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Abans de començar a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde proposa, i
s’accepta, que es faci un minut de silenci pel recent traspàs de la Muriel Casals.
Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/1 Ordinària 25/01/2016

L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1. Bases Reguladores pel Servei de Neteja de Xoc a la Llar de l'Ajuntament de
Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Des de fa anys la regidoria de Benestar Social realitza el servei de neteja de xoc , com
una prestació complementaria del Servei d’Ajuda a Domicili, és un servei de suport per
prestar ajuda en la realització de les tasques de neteja domèstica i del manteniment de
l’ordre al domicili. La finalitat és procurar uns mínims en les condicions higièniques dels
habitatges i prevenir-ne, per tant, el deteriorament.
Aquest servei s’adreça a persones grans de més de 74 anys que viuen soles o amb un
acompanyant que pel fet de tenir un nivell d’autonomia limitat, no pot realitzar
personalment la neteja de la llar i a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat i/o
risc social.
El servei de neteja de xoc s’està realitzant a partir de plans d’Ocupació i s’ha cregut
convenient realitzar unes noves bases reguladores que parteixin de les necessitats
actuals.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer,- Aprovar les Bases Reguladores del Servei de Neteja de Xoc a la Llar.

3

Segon,- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP i al
tauler d’edictes de l’ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i
reclamacions que consideri pertinents. En el cas que no es presentin al·legacions, l’acord
s’entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord al
respecte.
Un cop aprovades definitivament, les bases es publicaran íntegrament al BOPB i es farà
una referència al DOGC.

El text de les Bases reguladores és el següent:
“BASES REGULADORES PEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
1. Objecte
És objecte de les presents bases la regulació de les condicions i el procediment per
realitzar el servei de neteja de xoc a la llar.
Aquest servei està adscrit a la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de
Torelló.
2. Definició del servei
El servei de neteja de xoc és una prestació complementaria del Servei d’Ajuda a
Domicili . Aquests serveis són prestats en el domicili de la persona/família usuària i
s’orienten a resoldre dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca
d’autonomia personal.
El Servei de Neteja de Xoc és un servei de suport per prestar ajuda en la realització
de les tasques de neteja domèstica i del manteniment de l’ordre al domicili.
La finalitat és procurar uns mínims en les condicions higièniques dels habitatges i
prevenir-ne, per tant, el deteriorament.
Aquest servei s’adreça a persones grans de més de 74 anys que viuen soles o amb
un acompanyant que pel fet de tenir un nivell d’autonomia limitat, no pot realitzar
personalment la neteja de la llar i a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat
i/o risc social.
L’Ajuntament de Torelló ofereix aquest servei mitjançant una subvenció per a la
contractació de persones auxiliars de la llar, per un termini de 6 mesos. Una vegada
finalitzada la subvenció l’Ajuntament de Torelló deixarà de prestar aquest servei
sense que els usuaris que n’hagin gaudit puguin al·legar-ho com a precedent. El
servei de neteja de xoc es prestarà d’acord amb la disponibilitat de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Torelló ofereix aquest servei de neteja de xoc a la llar sense cap
cost econòmic per a la persona usuària, llevat del que fa referència als estris i
productes de neteja (escombres, draps, detergents....) que aniran a càrrec de les
persones beneficiaries del servei.
El màxim d’hores de realització del servei en un mateix domicili no podrà superar les
18 hores en total durant el termini d’aquest Pla d’Ocupació.
L'Ajuntament dictarà un acte administratiu per prestar el servei i que comportarà el
dret d'accés i permanència en el domicili de la persona que prestarà el servei.
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3. Persones destinatàries
 Persones de més de 74 anys que viuen soles o amb un acompanyant que pel
fet de tenir un nivell d’autonomia limitat no pot realitzar personalment la neteja
de la llar i que no superin els requisits econòmics establerts.
 Persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc social que
necessiten una neteja a la llar urgent.
4.

Requisits d’accés
 Estar empadronat a Torelló.
 Persones més grans de 74 anys, que viuen soles i que no superin l’Indicador
de la Renda de Suficiència.

Nucli de convivència
1 Persona


Persones més grans de 74 anys, amb grau de dependència i/o discapacitat,
que no superi 1,5 vegades l’Indicador de la Renda de suficiència.

Nucli de convivència
1 Persona


2 Persones

2 Persones

5.

995,96 €

INDICADOR
RENDA DE
SUFICIÈNCIA
863,17 €

Persones més grans de 74 anys que viuen amb una altra persona, que
alguna persona del nucli de convivència pateix dependència i/o discapacitat
que no superin 1,5 vegada l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
Nucli de convivència



1,5 VEGADES
IRSC

Persones més grans de 74 anys que viuen amb una altra persona que no
superin l’Indicador de la Renda de Suficiència

Nucli de convivència



INDICADOR
RENDA DE
SUFICIÈNCIA
663,97 €

1,5 VEGADES
IRSC
1.294,76 €

Persones i/o famílies Persones i/o famílies amb dificultats d’integració social
que necessiten una neteja a la llar urgent.
No es comptabilitzarà els ingressos econòmics, es valorarà la situació de
vulnerabilitat social.

