Decret aprovació expedient de licitació i plec de condicions
532-2015-SSTT-LPO

2015/2880

22/12/2015

Alta servei de teleassistència exp. 1997-91

2015/2881

22/12/2015

Baixa servei transport adaptat exp. 2003-119

2015/2882
2015/2883

22/12/2015
22/12/2015

Nòmina. Deducció retribucions JMCM nòmina desembre 2015
547-2015-SSTT-LOMEN

2015/2884
2015/2885

22/12/2015
22/12/2015

Nòmina. Deducció retribucions SPG
546-2015-SSTT-LOMEN

2015/2886
2015/2887
2015/2888
2015/2889
2015/2890

22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015

Contractació Projecte de “Treball als Barris 2015” ITT i AVL
542-2015-SSTT-LOMEN
Acord incoació 51.1-15
545-2015-SSTT-LOMEN
543-2015-SSTT-LOMEN

2015/2891

22/12/2015

Decret aprovar l'ordre de pagament de la Sra. Plazas Garcia
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2015/2892
2015/2893

22/12/2015
22/12/2015

2015-540-SSTT-LOMEN
556-1988 Incoar exp. baixa actv.

2015/2894

22/12/2015

Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir 2 places
d'agent de policia local en règim de funcionari de carrera

22/12/2015

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 42-2015, per
transferència de crèdit, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles

2015/2896

22/12/2015

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 422015, mitjançant transferències del crèdit de partides que
s'estimen reductibles

2015/2897

22/12/2015

Delegació de les tasques de l'Alcaldia en vacances de Nadal 2015

2015/2895

2015/2898 22/12/2015
2015/28981
12/01/2016
2015/28982
12/01/2016

Nomenament via urgència agent de policia (RCV)

2015/2899

23/12/2015

Decret Aprovar la baixa d'un AD a nom de Ruiz 2014 Osona SLU

2015/2900

28/12/2015

2015/2901

28/12/2015

Canvi titularitat núm. 2396 4a. Part Nova
Atorgament reducció d’un terç de jornada per atendre fills menors
ASP

2015/2902

28/12/2015

Canvi titularitat nínxol núm. 87 2a. Est-Central

2015/2903

28/12/2015

2015/2904
2015/2905

28/12/2015
28/12/2015

Decret Aprovar la certificació núm.2 obra nova xarxa aigües
pluvials
Decret Aprovar la certificació núm. 2 obra mur escullera Portal
Carrera
Aprovar la relació F-2015-54

2015/2906

29/12/2015

Proposta resolució expedient disciplinari LMMR 03-2015-D

2015/2907

29/12/2015

Incoació procediment ordre d'execució carrer Sant Bartomeu, 3

2015/2908

29/12/2015

Deixar sense efecte lloc interv. I.Vilà i sol.licitar Comissió Serv.
G.Bau

2015/2909

29/12/2015

Decret aprovar la relació P-2015-203

2015/2910

29/12/2015

Puntuacions fase de concurs i fase d’entrevista enginyer tècnic
industrial pròrroga Pla Ocupació Diputació de Barcelona

AJUNTAMENT-2015 - CONTA-246
AJUNTAMENT-2015 - CONTA-244
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2015/2911

29/12/2015

Contractació enginyer tècnic industrial pròrroga Pla Ocupació
Diputació de Barcelona 2015 MCC

2015/2912

30/12/2015

Decret aprovar la justificació final bestreta B. Social 2015

2016/1
2016/2

04/01/2016
04/01/2016

2016/3

05/01/2016

Rectificar la resolució de l'alcaldia núm. 2810-2015 de declaració
de les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 5092015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Decret incoació contracte obres sala polivalent
Sol·licitud de la sala d'actes de la Cooperativa, per part del Grup
Defensa del Ter.

2016/4

05/01/2016

Decret baixa d'ofici -incoació- exp. 01-2016

2016/5

05/01/2016

Ordre d'execució Corredor de Can Reig, 3

2016/6

05/01/2016

Decret baixa d’ofici –resolució- exp. 23-2015

2016/7

05/01/2016

Decret baixa d'ofici -resolució- exp. 32-2015

2016/8

05/01/2016

Decret baixa d'ofici -resolució- exp. 33-2015

2016/9

05/01/2016

Incoació ordre d'execució C. Sant Bartomeu, 24

2016/10

05/01/2016

Incoació ordre d'execució C. Cerdanya 16-20

2016/11

07/01/2016

Alta servei teleassitència exp. 2016-1033

2016/12

07/01/2016

reversió nínxol núm. 736 3a. Est

2016/13

07/01/2016

Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part
de l'Associació carrossaire d'Mames i d'Papes

2016/14

07/01/2016

Compliment ordre d'execució 2015.101 i arxiu d'expedient

2016/15

08/01/2016

Atorgament comissió de serveis JMCM

2016/16

08/01/2016

Adscripció comissió de serveis caporal MTTF

2016/17

08/01/2016

Reversió nínxol núm. 50 2a. Oest

2016/18

08/01/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-2

2016/19

08/01/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-1

2016/20

08/01/2016

Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2005-149

2016/21

08/01/2016

Targeta d'aparcament prov- MR exp. 2011-169

2016/22

08/01/2016

Alta servei teleassitència exp. 2015-1024

2016/23

11/01/2016
11/01/2016

Canvi titularitat nínxol núm. 90 3a. Est
Canvi titularitat nínxol núm. 174 3a. Est
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2016/24

2016/25

11/01/2016

Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència
domiciliària del 1r. trimestre de 2016

2016/26

12/01/2016

Incoació procediment protecció de la legalitat urbanística, c. Ter
núm. 45, cartells publicitaris

2016/27

12/01/2016

Nòmina. Imputació subvenció SAD social

2016/28

12/01/2016

Nòmina. Imputació subvenció EBASP

2016/29

12/01/2016

Concessió nínxol núm. 2310 2a. Part Nova

2016/30
2016/31

12/01/2016
12/01/2016

concessió nínxol núm. 2311 3a. Part Nova
13-05-i baixa actv

2016/32

12/01/2016

Baixa d'ofici -incoació- exp. 02-2016

2016/33

12/01/2016

Canvi titularitat nínxol núm. 644 2a. Oest

2016/34

12/01/2016

Exp.- 549-15 alta placa de gual C. Sant Antoni, 24

2016/35

12/01/2016

Exp.- 1-16 alta placa de gual C. Diputació, 14

2016/36

12/01/2016

Exp.- 2-16 alta placa de gual C. Estudis, 12 cantonada amb C.
Anselm Clavé

2016/37

12/01/2016

Exp.- 3-16 alta placa de gual Ronda del Puig, 190

2016/38

12/01/2016

Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló
municipal del 1r. trimestre de 2016

2016/39

12/01/2016

Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del mercat
setmanal municipal del 1r. trimestre de 2016

2016/40

12/01/2016

Aprovar l'alta i baixa d'usuaris per utilització de l'aplicatiu de gestió
tributària de l'ORGT, WTP

2016/41

13/01/2016

Atorgament reducció de jornada per atendre un fill MAM

2016/42

13/01/2016

reversió nínxol núm. 90 3a. Est

2016/43

13/01/2016

Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a despeses generals a la
tresorera municipal

2016/44

13/01/2016

2016/45

13/01/2016

Autoritzar una bestreta de caixa fixa benestar social
Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a despeses generals al
teatre

2016/46

13/01/2016

Sanció 1-16

2016/47

13/01/2016
13/01/2016

Acord incoació 1.1-16
Sanció 2-16
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2016/48
2016/49