Documentació acreditativa
 Certificat de convivència
 Fotocòpia del DNI de la persona beneficiaria
 Resolució del grau de la dependència i/o discapacitat
 Certificat de pensió o declaració de la renda
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6. Tramitació i concessió
La sol·licitud s’ha de presentar en l’imprès normalitzat i la documentació acreditativa
al Departament de Benestar Social.
La resolució serà dictada per l’alcalde de l’Ajuntament de Torelló en un termini màxim
d’un mes des de la sol·licitud.
La prestació del servei es farà en funció de la disponibilitat.
Si s’accepta el servei, es prestarà dins dels 30 dies següents a la notificació de la
resolució. La resolució es notificarà a la persona interessada. “
INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Las CUP Torelló-Som Poble, votarem a favor d’aprovar les bases reguladores pel servei
de neteja de xoc a la llar, que es realitza des de la regidoria de benestar social.
De totes maneres, volem dir amb veu alta que no ens sentim del tot còmodes amb el
cinquè paràgraf del punt 2, que és el de la definició del servei, on diu que l’Ajuntament
ofereix aquest servei mitjançant una subvenció per a la contractació de persones auxiliars
a la llar per un termini de sis mesos i que un cop finalitzada la subvenció, l’Ajuntament
deixarà de prestar aquest servei. Pensem que precisament, perquè aquest servei és
d’ajuda al domicili, és prioritari per garantir el benestar de les persones que més ho
necessiten i creiem que no hauria de ser un servei que estigui subjecte a subvencions, és
a dir, de si es disposa dels diners o no.
Nosaltres animem a l’equip de govern, perquè independentment de si arriben els diners o
no, es trobin sempre els recursos necessaris per seguir impulsant aquest servei i d’altres
que tinguin la mateixa vocació social.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport a aquest punt. Si que tenim alguns dubtes, però ja se’ns va
dir, per exemple, en el tema de la limitació de l’edat a 74 anys, que s’ha agafat un altre
reglament d’ajuts de benestar; es va dir que ningú es quedaria al marge per una qüestió
d’edat... bé, seria bo fer un seguiment que això no sigui així, i en el que també ha
comentat la companya de la CUP, en la comissió informativa i la Junta de portaveus, es
va comentar que anava lligat a uns plans d’ocupació: nosaltres coincidim en el fet
d’estudiar la viabilitat, la possibilitat de donar-hi continuïtat i no lligar-ho a un pla
d’ocupació que dóna una situació d’indefinició en el temps, que pot crear certa frustració,
perquè estem creant una demanda i una necessitat, que després, si no tenim l’oferta, pot
crear aquesta frustració. Per tant, emplacem a l’equip de govern a què ho estudiï i busqui
les fórmules i el finançament per donar aquesta continuïtat.
I enllaçant amb el principi, agrairíem que des de la regidoria, sigui en consell municipal o
en una comissió informativa, poder fer el seguiment de com va aquest reglament, que si
no vaig errat, a pregunta meva en la Junta de portaveus, se’ns va dir que era el primer
que es feia en aquest aspecte, si el funcionament ha estat correcte o quines disfuncions
hagi pogut tenir, per poder-ho arreglar de cara al futur.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
He de dir que estic d’acord en el que dieu.de fet, és així: en aquest moment aquest tema
el tenim només amb plans d’ocupació; no és un tema que tinguem pressupostat; el que

6

també és cert, tant en el tema d’edat, com en el tema econòmic o de necessitat bàsica de
primer ordre, per descomptat no es deixaria d’atendre cap servei de neteja de xoc encara
que en aquell moment no hi hagués un pla d’ocupació; i tampoc pel tema d’edat, perquè
s’atenen casos inclús de gent jova, però de casos molt desestructurats, casos molt greus
i s’han fet en temporades o en moments que no hi ha pla d’ocupació. Però en prenem
nota, per descomptat, per tenir present la vostra demanda de continuïtat, que jo també
penso que estaria bé i també prenc nota de fer-vos arribar el seguiment d’aquest
reglament, tal com deies, suposo que serà a través del consell municipal de benestar
social.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.2. ALCALDIA
2.2.1. Modificació del pla econòmic i financer de la sol·licitud de pròrroga
extraordinària de 4 anys i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli
Antic de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’Ajuntament de Torelló, en data 5 de maig de 2009, va sol·licitar una subvenció al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció.
L’Ajuntament de Torelló rep en data 28 de juliol de 2009 la notificació de la Subdirectora
general d’Arquitectura la qual acompanya còpia de la Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 23 de juliol de 2009; l’annex d’aquesta resolució
determina el pressupost aprovat de 8.261.500,00 euros per a les actuacions a realitzar al
Nucli Antic de Torelló durant els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.
En data 22 de febrer de 2010 es signa el conveni de col·laboració entre el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Torelló per al desenvolupament
del Projecte d’intervenció Integral al Nucli Antic de Torelló.
El Projecte d’intervenció integral al Nucli Antic de Torelló, aprovat per un import de
8.261.500,00 euros, contempla un programa d’actuacions temporalitzades amb quatre
anualitats a partir de l’any 2009. Per cada una de les anualitats hi ha un pla econòmic
financer, d’acord amb el cronograma inicial d’execució de les diferents actuacions.
Les característiques sociodemogràfiques, econòmiques, urbanístiques i mediambientals
van determinar l’estratègia i la visió del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de
Torelló d’aconseguir que el centre de Torelló sigui el motor de Torelló. Per fer-ho el
projecte estableix 3 eixos estratègics:
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A) Estructura urbana de centre
B) Seu patrimonial i cultural, motor de promoció econòmica de la ciutat
C) Centre viu, ha de ser un privilegi viure-hi
Per cada un d’aquests eixos, hi ha definides diferents actuacions que permetran assolir
els resultats plantejats en el projecte.
L’Ajuntament de Torelló, en data 4 de novembre de 2013, va sol·licitar una pròrroga de 2
anys (pels exercicis 2014 i 2015) i, una modificació del Projecte d’Intervenció Integral del
Nucli Antic de Torelló.
L’Ajuntament de Torelló rep en data 29 de novembre de 2013 la resolució del Secretari
d’Habitatge i Millora Urbana i, del President de la Comissió de Gestió de Fons de Foment
del programa de barris, de data 15 de novembre de 2013, en la qual es concedeix una
pròrroga de dos anys (2014 i 2015) per a l’execució del projecte i, la modificació
presentada per l’ajuntament.
El percentatge d’execució real per cada anualitat ha estat:
ANUALITAT 2009:
ANUALITAT 2010:
ANUALITAT 2011:
ANUALITAT 2012:
ANUALITAT 2013:
ANUALITAT 2014:
ANUALITAT 2015:

0%
4,09% ( 337.915,41euros)
1,19% ( 98.120,42 euros)
2,70% (223.173,60 euros)
6,46% (533.443,80 euros)
3,40% (281.173,21 euros)
5,52% (455.718,07 euros) ** fins a 30 de setembre de 2015

Així doncs, el percentatge global d’execució del Projecte integral d’intervenció al Nucli
Antic de Torelló és de 23,36%.
La situació econòmica actual, la manca de finançament i el retard en el pagament de la
subvenció són els principals motius que han dificultat la implementació del projecte
d’acord amb el cronograma inicial previst.
A més, actualment les noves necessitats sorgides en el barri plantegen noves actuacions
que totes elles s’emmarquen en la visió del projecte. Problemes com carrers del barri
amb mal estat que requereixen el seu condicionament, el context de crisi econòmica que
fa necessari una aposta ferma per la dinamització comercial per incentivar un sector
econòmic característic del barri ... fan necessari plantejar noves actuacions i
modificacions del projecte. Aquests canvis continuen tenint com a objectiu principal
recuperar el Nucli Antic per tal que novament assumeixi un paper referent i protagonista.
En data 26 d’octubre de 2015 el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària, va
aprovar, entre d’altres, l’acord de sol·licitud de pròrroga extraordinària de 4 anys i
modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Torelló.
Un cop revistat l’expedient per part de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya cal modificar el pla
de financer de reprogramació en dos sentits:
-

Ajustar l’anualitat 2015 del Pla Econòmic Financer d’acord amb l’última justificació
econòmica aprovada i acceptada per l’Oficina de Gestió del Programa de Barris.
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-

Modificar el pressupost de les actuacions d’inversió que compten amb una previsió de
finançament d’altres ajuts per part d’altres administracions, donat que en el cas de
l’existència d’altres ajuts per la mateixa actuació només cal comunicar-ho a l’Oficina
de Gestió del Programa de Barris en el moment de la justificació econòmica. Les
accions afectades per aquest criteri són les següents:


Condicionament del carrer Nou, Corredor de Can Reig, Pas de la Sagrera,
Rocaprevera, Sant Josep i Sant Antoni (acció 1.1.01.01)



Condicionament del Carrer Sant Bartomeu (acció 1.1.02.01)



Oficina d’habitatge i de gestió del Pla Integral de Barris (3.3.01.01)



Sala polivalent (annex pavelló) (3.3.03.01)

FONAMENTS DE DRET:
L’article 15.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, que desenvolupa la Llei de Barris
preveu sol·licitar una pròrroga extraordinària del termini d’execució de totes les
actuacions incloses en el projecte d’intervenció integral al Nucli Antic de Torelló per
quatre anualitats més (any 2016, 2017, 2018 i 2019).
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- SOL·LICITAR una modificació del pla econòmic financer de la proposta de
pròrroga extraordinària del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Torelló que
haurà de regir pels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 a l’Oficina de Gestió del Programa
de Barris del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya
El que es modifica d’acord amb el model aprovat per l’Oficina de Gestió del Programa de
Barris del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya és el pla econòmic i financer del Projecte d’Intervenció Integral
del Nucli Antic de Torelló d’acord amb l’annex 1.
Segon.- FACULTAR l’alcalde-president, Sr. Jaume Vivet i Soler, per representar
l’Ajuntament i per signar la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això és la continuació del que va passar al ple del mes de novembre. Aquí han canviat
els criteris per part del departament, els criteris de justificació i és del que ara en donem
compte.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem. Entenem que la modificació és de caràcter
tècnic i no tenim res a dir a les modificacions, però com bé has dit, seguirem el sentit de

9

vot de quan es va aprovar el mes de novembre, amb la mateixa argumentació: en aquell
moment ja ens vam abstenir, perquè crèiem que cal aprofitar aquest projecte del pla de
barris, tot i que no estem d’acord en què es destinen gran part dels seus diners, ja que
principalment es dediquen a la sala polivalent, quan nosaltres creiem que s’hauria de
prioritzar molt més al benestar de les persones, per davant de crear noves
infraestructures.
Sr. JORDI CASALS:
Per la nostra part, també ens abstindrem, ja que ho vam fer així a la primera votació.
Estem d’acord en aquesta pròrroga i celebrem que pugui ser per quatre anys, fins el
2019, però com ja vam dir en el seu moment, no estàvem d’acord en les modificacions
que representa un encongiment del pla de barris respecte del que es va projectar, ja no
inicialment, si no fins i tot, de les diferents modificacions i replantejaments que s’han anat
fent al llarg dels anys i encara s’havia encongit més. En això no hi estem d’acord, però si
en la pròrroga, i per això ens abstindrem.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-JpT-AM i
de CUP-SP

2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 3/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles i ingressos no tributaris
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2016 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa i ingressos no tributaris.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Altes d’ingressos no tributaris:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva
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106-46103

0,00 €

Transferència
corrent
extraord.
Diputació
de
Barcelona. Benestar
social

18.430,18 €

Total altes d’ingressos:

18.430,18 €

18.430,18 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

103-337-4890003

Transferències
corrents
Associació
Benestar
i
Desenvolupament

405-341-4800001

Transferències
entitats

502-912-2260100

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

a

4.000,00 €

2.450,00 €

1.550,00 €

Dotació als partits polítics amb
representació

11.000,00 €

11.000,00 €

0,00 €

corrents

23.450,00 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

103-337-2260902

Activitats de joventut
i infància

Consignació inicial
12.540,00 €

Crèdits en alta
10.000,00 €

Consignació
definitiva
22.540,00 €

10.000,00 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

106-2316-4890004 Transferència corrent
al Fons Català de
Cooperació
al
Desenvolupament

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

106-2314-6500000 Instal·lació xemeneies
(Projecte:2016-3- estufes de pèl·lets
106-1)
habitatges
de
protecció oficial C.
Comte Borrell núm.
63

0,00 €

6.930,18 €

6.930,18 €

106-2316-7800000 Atenció
benèfica
(Projecte:2016-3- “Programa
106-2)
d’arranjaments
d’habitatges”

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €
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405-341-4890000

Transferències
corrents
al
Club
Futbol
Torelló
“Projecte de valors i
esport”

0,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

405-341-4890001

Transferències
corrents
al
Club
Natació
Torelló
“Projecte de valors i
esport”

0,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

502-912-4800000

Dotació
al
Grup
Municipal CiU de
Torelló

0,00 €

3.271,28 €

3.271,28 €

502-912-4800001

Dotació
al
Grup
Municipal ERC-JpTAM

0,00 €

2.080,80 €

2.080,80 €

502-912-4800002

Dotació
al
Grup
Municipal
Candidatura
de
Progrés-Torelló

0,00 €

1.783,56 €

1.783,56 €

502-912-4800003

Dotació
al
Municipal
Torelló

Grup
FEM

0,00 €

1.783,56 €

1.783,56 €

502-912-4800004

Dotació
al
Grup
Municipal
CUP
Torelló-Som Poble

0,00 €

2.080,80 €

2.080,80 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

31.880,18 €

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

2.3.2. Aprovar inicialment la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2016 i
següents
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
L'estudi de consums i possibles tarifes de la nova planta de tractament d'aigua potable de
les Masies de Voltregà, que ha d'abastar en una primera fase, als municipis de Torelló,
Orís, Sant Hipòlit de Voltregà i les Masies de Voltregà, presentat per l'empresa Aigües
d'Osona, S.A., titular del servei d'abastament d'aigua potable en alta a diversos municipis
de la Comarca d'Osona, l'estudi presentat per l'empresa arrendatària del servei d'aigua
de Torelló, Sorea, S.A.U., que inclou la compra del 50 per cent de l'aigua a la nova planta
i l’estudi de costos realitzat per la intervenció de l’Ajuntament de Torelló, posen de
manifest la necessitat de modificar les tarifes d'aquest servei per l'any 2016.
En el Ple de l'Ajuntament de data 21 de desembre de 2015 es va imposar el preu públic
per la utilització de la deixalleria Municipal, i es va aprovar l’Ordenança Fiscal núm. 28,
reguladora del mateix, però no es va indicar que, a les tarifes recollides en la taula
annexa s’hi havia d’afegir l’import de l’IVA corresponent, donat que es tracta d’un servei
subjecte a aquest impost, tal i com s’estableix en l’article 7.8.h’) de la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
De l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la utilització privativa d’espais i/o
entrada al recinte del museu de la torneria de la Vall del Ges i la realització de tallers,
conferència i/o dossiers didàctics, s’hauria de treure l’apartat de l’article 6 que fa
referència a l’ocupació d’espais d’exposició ja que es tracta d’un lloguer i per tant subjecte
a l’Impost sobre el Valor Afegit, fet que també comporta un canvi de denominació de
l’esmentada ordenança.
FONAMENTS DE DRET
Articles del 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al procediment per a
l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'ha de verificar que, en relació a les
taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de
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competència local, que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.
Articles 4 i 7 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que
determinen el fet imposable i els supòsits de no subjecció, respectivament.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2016 i següents, la modificació de les
Ordenances fiscals, que a continuació es relacionen:
1. Es modifica l’article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per a la
prestació del servei d'aigua potable:
Article 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Subministrament d’aigua a famílies:
El mínim de consum facturable m3/unitat consum/ mes :
Per comptador de diàmetre fins a 13 mm
Per comptador de diàmetre de més de 13
mm fins a 15 mm
Per comprador de diàmetre de més de 15
Per comptador de diàmetre de més de 20
mm fins a 30 mm

10
15
20
30

- Fins el mínim facturable en funció del diàmetre, per m³/mes ……. 0,4173 euros/m³
- De més de 10 fins a 14 m³/mes ...................................................... 1,2697 euros/m³
- De més de 14 m³/mes ..................................................................... 1,7543 euros/m³
b) Subministrament d’aigua d’ús industrial .............................. 0,7049 euros/m3
El mínim de consum facturable m³ /unitats consum /més :
Per comptador de diàmetre fins a 13 mm

15

Per comptador de diàmetre de més de 13 mm fins a 15 mm
Per comptador de diàmetre de més de 15 mm fins a 20 mm
Per comptador de diàmetre de més de 20 mm

25
35
45

c) Finançament d’obres ............................................................. 0,12 euros/m3
d) Conservació de comptadors, segons diàmetre:
Fins a 13 mm, per mes .................................................................................... 1,0187 €
De més de 13mm i fins a 20 mm, per mes.....................................................
1,37 €
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De més de 20 mm i fins a 30mm, per mes .....................................................
De més de 30 mm, per mes ............................................................................