13/01/2016

Acord incoació 2.1-16

2016/50

13/01/2016

Canvi titularitat nínxol núm. 291 3a. Est

2016/51

13/01/2016

Sanció 3-16

2016/52

13/01/2016

Acord incoació 3.1-16

2016/53

13/01/2016

Incoació 3.2-16

2016/54

13/01/2016

Denegar al·legacions 1-16

2016/55

13/01/2016

Deixar sense efecte la resolució de l'alcaldia 2812-2015, per la
qual es declarava d'especial interès l'obra inclosa en l'expedient
de llicència urbanística 514-2015-SSTT-LOMEN

2016/56
2016/57

13/01/2016
13/01/2016

Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística
489-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Targeta d'aparcament MR exp. 2015-986

2016/58

13/01/2016

Incoació recuperació possessòria zona verda c. Ter

2016/59

13/01/2016

Obertura expedient informatiu en relació a la incoació de
l'expedient de la Junta Electoral de 28-09-15

2016/60

13/01/2016

Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT

2016/61

14/01/2016

25-06-i baixa activitat

2016/62

14/01/2016

Canvi titularitat nínxol núm. 707 4a. Oest

2016/63

14/01/2016

Acceptar la petició d'alta d'un usuari del gimnàs del pavelló
municipal d'esports i aprovar la liquidació de la taxa del 14 de
gener al 31 de març de 2016

2016/64

14/01/2016

Baixa d'ofici per NO RN exp. 09,10-2015

2016/65

14/01/2016

Modificació clauers Ajuntament

2016/66

14/01/2016

Autoritzar i disposar una despesa a favor de l'Agència Catalana de
l'Aigua

2016/67

14/01/2016

Acceptar la petició de baixa d'un usuari del gimnàs del pavelló
municipal d'esports

2016/68

14/01/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-3

2016/70

15/01/2016

Servei de col·laboració de protecció civil

2016/71

15/01/2016
15/01/2016

Nòmina. Rectificació nòmina amb IT FFC desembre 2015
Exp.- 16-16 alta placa de gual C. Manlleu, 24
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2016/72
2016/73

15/01/2016

Targeta d'aparcaament exp. 2010-130

2016/74

18/01/2016

Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part
de Esquerra Republicana de Catalunya.

2016/75

18/01/2016

Sol·licitud d'informe paga extra nadal 2015 SPG

2016/76

18/01/2016

2016/77

18/01/2016

2016/78

18/01/2016

Acord incoació 4.1-16
Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
9.391.730
Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
9.177.969

2016/79

18/01/2016

Baixa transport adaptat exp. 2009-299

2016/80

18/01/2016

Baixa transport adaptat exp. 2008-164

2016/81
2016/82

18/01/2016
19/01/2016

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/4
503-2015 lomen

2016/83

19/01/2016

502-2015 LOMEN

2016/84

19/01/2016

517-2015 LOMEN

2016/85

19/01/2016

518-2015 LOMEN

2016/86

19/01/2016

534-2015 LOMEN

2016/87

19/01/2016

09-2016 LOMEN

2016/88

19/01/2016

7-98-E BAIXA

2016/89

19/01/2016

Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Associació Tres
Quarts de Quinze

2016/90

19/01/2016

Aprovar l'alta per la utilització de l'aplicatiu de gestió de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones

2016/91

19/01/2016

Autorització ús teatre Cirvianum 6-2016 Torelló Solidari

2016/92

19/01/2016

Autorització ús teatre Cirvianum 7-2016 IES Cirvianum

2016/93

19/01/2016

2016/94

19/01/2016

Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) GBP
Aprovar l'alta a l'epígraf 952 de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques i sol·licitar l'IVA reduït en l'adquisició del nou vehicle
de transport adaptat

2016/95

19/01/2016
19/01/2016

Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) MTTF
Autorització ús teatre Cirvianum 8-2016 Associació Namasté

42

2016/96
2016/97

19/01/2016

2016/98

19/01/2016

Decret adjudicació concessió demanial pavelló municipal
Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum
de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte
9.435.347

2016/99

19/01/2016

Decret incoació contracte menor serveis

2016/100

19/01/2016

Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana A.S.

2016/101

19/01/2016

Decret imposició sanció ordenança civisme A.A.

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

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

Sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2015.
Sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2015
Sessió ordinària del dia 11 de gener de 2016.

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 2015
AQUEST INFORME QUEDA SOBRE LA TAULA, PERQUÈ S’HA D’ACABAR DE
COMPLETAR.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.5. DONAR COMPTE D'ACORDS I ALTRES INFORMACIONS
3.5.1. Donar compte al Ple del compliment d'allò previst a l'art. 104 Bis apartat 6 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, relatiu al
personal eventual d'aquesta Corporació durant el darrer trimestre de l'any 2015
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RELACIÓ DE FETS:
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, i s’adopta l’acord que figura en la seva part
dispositiva:
L’alcalde, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
sotmet al Ple per al seu coneixement, l’informe relatiu a la plantilla del personal eventual,
emès per la responsable de gestió de recursos humans de data 13 de gener de 2016, el
qual posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei
7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, que literalment diu:
“INFORME DE LA RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN
RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL DURANT EL
DARRER TRIMESTRE DE 2015
Antecedents de fet
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local va introduir un nou article 104 bis a la Llei Reguladora de les bases de règim local,
el qual estableix que les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals correspongui
a personal eventual en els ajuntaments s’han d’ajustar als límits i normes que estableix
aquest article.
Pel que fa als ajuntaments de municipis amb una població superior a 10.000 i no superior
a 20.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal
eventual per un nombre que no pot excedir de dos.
El Ple de l’ajuntament de Torelló de 22 de desembre de 2014 va aprovar la Relació de
Llocs de Treball per al 2015, el qual conté un lloc de treball de personal eventual.
El personal eventual s’ha d’assignar sempre als serveis generals de les entitats locals en
la plantilla dels quals aparegui consignat. Només es poden assignar excepcionalment,
amb caràcter funcional, a altres serveis o departaments de l’estructura pròpia de l’entitat
local si ho reflecteix expressament el seu reglament orgànic.
Les Corporacions locals han de publicar semestralment en la seva seu electrònica i en el
Butlletí Oficial de la Província, el nombre de llocs reservats a personal eventual.
El president de l’entitat local ha d’informar el Ple amb caràcter trimestral del compliment
del que preveu aquest article.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l'establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb caràcter
trimestral de l'acompliment d’allò previst en aquest article, S’INFORMA
1. La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual de l’any 2015 és la
següent:
Denominació

Adscripció
funcional

Núm.
de Places
Places
places
vacants ocupades
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Assessor d’organització i Serveis
projectes
Generals

1

0

1

2. Les funcions, règim de dedicació i retribucions eren les acordades pel ple en sessió
de 22 de desembre de 2014 per al 2015.
3. En data 30 de novembre de 2015 l’esmentada plaça va quedar vacant per jubilació
anticipada de la persona que l’ocupava, sense que fins a dia d’avui s’hagi cobert.
4. En data 22 de desembre de 2015 l’Ajuntament de Torelló va aprovar la plantilla i la
relació de llocs de treball vigent de personal eventual per a l’any 2016 següent:
Adscripció
funcional
Assessor d’organització i Serveis
projectes
Generals
Denominació

Núm.
de Places
Places
places
vacants ocupades
1

1

0

5. A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, a l’estar integrada la plantilla d’aquest personal
per un total d’1 plaça, la qual no excedeix del nombre màxim legal, que és de dos, i
actualment es troba vacant.”

FONAMENTS DE DRET:
 Article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOAN CARMONA:
4.1.Voldríem demanar al regidor Marc Fontserè si de cara a carnaval s’ha tingut en compte
coordinar amb ADIF la seguretat de l’estació de tren; i si s’ha contemplat avançar l’horari
de tràfic de trens com s’ha fet altres anys.