2,10 €
3,60 €

e) El terreny de sòl urbà sense edificar, destinat a hort per autoconsum, tributarà
per la tarifa a) (domèstica), prèvia autorització municipal.
2. A les tarifes especificades, s’hi afegirà l’IVA que correspongui en cada cas.
2. Es modifica l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora del preu públic
per la utilització de la deixalleria municipal:
Article 5.- Tarifes
L’import dels preus públics que cal satisfer són els que s’indiquen en la taula annexa
d’aquesta ordenança als que s’hi afegirà l’IVA que correspongui en cada cas.
Segon.- Modificar l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la
utilització privativa d’espais i/o entrada al recinte del museu de la torneria de la Vall del
Ges i la realització de tallers, conferència i/o dossiers didàctics, en el sentit de treure la
tarifa “Per ocupació d’espais d’exposició: 600,00 euros” i imposar el preu públic pel
lloguer d’espais d’exposició del Museu de la Torneria de la Vall del Ges, per un import de
600,00 euros, tenint en compte que a l’esmentat import caldrà afegir-hi l’IVA que hi
correspongui.
Tercer- Canviar el títol de l’Ordenança Fiscal núm. 14, que passarà a anomenar-se “taxa
per l’entrada al recinte del museu de la torneria de la Vall del Ges i la realització de
tallers, conferències i dossiers didàctics”.
Quart.- Els acord definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d'Ordenances fiscals per a l'exercici 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
Sisè.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

INTERVENCIONS:
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Sr. LLUÍS TONEU:
Des del nostre grup, i com hem vingut fent habitualment des del ple d’ordenances,
votarem en contra d’aquest punt del ple, perquè en el seu moment, com que vam haver
de votar-ho conjuntament, ja vam argumentar que això feia que ens hipotecava de cara al
futur a poder seguir aprovant modificacions de les ordenances aprovades en el ple
pe4rtinent.
Independentment d’això, però, ens agradaria fer algunes consideracions sobre
l’increment –bàsicament- que preveu l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació
del servei d’aigua potable. El debat sobre el preu de l’aigua, de ben segur que serà
present a la comissió que vam aprovar al ple del mes passat i que engegarem d’aquí a
poc i sabem que aquest no és un debat senzill; és difícil dir si l’aigua és barata, o és cara,
i segons els casos, segurament podríem dir que és una qüestió relativa. Agafant com a
referència l’últim estudi fet per l’ACA, el preu de l’aigua de Catalunya, un cop sumades les
taxes de clavegueram i el cànon de l’aigua, el preu per metre cúbic de Torelló és d’1,71 €.
A nivell de Catalunya, estem situats a la franja mitja; per exemple, Piera, el municipi on
l’aigua és més cara, és paga a 3,34 €/m3, mentre que a Vielha, on es paga menys, el cost
està fixat en 0,77 €/m3.
Comparant-nos amb altres municipis de la Comarca, paguem menys que a Vic, però, per
exemple, paguem més que a Manlleu, a nivell de mitjana.
A nivell socioeconòmic, el pes de la factura de l’aigua en el pressupost familiar està
calculat en un 1,2% de mitjana, ,però en rendes mínimes, aquest pressupost puja fins al
4,83%. Per nosaltres, això fa evident la necessitat d’aplicar mesures de tarificació social.
Els ajuntaments, com a titulars del servei de subministrament, podem concretar a través
de les tarifes, bonificacions o exempcions a aquestes mesures; en aquest sentit, tot i que
només és un primer pas, des del nostre grup valorem molt positivament passos com el
que vam fer al ple passat, quan es va aprovar el protocol regulador de les mesures contra
la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica.
Pel que fa als usos que actualment considerem industrials, nosaltres som del parer que
caldria que de totes, totes, diferenciar l’ús industrial del comercial, ja que entenem que la
tarifació actual perjudica clarament activitats com el comerç, determinats professionals
lliberals o determinats autònoms.
Pel que fa al consum, també som del parer que caldria premiar encara més l’estalvi i
gravar consums que estan clarament per sobre de la mitjana. Actualment, i també segons
aquest estudi de l’ACA del 2015, la majoria d’estructures tarifàries apliquen un terme fix,
una quota fixa, i un mínim de consum, que provoca un augment del preu unitari en els
consums reduïts. A mesura que ens desplacem cap a consums més elevats, aquest
efecte es fa més petit amb el corresponent efecte sobre el preu unitari. Nosaltres
entenem que això no hauria de ser així.
Finament, i tenint en compte la sentència que ha sortit durant les últimes hores, per la
qual aquest Ajuntament haurà de ser indemnitzat amb 82.700 € i l’ACA amb 1.150.000 €,
pels intents de descontaminació del pou, ens agradaria saber si això pot repercutir en un
futur a mitjà o llarg termini –ja entenem que a curt termini segurament no serà així- per
contenir aquestes tarifes o per invertir de nou en la descontaminació dels pous, per no
dependre tant d’aquesta potabilitzadora que entenc que ens ha fet incrementar els preus.
Voldríem preguntar a l’equip de govern si veuen factible invertir aquests diners o que
aquests diners serveixin, perquè aquesta tarifa, a la llarga, pugui anar a la baixa.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, òbviament està contextualitzada aquesta aprovació d’aquest punt en el ple de
les ordenances fiscals, que recordem com va anar; és a dir, el plantejament d’Esquerra
Republicana-Junts per Torelló va ser: “volem reformular la manera d’encarar les
ordenances”; crèiem que no hi érem a temps, sobretot, estant a l’oposició, l’equip de
govern hi havia de dir la seva i tenia els seus ritmes, i vam presentar un seguit
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d’esmenes, que es van tombar totes una a una, amb algunes explicacions més aviat
posant criteris presumiblement tècnics per davant de la voluntat d’aprovar algun punt.
Nosaltres vam votar en contra de les ordenances; es voten en la seva totalitat. Aquí
s’aproven diferents ordenances i també en un sol punt, és a dir, que ja avanço que el
nostre vot serà contrari. A més, un vot contrari refermat per la manca de voluntat de voler
parlar d’una manera formal, l’equip de govern amb l’oposició, de les ordenances, ja que
també es va tombar una proposta de crear una comissió de treball, per poder parlar en el
temps tots els grups, tots tenint les mateixes informacions, podent aportar idees, debatreles i després, cadascú, òbviament, prenent les decisions que hagin de prendre de cara a
l’any següent; això també es va tombar. El vot negatiu també respon a la voluntat que
totes les mans esteses per part del nostre grup hagin estat menyspreades.
Entrant una mica en la nova taxa, que és la de l’aigua, som conscients que ha
d’augmentar per l’inici del funcionament de la potabilitzadora i la pregunta que feia la CUP
sobre si es podran destinar aquests recursos en descontaminar els pous, pel que sé,
difícilment es puguin recuperar aquests pous en poc temps i amb aquest capital, perquè
aquestes descontaminacions són molt complicades. Tant de bo es poguessin recuperar!
Però em sembla que ens haurem de basar en el suport de la potabilitzadora i això suposa
un augment dels costos. Ara bé, sabent que hi ha aquest augment, potser també era el
moment de replantejar-se la manera de poder implementar aquesta taxa sense que
suposés un canvi de contracte –com ja se’ns va advertir a les comissions informativesperò hi hauria coses que s’haurien haver pogut tenir en compte. També el fet que, ara just
en aquest moment, actualitzar els comptadors que provocaven un dèficit, que hem
allargat, l’hem arrossegat al llarg del temps, i en aquest moment que és quan s’apuja per
la posada en funcionament de la potabilitzadora, també incrementem el cost en aquest
aspecte. És una cosa que s’hauria pogut valorar, saben en quina situació estem a nivell
social; és una opció, si fins ara s’ha pogut fer, es podia haver deixat de fer durant un
temps, o no! Podria ser així, perquè si no, què hem de dir durant tots els anys en què no
s’ha actualitzat?
Són coses per plantejar; són coses per plantejar també de cara al futur; esperem que no
tardem gaire a reunir la comissió per treballar el tema de l’aigua, per poder parlar de
diferents temes que han sortit al ple o també van sortir a la junta de portaveus i a les
comissions informatives.
Per la nostra part, acabo on he començat, que és que votarem en contra d’aquesta
proposta.
Sr. DAVID FORCADA:
Centrats en la taxa reguladora del servei de subministrament d’aigua potable, estem
d’acord segurament en el 90% de les coses que s’han dit aquí: podem fer unes tarifes
més racionals, més progressives, podem establir una quota d’entrada i, de fet, hem
destinat molts esforços en mirar com això podíem fer-ho. Hem topat amb un inconvenient,
que és el que vam comentar a les comissions informatives, que és tema del contracte que
hi ha actualment i fer qualsevol canvi en el sistema tarifari, implicava la modificació del
contracte; una modificació de contracte que entenem que no té sentit, quan el 2018 es
licitarà de nou, o s’anirà per una altra opció, però en definitiva no era lògic modificar el
contracte quan, si que en el fet de poder aplicar unes tarifes més progressives ens està
lligant de mans, però ens està donant molts avantatges en altres aspectes, com és la
retribució que rep actualment la companyia SOREA. Per tant, si el contracte és
avantatjós, no val massa la pena modificar-lo. Tot i així, si que hem fet tot el possible per
–no al 100%- transmetre al 90% el que potser ara hem exposat aquí: fer unes tarifes més
progressives; no hem pogut posar una quota d’accés, però si que ho són. I de fet, si ens
mirem l’increment i com han quedat, el tram primer de consum, és a dir, el que
consumeixi, per exemple, 18 m3, passa de pagar 34,72 € com a rebut total, a 37,73 €; és
a dir, el rebut d’aigua se li apuja 3 euros, que és un 8,69% -això és en 3 mesos,
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evidentment- i, en canvi, el que consumeix per exemple, 60 m3, a aquest se li apuja u
145%. Tot i així, no deixa de ser 24€; per tant, si que hi ha un increment de l’aigua i hem
de tenir en compte totes les situacions d’emergència social que hi ha, però un rebut en
tres mesos, de 3 euros, que en el 90% de la població serà això -1 euro mensual-, tampoc
és una apujada molt significativa. Aquesta apujada ens situa, com has dit tu Lluís, prop de
la mitjana -en tarifa total- de Catalunya, però si ens mirem en preus del primer tram,
seguim estant per sota de la mitjana i, repeteixo, en el primer tram s’hi concentra un 90%
dels consumidors.
A partir d’aquí, també el que vam comentar el mes passat, del tema de la pobresa
energètica, val a dir que SOREA, és dels que realment posa més facilitats, perquè al
capdavall tenim la informació nosaltres per totes aquelles situacions de risc poder-les
gestionar bé. És la realitat que hi ha: la potabilitzadora es posa en funcionament; la
potabilitzadora té un cost fix, tant si comprem com si no comprem aigua de la
potabilitzadora i, per tant, s’ha de plasmar en les tarifes. Que es poden fer millor? Per
això hi ha la comissió i ja en parlarem de tot això!