Sr. Jaume Vivet:
Abans de començar a respondre les preguntes, m’agradaria recordar que el ple es regula
pel ROM i en el ROM es disposa que es poden fer sis preguntes per grup. Les
respondrem totes, no passa res, i si un dia n’hi ha d’haver set, que n’hi hagi set, però si
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cada grup en fa 8 o 9... ho dic, perquè és una mica que es va donar a través del ROM
que es va aprovar per majoria i m’agradaria respectar-lo.

Sr. Marc Fontserè:
Si us sembla, les dues preguntes del carnaval les responc conjuntament:
La coordinació amb ADIF s’està fent; de fet, estem pendents dels horaris dels trens, que
hi ha hagut una proposta que variava una mica la de l’any passat; la vigilància seguiran
fent-la els mossos, que ja ho han fet els altres anys i seguiran portant-ho a terme aquest
any.
Pel que fa al dispositiu, el dispositiu exacte de com s’instal·laran els 52 mossos, suposo
que no és això el que demanaves, però si que puc explicar que vindran 52 agents del cos
de mossos; treballarà, com ja es va fer l’any passat –crec- la plantilla de la policia local al
100%, tant e temes administratius, per fer front a possibles denúncies o pel que faci falta;
protecció civil estem pendents d’una reunió demà per saber exactament quanta gent
vindrà a treballar a la rua, i depenent de quanta gent vingui s’acabarà de dissenyar tot el
dispositiu de la jornada.
Les directrius? No et sabria dir quines són les directrius dels altres anys; les d’aquest any,
suposo que coincidiran i és que la seguretat ciutadana sigui el màxim; intentarem posar el
màxim d’agents de paisà, perquè estiguin en els llocs més complicats a les hores més
difícils, per intentar evitar que passi res desagradable; aquesta és la missió, que és la que
segurament tenim tots els que participem al carnaval.

4.2.També voldríem demanar al regidor David Forcada, quin és l’estat actual d’ocupació dels
habitatges socials que tenim a Torelló.
Sr. David Forcada:
Els pisos els adjudica directament el Departament d’Habitatge, ADIGSA, i a vegades la
informació real d’ocupació no la tenim o la tenim una mica en diferit; l’ocupació mitja
pràcticament és del 90%.
Dels que gestionem directament nosaltres, n’hi ha 4 de lliures i sempre se’n guarda un
per a emergències socials, però estan ocupats, excepte un.
El que estem treballant, és en el tema del producte bancari de pisos buits d’entitats, per
poder-los gestionar directament.
4.3.I per altra banda, si se sap si Torelló ha de rebre o rebrà refugiats i si és possible que ens
faci arribar un informe al nostre grup, de com està actualment l’estat d’ocupació dels
habitatges.

Sra. Carme Francolí:
També es dóna resposta conjunta a les dues preguntes.
La pregunta que ha fet exactament el regidor del PSC és: Torelló rebrà refugiats?
Aquesta pregunta no la puc respondre, perquè no la sabem, però és que no ho sap
Torelló, no ho sap Vic, ni ho sap Catalunya en general. No se sap ni quants, ni quan,... hi
ha tots els dispositius preparats, però no se sap en general.
I a la pregunta de la CUP, tots aquests punts els has dictat molt bé. Has dit que estaria bé
que s’hi posés fil a l’agulla; jo et puc dir que el fil a l’agulla està posat, però exactament
punt per punt dir-te... jo et puc dir, per exemple, el que és revisar i actualitzar el pla
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d’acollida per incloure l’asil, jo diria que està tramitat, però això m’ho anoto per dir-t’ho
exacte i si no està tramitat, això segur que es farà.
Igualment està tramitat incloure Torelló a la Xarxa de municipis acollidors i tots els altres
temes que vindrien a ser el que és impulsar, engegar polítiques locals, fer una comissió
de treball, la comissió de treball hi és, el que passa és que existeix aquesta comissió de
treball, però el que és cert és que no l’hem obert i està formada per tècniques i tècnics i jo
mateixa i gent amb una component de Càritas i de Creu Roja. També et puc dir que
aquest és un dels punts de l’ordre del dia del consell municipal de benestar social –que
per cert, està programat pel dia 4 d’abril, tot i que encara no s’han enviat les
convocatòries- i efectivament, com deia en Jordi, tens tota la raó; dels altres consells no
en puc parlar i et puc dir que el de benestar social és cert que anem tard, ja fa mesos que
n’estem parlant; no és una excusa, és un munt de treball que hi ha en aquest moment a
la regidoria i costa trobar el moment; ara si, ja ens hem assegut i hem parlat i hem trobat
un dia i ara ja farem la convocatòria pertinent. I seria en aquest consell on s’explicarà tot
el tema des d’això que has dit del protocol que hem signat avui, i també s’explicarà tot el
tema dels refugiats, de com està, de si es pot fer una comissió de treball que hi pugui
participar més gent,... tot això pensem parlar-ne en el proper consell municipal de
benestar social.
Sr. Lluís Toneu:
Celebrem, el que dèiem nosaltres és que no teníem informació sobre si aquests punts
s’havien portat a terme o no; celebrem que alguns d’ells ja s’estiguin abordant i si us
sembla, en la pròxima comissió la regidora pertinent ja traslladarà aquests punts per
acabar de tenir-los tots per escrit.
Sr. LLUÍS TONEU:
4.4.Voldríem demanar si hi ha hagut algun problema amb el repartiment de l’últim
Pescallunes, que sapiguem si hi ha hagut algun problema; diverses persones ens han fet
arribar que no l’han rebut a casa, i per posar un exemple proper, cap dels tres regidors de
la CUP l’ham rebut.
Per tant, voldríem demanar si se sap que hi ha hagut algun problema.

Sra. Núria Güell:
Ningú ens ha fet arribar aquesta problemàtica a l’Ajuntament, no ens ha arribat. De totes
maneres s’ha repartit com sempre, des de missatger; a partir d’ara parlarem amb
l’empresa per saber què ha passat. De totes maneres, si a algú li falta, a l’Ajuntament
encara en queda algun exemplar i, si no, està penjat al web, però si físicament el voleu
tenir, en queda algun a l’Ajuntament.
Ningú ens ho ha fet arribar. Si s’hagués dit abans potser hi hagués hagut manera de
solucionar-ho, però ja dic que no ens ha arribat.

Sr. Lluís Toneu:
Es tracta senzillament de transmetre-ho a l’empresa. No fem un drama tampoc.

Sra. Núria Güell:
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No, però si algú més ho hagués dit diríem que ha estat un desastre, però jo justament he
estat contenta, perquè altres vegades no m’havia arribat i aquesta vegada si, i he pensat
que anàvem bé.
Sr. Francesc J. Rivera:
Jo recordo que en Joan ho va comentar l’últim ple sortint i encara s’estava repartint. En
Joan comptava que faltava repartir i que arribaria i finalment tampoc no li ha arribat.

Sr. Jaume Vivet:
Esperem que no sigui culpa nostra, que en fem pocs.
4.5.Durant aquest mes de gener s’han començat unes obres a l’edifici situat a la plaça Nova
número 16; pel que sabem, de moment s’ha enderrocat el que és l’interior de l’edifici.
Aquesta parcel·la, que arriba fins al lateral de l’església de Sant Feliu se situa sobre
l’antiga Sagrera, que era on s’ubicava l’antic cementiri medieval i modern que va
funcionar fins ben entrat el segle XIX.
Segons el catàleg de patrimoni local, en aquesta parcel·la hi trobem dos elements
catalogats: l’església i la plaça Nova, i també segons aquest catàleg, és una zona
d’expectativa arqueològica i, per tant, d’interès especial pel que fa a la nostra història,
perquè és susceptible de conservar vestigis arqueològics. Ens agradaria saber si s’ha fet
ja l’informe pertinent, i si aquest ja s’ha tramès a l’àrea de coneixement i recerca del
Departament de Cultura de la Generalitat.