Sr. LLUÍS TONEU:
Per part nostra tornar a repetir que entenem que per la majoria de la població, l’aigua no
és un cost elevat, però si que actualment les tarifes el que fan és penalitzar sobretot
aquella franja de població que ho està passant més malament i nosaltres voldríem que la
comissió treballés en aquest sentit.
Agafant-nos en això i veient la bona voluntat que es va demostrar en el ple passat,
evidentment, per part nostra portarem els estudis que nosaltres entenem que podrien
permetre que aquestes tarifes fossin una mica més justes per aquesta franja de població
que a nosaltres ens preocupa, i evidentment, emplacem a reunir-nos el més aviat
possible.

Sr. JORDI CASALS:
Una pregunta: el fet de modificar el contracte, suposaria la modificació del contracte,
canviar la manera en què nosaltres recaptem?

Sr. JAUME VIVET:
Tot això ho hem estat estudiant, perquè ara cobrem per uns metres cúbics mínims
facturats, que són uns mínims i no vol dir consumits, i passaríem de facturar només els
consumits. Així es baixa pràcticament un 40% la facturació en metres cúbics. Canviem el
sistema. I, per tant, modifiquem el contracte.
Sr. JORDI CASALS:
Quan parlem de tarificació social, això suposaria un canvi de contracte?

Sr. JAUME VIVET:
Jo he de dir que l’Empresa SOREA és l’única, quan parlem de companyies elèctriques,
d’Aigua, gas i llum, que està per la tasca i al que no pot pagar, se li paga en aquests
moments.

Sr. JORDI CASALS:
Si, però la tarificació social, la tarificació social no dóna resposta al que són les
emergències socials, que això és una altra cosa! La tarificació social, és pagar segons els
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ingressos, no donar resposta a la gent que no pot pagar, que això, és emergència social i
SOREA va fer aquesta proposta al protocol. També hem de tenir en compte que la
diferència entre el gas, l’electricitat i l’aigua, és que l’aigua és municipal; encara que la
gestió la porti una empresa privada, l’aigua és municipal i donar aigua a la gent depèn e
l’Ajuntament. Aquí, molt bé la voluntat de SOREA, però, és clar! El grau d’autonomia que
té respecte a les elèctriques o al gas, és molt menor.
La pregunta és: si s’hagués volgut implementar la tarificació social, és a dir, és la manera
en què recaptem els diners; és a dir, al cap i a la fi, hem de recaptar el mateix, però d’una
altra manera. Al cap i a la fi, el que hem de fer és que l’aigua que gastem, al cap i a la fi,
s’ingressi el mateix, però repartit d’una forma diferent.
Jo sé que és un treball complex haver-ho de fer així. La meva pregunta és si això
representa o no representa un canvi de contracte, si al cap i a la fi, estàs recaptant el
mateix, però amb una fórmula diferent de cara al ciutadà.

Sr. JAUME VIVET:
Aquesta pregunta ja te la respondrem. Ara no és el moment de respondre-la, o no és el
moment... jo t’he de dir que hem fet tots els esforços per arribar aquí en aquest punt que
dius tu; hem mirat de fer més trams, de baixar els mínims més i pensem que tot això ha
de sortir en la nova licitació.

Sr. JORDI CASALS:
És per justificar una mica la pregunta. Perquè, quan vam parlar dels canvis, potser no
vam aprofundir a la Junta de portaveus i ho hauríem d’haver fet, però quan estàvem
parlant de certs canvis que suposaven un canvi del contracte, va quedar a l’aire aquesta
licitació, perquè el canvi que suposaria una tarificació social a l’hora de pagar l’aigua, és
que aquí, els consums baixos en surten beneficiats, però una família de renda baixa, que
tingui cinc fills, o que siguin set persones a la unitat de la casa, realment no tindrà un
consum baix, tindrà un consum alt i això suposa que el cost sigui molt més gran.
Aquest és el canvi de paradigma entre posar diferents trams o tarificar el que seria la taxa
de l’aigua.

Sr. JAUME VIVET:
Jo també he de dir que per a famílies nombroses també hi ha bonificacions de l’aigua.
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: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERCJpT-AM i de CUP-SP
Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP.