Sr. David Forcada:
Els de la plaça Nova estan dins de l’àmbit de prospecció arqueològica i, per tant, en
qualsevol obra que es faci que afecti estructura es demana que hi hagi prospecció
arqueològica.
En aquest cas, com que han començat a fer només el tema d’envans i reforma, no s’ha
demanat; en el moment que toquin estructura se’ls demanarà.
4.6.El passat ple del mes de setembre, tots els grups d’aquest consistori vam aprovar per
unanimitat la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima de conflictes
armats a la Mediterrània i, a banda de compromisos que demanàvem a nivell nacional,
també com a Ajuntament, ens comprometíem a:
 Revisar i actualitzar l’actual pla d’acollida municipal, per incorporar l’asil.
 Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el
servei a les persones sol·licitants d’asil.
 Definir i planificar quins suports (serveis, infraestructures, necessitats jurídiques...)
el municipi pot oferir per acollir a les persones sol·licitants d’asil.
 Impulsar una comissió de treball conjuntament amb la xarxa solidària local i la
ciutadania activa que desitgi sumar-s’hi, per redactar, establir i posar en marxa un
pla d’acollida que reculli les necessitats, els recursos i el programa d’acció.
 Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
 Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament
amb vocació transformadora.
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 Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.
Hores d’ara, des del nostre grup no som conscients de quins d’aquests punts s’han dut a
terme i en quins s’està treballant; si més no, a nosaltres no se’ns ha convocat a formar
part de cap comissió de treball, com s’entreveia en dos punts; tampoc hem sabut veure
aquest treball de sensibilització a què ens vam comprometre i creiem que tampoc s’ha
revisat el pla vigent d’acollida.
Per tant, demanaríem a la regidora pertinent que ens informi i que si encara no s’han
pogut abordar tots aquests temes es posi fil a l’agulla per entomar aquets compromisos,
perquè el drama humà, de moment, sembla que no s’atura.
Sra. ELENA CRESPI:
4.7.L’any 2009, l’ajuntament va assumir el compromís d’implementar l’anomenat pla d’acció
per l’energia sostenible del municipi de Torelló; l’objectiu del pla era la reducció de 1.226
TCO2EQ, és a dir, 0,094 TCO2EQ per habitants, per l’any 2020. Aquest valor suposaria
un 23,4% de reducció dels valors de l’any base, el 2005.
Des de la CUP Torelló-SP voldríem saber si s’està fent un seguiment de l’aplicació
d’aquest pla i en quin percentatge de reducció estaríem en aquest moment, si se sap. Si
l’equip de govern actual veu viable arribar al 23,4% de la reducció l’any 2020, com es
proposava; i per acabar aquest punt, si sabeu quantes de les 98 accions concretes que
es van proposar s’han dut a terme.

Sr. Manel Romans:
Això que em demanaves dels PAES, és una cosa que el control el portem des de
l’Agència de l’Energia d’Osona i cada any ens fan un informe i ens el fan arribar.
Quan tinguem l’informe, si et sembla, te’l farem arribar, perquè puguis veure totes les
accions que s’han fet a l’Ajuntament aquest any 2015 per arribar a aquests límits que ens
vam imposar nosaltres del 20-20-20.
4.8.En relació al consell de benestar social, voldríem saber si hi ha previsió de convocatòria
d’aquest consell, justament avui que parlàvem del protocol de mesures contra la pobresa
energètica i per la necessitat de treballar conjuntament en uns moments d’emergència
social com els que estem vivint, voldríem saber si hi ha previsió que es convoqui i es
realitzi el Consell municipal de benestar social, ja que en aquesta legislatura encara no
se’n ha convocat cap.
4.9.Un prec per al regidor Manel Romans: com a filla d’una persona de més 55 anys que
pateix l’atur estructural, i a més, com a néta d’immigrant andalusa, valoro positivament –i
és un agraïment compartit amb la CUP Torelló-SP- la disculpa que vas fer a través d’un
mitjà de comunicació en relació al comentari sobre la moció que va presentar a l’últim ple
el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya- Junts per Torelló.
De totes maneres, pensem que estaria molt bé que avui el fessis també davant de tot el
consistori, perquè és on vas fer les declaracions i pel respecte institucional que es mereix
la cambra, que entenem que està per sobre dels mitjans de comunicació.

Sr. Manel Romans:
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Resposta a l’Elena Crespi i a Jordi Casals.
Ja t’agraeixo que almenys valoris el gesti que vaig tenir de rectificar; he de dir que
aquesta demanda que hi va haver per part del sindicat UGT a mi no em va arribar; em
sap molt greu, tu vas dir que els ho faries arribar. Jo em vaig assabentar per un mitjà de
comunicació i, per tant, vaig creure convenient que si jo m’assabentava per un mitjà de
comunicació, les disculpes les havia de fer a través d’un mitjà de comunicació. Vaig anar
a un programa de ràdio que acostumo a anar-hi cada quinze dies, que és l’hora de la
veritat del 9 Nou, i com que això va sortir al mitjà de comunicació bisetmanal, vaig
demanar si podia fer aquesta rectificació i el director del programa em va dir que si.
Jo crec que, tal com vaig dir allà, el comentari potser no va ser del tot encertat; si que tota
la resta que vaig dir –l’argumentari que vaig presentar tenia tres dolis i aquesta al·lusió
només va sortir per una frase-. Jo crec que el que volia dir, primer de tot, que no volia
generalitzar i que nosaltres apostem com a societat per oferir eines per tal que la gent
pugui desenvolupar-se, això és el que volíem dir! I no fer eines que facin perdre la
motivació per millorar el dia a dia i que en un futur, aquestes eines acaben essent
insostenibles.
Una mica, l’argumentari de la moció venia en aquesta direcció, el que passa que si que
aquella frase potser s’hauria d’haver eliminat, o en tot cas, s’hauria d’haver explicitat una
mica més, perquè havia de ser.
Ja que m’heu demanat això, el que voldria dir és que em sap greu, sobretot que per part
del vostre grup això entrés en una desqualificació personal. No vaig contestar ni penso
fer-ho, però si que hi van haver unes referències personals, que una d’elles deia que “ara
que havia marxat la plataforma i jo feia aquests comentaris...” jo si què he de dir a la
persona que va fer aquest comentari, que la desqualificació personal si que era una de
les pràctiques habituals que feia servir el grup de Plataforma per Catalunya en aquest ple
i a les xarxes socials. Jo no ho he fet mai; si alguna vegada he ofès a algú, tal com vaig
dir al programa, jo vaig demanar disculpes i penso que rectificar és de savis i si la vaig
“cagar” ho havia de dir i no em cauen els anells per fer-ho, però si que aquestes
desqualificacions i tot el que en algun moment, els tuïts, els retuïts, els
recontraretuïts...era insostenible; inclús penso que n’hi havia un de tu Lluís, la nit de
Nadal a quarts de nou del vespre que encara retuïtava coses i el que vaig fer va ser dir
que s’ha acabat, o sigui que ara podeu dir el que vulgueu pel twiter, que no
m’assabentaré, perquè ja no en tinc. Això és l’únic que em va saber greu.
Acceptar que no ho vaig fer bé? Si, ja ho accepto i si ho vaig dir en aquest ple, també ho
diré, però penso que no hem d’entrar en aquest joc de les desqualificacions personals,
perquè entrarem en una guerra que ens hi podem fer mal.
Sr. Jordi Casals:
Primer de tot, en quant a UGT, el que vaig dir i així ho he fet, és les preguntes que feies
de com es podia finançar tot plegat, traslladar-les una vegada he tingut l’acta del ple, he
agafat les preguntes i les traslladaré. El posicionament de l’UGT és de l’UGT i el nostre
és el nostre i agraïm aquesta rectificació i que quedi clar que el nostre grup no ha entrat
en la desqualificació personal, si no en una qüestió que no estàvem d’acord políticament
amb el posicionament que es va prendre llavors per justificar el vot en contra a aquella
moció.
Sra. Elena Crespi:
Agraïm molt les disculpes. Si que potser el fet de tenir càrrecs pública fa que estiguem
més subjectes a que segons quines coses diem, llavors les xarxes socials bullin. Jo
potser si que entenc que les desqualificacions personals no s’han de fer; en aquest cas
entenc que molts tuïts van desqualificar-te a tu amb noms i cognoms, però possiblement
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el comentari que vas fer, potser sense voler, va desqualificar moltes persones que resten
en l’anonimat.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.10.Una primera pregunta referent al tema dels arbres que es van plantar la setmana
passada pel poble; en total, es van presentar una quarantena d’arbres.
Nosaltres voldríem preguntar quins criteris s’han seguit a l’hora de triar les espècies que
s’han plantat, si ha estat segons la procedència dels arbres, segons criteris estètics,
segons criteris de condicions ambientals...

Sr. David Forcada:
No hi entenem massa en arbres; per això hi ha un pla d’arbrat que recull quines espècies
són més favorables i els tècnics, en aquest cas els del MAP i medi ambient trien quines
espècies van millor.
Sr. Francesc Manrique:
El pla aquest, qui el fa?

Sr. Jaume Vivet:
Està fet.
Sr. Francesc Manrique:
Però és de l’ajuntament?

Sr. Jaume Vivet:
Si; durant la legislatura passada es va fer un pla d’arbrat, que precisament en aquest cas
en Xevi Lozano hi ha participar molt activament, juntament amb els tècnics del MAP i en
aquell moment també teníem tècnic de medi ambient, que ara està al consorci. La feina
va durar no sé si un any, però segur que força temps, mirant espècies, en funció del lloc,
tipus d’arbre que no embrutin a terra, coses d’aquestes que precisament n’hi ha algun a
la Carrera que ara hi ha un terra ben galdós; a vegades es plantaven arbres en llocs que
potser són molt macos, però el seu fruit deixa una vorera que... avui he passat per La
Carrera i ho he vist i he pensat: ostres! Aquí hi ha uns arbres que són bonics, però ara
cau el fruit i queda un terra ben brut.
I en base al pla d’arbrat, es van substituint els arbres, o quan s’ha de fer una zona nova,
ja està establert quin tipus d’arbre hi ha d’anar.

4.11.Tornant al precs i preguntes de cada mes, referent al carnaval: primer, sobre el tema del
ball, que finalment ja se sap que n’hi haurà segur, ja se sap quina empresa ho
organitzarà; volíem demanar si es fa autocrítica sobre el tema que una festa amb la
importància que té el carnaval i segurament amb el potencial econòmic que té, al final
només s’hagi presentat una empresa al concurs; i com és que amb empreses de Torelló
que s’havien interessat per la festa se’ls havia dit que a l’hora de muntar el ball
l’aforament seria de 3.0000 persones i a última hora l’aforament es va veure reduït a
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2.500 persones; a què és degut aquesta reducció voluntària de l’aforament i un cop
tancat tema ball, saber si hi ha novetats sobre el tema de Can Cata, ja que s’està acabant
el termini que en principi hi havia per deixar la nau i en cas que no hi hagi resposta del
SEREP, saber si ja s’ha començat a avançar en una alternativa, perquè si no en dos
mesos s’hauran de deixar les naus.
Aprofitant que hem fet les preguntes del carnaval, per desitjar a tots els habitants de
Torelló, des del grup municipal de la CUP Torelló-SP, molt bon carnaval i que passin una
bona setmana de festes i de disbauxa.

Sr. Jaume Vivet:
El tema ball, si que és veritat que es van interessar tres empreses, o tres grups; vam
intentar si podien anar junts o hi podia haver alguna col·laboració i va ser impossible.
Nosaltres, perquè anàvem justos de temps i a les dates que vam saber que PIOC
plegava era pràcticament a primers de desembre i això, com Ajuntament, organitzar un
ball és un tema que requereix unes condicions, uns plecs, i això s’ha de complir. Si que
van venir tres empreses, com he dit i el que se’ls va donar per anar de pressa –potser va
ser una errada nostra- va ser una documentació del que es demanava a PIOC l’any
passat, on constaven 3.000 persones d’aforament al ball. Vam veure que havíem de
treure el ball a licitació; es van posar unes condicions i anaven bastant lligades amb el
que tenim del pavelló. Al pavelló tenim un aforament de 1.880 persones i fins a 2.500 vol
dir que sempre n’hi ha d’haver 700 a fora; estem parlant del mes de febrer i vam pensar
que si en lloc de 700 n’hi havia d’haver 1.200... també hi ha tot un tema d’entrades i
sortides d’emergència; com bé sabeu, com més entrades i sortides d’emergència que hi
ha, amb el tipus de comptadors que van ara, que van amb comptadors manuals i parlen
per un micro: ara n’entra un; ara en surten tres, si poses cinc portes obertes, que és el
que entenem que hi ha d’haver, tot això fa impossible comptar les persones que hi ha a
dins; i Déu nos en guard, que passés res i hi hagués 10 persones més, d’això, Déu nos
en guard.
Per tant, aquí s’ha prioritzat l’aforament; això vol dir que si que se’ls va dir 2.500; sobre el
plec, les queixes que ens van arribar més és que era un pèl just i bàsicament un tema de
tancament. Tot això és el que es va posar en aquell moment i de les tres, dues han
decidit no presentar-se.
Això també fa que n’aprenguem una mica i que de cara a l’any vinent puguem preveure
altres coses.
Nosaltres pensem que una de les solucions, malgrat no ho compartiu, és la sala
polivalent. És una sala que mentre no hi hagi vestidors, perquè recordem que té la mida
que té, perquè ha de tenir vestidors, ha de tenir la capacitat d’una pista esportiva, perquè
si no, per fer-hi pistes... nosaltres hi va haver un moment que ens vam plantejar fer-la
encara més gran, perquè volien tres pistes de bàsquet transversals; no va ser possible,
perquè ja teníem les mides i ja hi havia un estudi fet i ho vam desestimar, perquè vam
pensar que amb les tres que ja hi ha al pavelló, més les 2 d’allà, en cas de fer un torneig
hi havia una certa capacitat i això volia dir encara créixer més. Pensem que si ha de ser
cultural, també hi ha d’haver un escenari digne, perquè si fem un escenari i llavors encara
hem de córrer amb la brigada a fer-lo més gran, perquè no hi cabem, no anem bé. Estic
d’acord en què segurament no reunirà les millors condicions per fer esport, ni les millores
condicions culturals, perquè no serà un teatre; això ho compartim, però si que entenem
que serà un espai que, imagina’t que un dia de festa major ens plogui a la plaça Nova, on
el muntem el concert de la plaça?
Per tant, pensem que malauradament pugueu pensar que es farà servir poc, jo penso que
muntar segons quines festes als patis d’escola, com heu dit vosaltres, tampoc ho
comparteixo i se’n hauria de parlar amb les escoles a veure què hi diuen, també.
Entenem que és un espai en què està previst per aquest tipus de ball, que les persones
puguin entrar i sortir per les portes principals que seran grans; les d’emergència seran les
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suficients per les persones que hi caben i també puc compartir que en el moment de
posar-ho en marxa no hi haurà vestidors, potser no hi haurà suficients lavabos... a veure!
Estem parlant d’una sala polivalent; potser no farem 25 lavabos, que són els que hem de
tenir per carnaval; n’hi farem potser algun més que al pavelló; al pavelló crec que n’hi ha
5 o 6; algun més segurament hi podrà ser, però quan hi haurà un concert o un
esdeveniment d’aquest tipus, segurament caldrà continuar posant-ne fora com es fa ara.
Jo penso que també serveix una mica per reordenar tota la zona esportiva, per tancar el
camp de futbol i altres problemes que tenia; per exemple, a vegades trobem burilles al
camp de gespa artificial, de gent que hi va el diumenge a la tarda.
Se que no ho compartiu, no us ho vull pas vendre, però si que entenem que de cara al
ball, tot això ens pot ajudar bastant. I, per descomptat, de cara al plec de clàusules de
l’any vinent, algunes matisacions o aportacions que ens han fet, no una empresa –la que
ens ho fa- si no les altres dues, es tindran en compte, segurament perquè, com hem dit,
d’organitzar balls no en sabem, no és la nostra feina; hi ha empreses que són
especialitzades i que en saben més que nosaltres.
I el tema de les naus, seguim mantenint contacte; jo et puc dir que de moment les coses
sembla que van per bon camí. Jo no vull dir res fins que estigui lligat i tancat, o deslligat;
es pot dir que va per bon camí, perquè s’han apropat posicions, però no tinc un contracte
signat. Jo penso que fins que el tinguem, anem avançant i anem fent camí; les
perspectives no són pas dolentes, però no es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat.
Malgrat això, si fos que no, ens tocarà buscar un nou emplaçament. Tots sabem que a
Torelló una nau així no hi és i, per tant, haurem de buscar –suposo- diferents espais, que
l’equip de govern compartim totalment com es fa ara, però trobar un espai de 2.000
metres, a Torelló no hi és, en aquests moments no hi és. Haurem de plantejar-nos coses i
haurem de veure què passa en cas que no arribem a un acord, però ja et dic que sembla
que anem per bon camí.
En aquest sentit jo no dic que no vulgui dir res, si no que demano discreció; a vegades,
les coses, amb discreció s’avança i si no s’avança, potser haurem de fer un bon
terrabastall, però de moment, diguem que avança.

Sr. Francesc Manrique:
Tot això de la sala polivalent no et respondré pas res, perquè ja ho hem parlat quan
tocava; senzillament que la pregunta no havia fer referència a aquest tema.

Sr. Jaume Vivet:
D’acord. Però entens que portarà una seguretat al ball, també, oi?
4.12.I per acabar i aprofitant que estem en carnaval, un prec mig en broma, mig seriosament:
aquest any al pressupost ja hi havia passar a la sala de plens nova, està pressupostat el
canvi i per tant a aquesta sala ja no li queden gaires plens. Tot i així, em sembla que
abans de canviar de sala encara ens tocarà fer un últim canvi de decoració, perquè hi ha
algun quadre que ja no... (es refereix a la fotografia de l’expresident Artur Mas).

Sr. Jaume Vivet:
S’acostuma a canviar la foto quan arriba la nova.
Sr. XAVIER LOZANO:
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4.13.Una pregunta també sobre el carnaval: abans de fer la pregunta, si que volíem fer una
reflexió i és que ens va sobtar que a la presentació no hi sortís cap membre de l’equip de
govern a fer un parlament; creiem que si l’alcalde no hi podia ser, la regidora de cultura, o
el tinent d’alcalde o algú havia de sortir i més aquest any en què portem tants mesos
generant dubtes o parant de dubtes que hi ha sobre la continuïtat del carnaval, sobre el
ball, sobre la nau de Can Cata... creiem que era una oportunitat per llençar un missatge
d’optimisme i d’aposta ferma pel carnaval per part de l’equip de govern i que es va deixar
passar. S’ha explicitat en aquesta sala més d’una vegada, però creiem que a la
presentació del carnaval era un dia per fer-ho arribar també directament als ciutadans de
Torelló.
Dit això, que és una reflexió, no és una pregunta, si que voldríem demanar al regidor de
joventut, que suposo que és qui ha liderat la campanya, que ens faci cinc cèntims de la
campanya, de com s’ha treballat i entenent també de com s’han entomat les valoracions
que es van fer l’any passat, perquè hi havia accions que ja portàvem molts anys fent-se,
que s’havien de replantejar, si hi ha accions noves, quins canvis hi ha a la campanya, a
més del detall, que sé que són moltes accions i que són difícils de nomenar, centrar-nos
més en els canvis, les modificacions i les valoracions que s’han fet respecte de l’any
anterior.

Sr. Jordi Rosell:
Per aquesta campanya es mantenen totes les accions que hi havia; dir que es repartiran
7.000 ampolles d’aigua entre Deixebles, les carrosses, els del ball i Pullassu, i dir també
que aquest dissabte es farà un taller per als responsables de les barres de les carrosses i
dels bars, per tal que puguin reconduir algun problema amb persones que van passades
de voltes i així des incentivar el consum d’alcohol.
Sr. Xavier Lozano:
S’ha incorporat la formació amb les barres, entenc. D’acord.

4.14.A la comissió informativa vam demanar per temes de fibra òptica; se’ns va explicar com
s’estava funcionant i seria més aviat un prec: veient que el funcionament de la fibra òptica
és un tema bastant desconegut pels ciutadans; hi ha gent que et pregunta què estan
passant. La gent no sap que cada companyia té el seu fil i que, per tant, si t’instal·la una
companyia i vols canviar de companyia hauràs de fer una altra instal·lació... tot això crec
que seria bo fer una campanya, ja que s’està instal·lant fibra òptica a tot el municipi,
informar la ciutadania de quines empreses són, de com funciona i de què es poden trobar
si contracten la fibra òptica, que no és com ara amb el fil del telèfon, que hi ha una
empresa que porta les instal·lacions i l’altra que et porta el subministrament.
Crec que seria bo informar els ciutadans de Torelló.
I evidentment, que tinguem tots un bon carnaval!

Sr. Manel Romans:
Faré cinc cèntims de com està el tema de la fibra òptica a Torelló: en aquest moment hi
ha 3 empreses que s’han posat en contacte amb l’Ajuntament, perquè estan interessades
per fer desplegament de fibra òptica; una és telefònica; aquesta ja fa força temps que
està desplegant fibra; ja fa uns quants anys que ja dóna servei de fibra òptica a grans
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empreses, perquè diguéssim que la fibra òptica que tenien era dedicada i sortia a un preu
que era prohibitiu per a la major part dels ciutadans, però ara ja està desplegant la fibra
òptica del que ells en diuen FTTH, és a dir, la fibra per a totes les llars. Diguem que
telefònica va al seu aire i va desplegant. En una reunió que vam tenir deu fer cosa d’un
any amb els representants de telefònica i l’alcalde, ens van manifestar que ells volien
començar per tot el centre del poble i que en principi tot el que eren zones industrials i les
afores, ells no hi estarien interessats, bàsicament, perquè no hi havia consum i
necessitaven un gruix d’abonats.
Llavors, nosaltres ens vam posar en contacte –que ja hi havíem tingut contacte abansamb Gui-fi.net i Curtes, que és l’empresa que això ho desplega i ens van dir que estaven
interessats a fer el desplegament i arribar allà on telefònica en principi no estava
interessada a arribar i també arribar al centre del poble, ja que ells tenen uns quants
centenars d’abonats en aquests moments a través de la xarxa sense fils de gui-fi.net.
Diguem que en aquests moments, el tema de Gur tec és que ja han començat a fer algun
desplegament de fibra. Ells faran servir tot el que és canalització d’aigües d’Osona, de la
canonada que es va posar per la potabilitzadora i una de les millores que es va posar en
aquest projecte va ser la instal·lació d’un tri tub, amb els corresponents pous i arquetes i
Gur tec es va interessar per fer arribar la fibra des de la C-17, des de Masies de Voltregà
fins aquí i aquí fer un desplegament.
L’altra empresa que també es va interessar és Ádamo, que en principi semblava que
també anirien a punxar la fibra a la C-17. De moment sembla que no, que s’espavilaran
per una altra banda, i aquesta empresa també dóna servei a usuaris del poble. Suposo
que algunes llars ja han rebut, sobretot per part de telefònica, algun comunicat demanant
permís per poder estendre la fibra per la façana i també, pel que ens consta, Ádamo ja ha
començat a fer una política de publicitat per oferir els serveis als possibles usuaris.
Diguem que tot això, en mig any aproximadament, hi haurà bastant desplegament de
fibra òptica; al centre del poble, jo penso que telefònica ja està donant servei; de moment
encara no m’ha arribat, però penso que ja està donant servei i el que són els disseminats
i els polígons industrials, pensem que en un parell o tres de mesos ja es començarà a
donar servei a les empreses que ho vulguin.
Una mica aquest és l’estat que hi ha de desplegament de fibra òptica a Torelló.
Sr. Xavier Lozano:
Si, l’estat si. El prec anava en el sentit de fer-ho informatiu a la ciutadania, ja que el model
de la fibra òptica no és el mateix que la telefonia, que tenim fins ara pel que fa al
funcionament de les companyies i ara pots passar de Telefònica a Jazz tel o Vodafone,
pots canviar de companyia sense més i ara cada companyia tindrà el seu i això és un
canvi de model que potser la gent li pot causar alguna confusió i creiem que seria o que
s’informés.

Sr. Manel Romans:
Això ja vam quedar amb les empreses, sobretot amb Gur tec i Ádamo, que són les que
nosaltres havíem tingut més contacte, que ho faríem així, per explicar una mica tot el
sistema que hi haurà de contractació de la fibra òptica i que sàpiguen que no només hi ha
telefònica, si no que ara, cada empresa que vingui aquí, malauradament tothom tindrà la
seva xarxa quan, suposo que al segle XXI el que s’hauria de fer és que hi hagués una
única xarxa i que tothom pogués anar a punxar a la mateixa. Però diguem que la cosa no
és així i, per tant, qualsevulla d’aquestes tres empreses tindrà la seva xarxa i ells la
podran oferir als usuaris.
Per tant, quan ja tinguem una mica clar, que ens faltin un o dos mesos per poder
començar a donar servei, fer una reunió informativa en què vindran aquestes empreses a
explicar una mica el seu model de negoci.
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Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.15.No sé si són preguntes, reflexions o precs...
Un sobre el ball del carnaval, però des d’una altra vessant; des de la vessant de les
entitats esportives que utilitzem el pavelló: suposo i entenem que tots estem a favor del
carnaval, que hi ha d’haver ball, que s’han fet tots els esforços perquè hi pugui ser.
Suposo que per la –no ho sé, és una reflexió que faig- per la urgència de tot, suposo que
no hi va haver un treball transversal entre les diverses regidories i ens hem trobat que hi
ha entitats esportives que se’ls ha canviat el que passava fins aquests moments i era que
es deixava d’utilitzar el pavelló, si no vaig errat, durant cinc dies de carnaval –de dimecres
fins al dilluns- i hem passat a tenir des del primer dilluns, que és el dia 1 i fins el dia 10 –
en principi- sense poder utilitzar aquest espai.
Només dir que hagués estat bo que s’hagués tingut en compte parlar-ne amb les entitats
esportives que es poguessin veure afectades, perquè ara s’ha hagut d’improvisar moltes
coses i evidentment, les entitats esportives han de donar la cara amb les famílies i
evidentment no tenim un espai alternatiu per encabir tothom, a part de tots els esforços
que es fan cada any per trobar una solució, i evidentment s’han d’ajornar partits, i s’han
de canviar entrenaments, ...
Sé que al final, sortosament, possiblement s’ha trobat una solució; evidentment no és la
solució d’altres anys, però tot és benvingut. No crec que sigui tant una responsabilitat de
la regidoria d’esports, si no dels que van fer els plecs de condicions i demanar que altres
anys es pugui tenir en compte, o parlar-ne abans i intentar buscar solucions més
anticipades.

Sra. Concepció Villena:
La veritat és que dos dies més sense poder practicar l’activitat esportiva, si que és... l’any
passat era a partir de dimecres i ara serà a partir de dilluns. Els plecs els vam haver de
fer molt ràpid i vam mirar tant, tant la seguretat...

Sr. Jaume Vivet:
Ja volien muntar dijous mateix i vam dir que no, però si que per la part del darrere, que
era fins el dia 10, ja vam acordar que el dilluns, potser quedarà alguna cosa en una
tercera part que no es podrà utilitzar, perquè han de venir a carregar; diumenge vindran a
desmuntar i ho deixaran tot arraconat i esperem que durant el dilluns puguin venir a
carregar-ho i si a les 5 de la tarda han carregat i són fora estarà net, i si no, allargaran
una mica més.

Sra. Concepció Villena:
Aquest any haurem de tenir una mica de paciència;

Sr. Jaume Vivet:
Entenc el tema de les entitats que ho heu d’explicar als pares...

Sra. Concepció Villena:
Si teniu molt problema, els podeu adreçar a regidoria i si convé, els ho expliquem.
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4.16.El consell municipal d’esports i la festa de l’esport: el Consell municipal d’esports sembla
que al final ens podrem reunir el dia 27, si no vaig errat. I ja es va sabent a través de les
entitats esportives com funcionarà la festa de l’esport.
Dir que, en primer lloc, en tot això de la confecció del Consell municipal de l’esport ha
estat una mica un sainet, per dir-ho d’alguna manera amb bon to; primer, pel tema de la
comunicació dels representants, que s’havia de fer una sol·licitud, que si es podia fer per
correu electrònic, ... sembla que realment es vol fer d’una manera molt legal, però
després ens trobem que la comunicació de la convocatòria es fa per un mitjà
absolutament normal –que em sembla perfecte- que és a través de correu electrònic no
nominatiu, ja que se’ns demana a tots, tant a grups polítics com a entitats posar-hi un
nom concret, com a mínim, la convocatòria que vagi nominativa.
I l’altra sorpresa, una mica, si es llegeix l’última acta que em sembla que va ser del febrer
de 2014, de l’embrió del que havia de ser el Consell municipal d’esports, on es parlava ja
de com es podia organitzar la festa de l’esport, sembla que tota la feina feta o l’interès
que vam posar la majoria d’assistents en aquells moments en aquestes xerrades, a l’hora
de la confecció de la festa de l’esport no s’han tingut massa en compte.
Suposo que el dia 27 en podrem parlar, però si que jo penso que és un tema que ens
falta i que sabem que ens va quedar penjat del mandat anterior, però també la
precipitació a l’hora d’organitzar-la sense que sortís pròpiament des del consell municipal
o aprovat pel consell municipal, penso que pot sortir una mica coixa la confecció
d’aquesta primera festa de l’esport.

Sra. Concepció Villena:
Ens ha costat una mica poder convocar tothom; és veritat que a l’hora de convocar-vos si
que hauria de ser nominal; ho diré als tècnics que ho facin així i aquest primer dimecres
farem la primera convocatòria i explicarem una mica el que farem a la Festa de l’esport,
que si que partim del que es va anar preparant amb els altres consells.
Ara em mirava l’acta i si que hi ha hagut alguna cosa que en la proposta que us farem
haurem canviat una mica, però la idea general partim sempre del que es va parlar en
aquell consell municipal.
I per això estan els consells, per discutir-ho i per fer els canvis que s’escaiguin,
evidentment.
4.17.I per última, i perquè ara venint cap al ple ho he vist i és una cosa no anecdòtica, però
penso que –no m’agrada fer-ho als plens, però com que ho he vist- agrairia que es
tingués una mica més de cura en la neteja del call de la rectoria amb les restes del que
deixen caure els coloms, perquè fa una mica de pena; a més, amb el tema del carnaval,
que també serà una zona molt de pas, pot ser perillós si es mulla.

Sr. Jaume Vivet:
És un continu aquest Call. Potser hi hauríem d’instal·lar un punt d’aigua per tenir-hi una
mànega, perquè posar-hi una màquina de pressió...
Sr. JORDI CASALS:
4.18.-
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Respecte als consells municipals, que en aquest mandat alguns, per exemple el de
seguretat ciutadana no s’ha convocat i els altres anys es feia per explicar el dispositiu del
carnaval i ara que ve carnaval hauria estat bé haver-lo convocat i poder-ne parlar allà i
informar tot el dispositiu.
Demanar si es pot avançar alguna cosa, si hi ha alguna novetat o quin és aquest
dispositiu.
I l’altre consell que tampoc s’ha convocat i creiem que era una oportunitat pel protocol
que hem aprovat abans, que és el de benestar.
Nosaltres ens creiem els consells municipals i creiem que són eines que a vegades estan
infrautilitzades i en temes com per exemple aquest del protocol, que suposa una novetat i
una resposta davant d’una realitat molt important, creiem que hauria estat important
poder-ho treballar i al consell de seguretat ciutadana i mobilitat, en moments com aquests
que implica molt gent que són membres del consell, posar en comú tot el dispositiu, que
segurament és dels més importants que té Torelló i creiem que era el més correcte.

4.19.En la campanya de Nadal passada, com si que hi ha hagut unes altres actuacions que
s’han mantingut des de la regidoria de comerç, hem vist que pel que fa a la campanya de
Nadal no i s’ha vaporitzat; s’ha deixat de fer la Campanya “Nadal de tots”, que anava
segurament molt més enllà del que és una campanya de dinamització comercial i
intentava donar una visualització de què el Nadal a Torelló té una base popular i que es
viu de moltes maneres i s’intentava coordinar les accions que es feien en diferents
regidories, entitats, impulsar que se’n fessin de noves, ja fos amb entitats o conjuntament
amb altres regidories, o conjuntament amb regidories i entitats; hi havia una implicació
molt important de diferents àrees de l’Ajuntament, però amb la idea global de Torelló i que
la gent pogués viure el Nadal a Torelló i que té una vessant més d’aquestes accions, des
de les escoles amb les places, des de les entitats amb les diferents activitats, des de la
regidories amb altres entitats conjuntament, o directament des de les regidories i aquesta
comunicació global que arribés la informació de totes les activitats que es fessin al
municipi i tothom pogués trobar el seu Nadal a Torelló, això no ha existit. Si que hi ha
hagut algunes activitats que ja es feien, com per exemple, la dels clàssics “La nocturna”,
que surten de la plaça Nova, que es va impulsar conjuntament amb la regidoria d’esports
i l’entitat dels clàssics pescallunes... si que s’han fet les places de Nadal; els comerciants
han fet les seves campanyes, però no hi ha hagut aquesta unificació, aquest impuls,
aquesta dinamització conjunta i també s’han trobat a faltar activitats com podria ser el que
en anys anteriors va poder ser, com el taller dels dimonis i els àngels, o el circ l’any
passat, que es complementava amb tallers dels tions, o el mercat de la cuca de nit;
aquesta activitat més vistosa no hi era i si que els comerciants estaven contents en el seu
moment que hi hagués aquesta font d’atracció i que ajudava a l’activitat comercial i que la
gent no marxés de Torelló per fer això.
Després d’aquesta reflexió, que és la nostra opinió, quina valoració en fa el regidor, de la
campanya, si és que es pot dir que n’hi ha hagut, per part de l’Ajuntament, d’aquest Nadal
passat.

Sr. Jordi Rosell:
Aquesta campanya hi ha hagut dos tallers: un de disfresses de cuques de llum i un altre
de tions i malgrat que no es va fer el tríptic de tots els actes conjunts, es va fer
individualitzats i el dissabte a la tarda que es feien els tions si que hi havia força gent a la
plaça Nova.
La valoració és una campanya que ha anat de menys a més; dir també que si que ha
faltat, potser, fer el tríptic general i de cara al proper any s’intentarà corregir.
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Sr. Jordi Casals:
Com a concepte, si els actes es fan individualitzats, deixar de ser una campanya.
Per la resta, ja he dit abans l’opinió que en teníem i la valoració que en fèiem.
4.20.I finalment demanaríem, com ho vam fer en un comunicat, al regidor d’ocupació Manel
Romans, que com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió en el passat ple,
en la moció per les mesures dels aturats de més 55 anys, que va fer unes afirmacions
que una vegada llegides a l’acta, realment són dures i creiem que no adients per un
regidor d’ocupació, bàsicament perquè molts dels usuaris del servei d’ocupació de Torelló
tenen aquestes condicions i dir que gent que pateix això que se’n diu l’atur estructural i
que no estic d’acord amb l’afirmació que va dir suaument el regidor, serà difícil que hi
hagi aquesta confiança a un servei municipal d’ocupació, si el responsable polític pensa
el que va dir.
Per això nosaltres demanaríem que es fes una rectificació del que es va dir i, si no, que
es plantegin la continuïtat com a regidor d’ocupació, d’una persona que creu això dels
aturats de llarga durada.
5.- INFORMACIONS:
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.1.En Xevi ens va demanar que quan hi hagués novetats del consistori infantil informéssim;
avui hem tingut la primera sessió de feina, diguem; els hem proposat una mica treballar
sobre els serveis socials del nostre poble i s’està treballant a veure si es vol fer alguna
visita al rebost solidari... és a dir, apropar una mica la mainada a tota aquesta realitat.
També se’ls ha proposat, però encara està a les beceroles, un concurs pel logo del
consistori infantil.
I bon Carnaval a tothom!
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.2.La festa de l’esport la farem el 13 de febrer al teatre Cirviànum, a les 6 de la tarda i
bàsicament serà una festa on farem diferents reconeixements a esportistes.
5.3.Vam demanar a Diputació poder acollir la jornada de cloenda del cicle de passejades
d’aquest any i la veritat és que ens han valorat molt positivament la nostra petició i ens
han dit que si, que durant el mes de maig farem aquestes jornades de cloenda a Torelló.
Han valorat molt positivament el nostre entorn, la situació i per al poble crec que és molt
important, perquè ens vindran més de 1.000 persones a fer aquestes activitats.

Sr. JAUME VIVET:
5.4.-
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Domen per acabat el ple.
Malgrat no vaig anar a la presentació del Carnaval, si que desitjo que tinguem tots pegats
un bon carnaval i que el gaudim tant com puguem i que s’acabi la república de la barrila i
tornem a la normalitat.

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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