2.4. RECURSOS HUMANS
2.4.1. Recuperació parcial de la paga extraordinària i paga addicional del
complement específic del mes de desembre de 2012, dels empleats municipals
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ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, "Paga extraordinària del mes
de desembre de 2012 del personal del sector públic", va establir l'obligació de reduir les
retribucions anuals del 2012 del personal al servei del sector públic, per l'import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els termes
següents: "A l'any 2012 el personal del sector públic definit a l'article 22.U de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, veurà reduïdes les seves
retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat".
Segons l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, "les quantitats derivades de la
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic
o paques addicionals equivalents de conformitat amb el que es disposa en aquest article
es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb
subjecció al que s'estableix en la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents
lleis de pressupostos".
Aquest apartat estableix l'obligació de:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits destinats a l'abonament de les
pagues esmentades.
2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que s'estableix en el mateix article (aportacions a
plans de pensions o similars), sense que puguin ésser destinats a cap altre objecte,
ni en l'exercici actual, ni en exercicis futurs.
La nota informativa del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de data 12 de
setembre de 2012, relativa a l'aplicació per les entitats locals d’allò que es disposa en els
articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat i l'article 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l'estat pel present exercici, deia, entre d'altres notes
aclaridores, que amb la finalitat de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la
immobilització i destí dels quals ha establert la Llei, les entitats locals haurien de dictar,
per l'import que correspongui, acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
En data 29 d’octubre de 2012 el Ple de l’ajuntament va acordar declarar la no
disponibilitat dels crèdits de les partides que es corresponia a la suma dels imports
individuals de la paga extraordinària de desembre de 2012 i la paga addicional equivalent
del mes esmentat del personal funcionari de l'Ajuntament de Torelló per import de
102.030,72 euros, i de 78.962,52 euros la paga extraordinària de desembre de 2012 del
personal laboral, d’acord amb la previsió de les pagues extraordinàries del personal
funcionari que s’haurien de liquidar el mes desembre de 2012, de conformitat amb les
incidències que constaven fins el moment i prenent de base els imports establerts per al
càlcul de la paga extraordinària a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2012.
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En el Ple de 26 de novembre de 2012 es va acordar també declarar la no disponibilitat
dels crèdits de les partides de retribució del personal eventual per import de 3.504,56 €
corresponents a la paga extraordinària i paga de complement específic addicional de
Nadal de 2012, en compliment de la mateixa normativa.
Atès que no es coneixia amb certesa quina seria l’aplicació definitiva de les quantitats
derivades de la supressió de la paga extraordinària de Nadal del personal de l’Ajuntament
de Torelló, es va aplicar la retenció de crèdit a les partides pressupostàries del Capítol I
corresponents, equivalent a la paga extraordinària i a la paga addicional del complement
específic i la resta de conceptes que integraven la paga extraordinària, de conformitat
amb els càlculs emesos pel departament de recursos humans i tenint en compte que hi
havia la possibilitat que les quantitats definitives en el moment del seu pagament
poguessin ser diferents com a conseqüència de modificacions per situacions personals
durant el període de meritació. Tot això als efectes de deixar constància dels imports
deixats de percebre pel personal funcionari i a l’espera de les instruccions que sobre
aquests imports es puguin dictar en el futur.
En la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2015, es va preveure la recuperació d’una part
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, del personal del
sector públic, concretament la corresponent a la meritació de 44 dies. Aquest pagament
estava condicionat al compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, per part
de les Administracions Públiques que volguessin acordar el seu pagament.
A l’empara d’aquesta disposició addicional, el Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió
de 26 de gener de 2015 va acordar la recuperació parcial de la paga extraordinària de
desembre de 2012 per als seus empleats, en l’import corresponent als 44 primers dies
meritats.
El Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, en el seu article 1 . Uno
establia la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de
2012 per al personal del sector públic. D’acord amb aquest article les diferents
administracions públiques, podien abonar dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada,
una retribució de caràcter extraordinari, l’import de la qual és l’equivalent a 48 dies o al
26,23 per cent dels imports que no es varen percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement
específic corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Real Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària de foment de
la competitivitat, amb l’abast i els límits establerts en aquest article.
En l’apartat tres del mateix article 1. UNO el RDL 10/2015, d’ 11 de setembre establia que
l’Administració abonarà aquestes quantitats si així ho acorda i si la seva situació
econòmica i financera ho fa possible l’any 2015, i si no és així en el primer exercici
pressupostari en què aquesta situació ho permeti.
I en l’apartat tres estableix que les quanties satisfetes en aplicació del RDL 10/2015, d’11
de setembre minoraran l’abast de les previsions contingudes a l’apartat 4 de l’article 2 del
Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.
A l’empara d’aquesta disposició addicional, el Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió
de 29 de setembre de 2015 va acordar la recuperació parcial de la paga extraordinària de
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desembre de 2012 per als seus empleats, en l’import corresponent als 48 següents dies
meritats.
La Disposició addicional duo dècima de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2016 estableix que cada Administració Pública podrà aprovar
dins de l’exercici 2016 i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari
l’import de la qual serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports
efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga
extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del
Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat amb l’abast i els límits establerts en aquella
disposició. En concret és la part proporcional corresponent a 91 dies de paga
extraordinària, paga addiciona del complement específic i pagues addicionals del mes de
desembre. Cada Administració Pública podrà aprovar durant l’any 2016 les mesures
previstes en aquesta disposició tenint en compte la seva situació econòmic financera.
Vist l’informe de la responsable de gestió de recursos humans de data 18 de febrer de
2016.
Vist l’informe de la interventora municipal de data 18 de febrer de 2016 en el qual es
constata que l’Ajuntament està en situació econòmica i financera per atendre aquesta
despesa.
Atès que en data 17 de febrer de 2016 s’ha emès la proposta per a la modificació de les
partides del Capítol I necessàries per atendre la despesa que implica aquest acord.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer- Acordar, de conformitat amb la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2016, la recuperació parcial de la paga extraordinària i
addicional del complement específic del mes de desembre de 2012, sobre l’import deixat
de percebre per cada empleat en aplicació de l’article 2 del Real Decret-Llei 20/2012,
equivalents a la part proporcional corresponent 91 dies de la paga extraordinària i paga
addicional de complement d'específic. En aquells casos en què no s’hagués procedit al
reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012,
els 91 dies es reduiran proporcionalment al còmput dels dies que hagués correspost.
Segon.- Establir que la recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes
de desembre de 2012, en els termes expressats en el punt anterior, afecta a tot el
personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament de Torelló, al qual li va ser
suprimida l’esmentada paga, així com al personal de la plantilla de l’Ajuntament de
Torelló, que en el seu dia va meritar la paga extraordinària i paga addicional de
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complement específic de desembre de 2012, i que a dia d’avui no presta els seus serveis
a l’Ajuntament de Torelló, prèvia sol·licitud de la persona interessada.
Tercer.- Les quanties satisfetes per aplicació d’allò establert en aquesta disposició
minoraran l’abast de les previsions de l’apartat 4 de l’article 2 del Real Decret Llei
20/2012.
Quart.- Notificar aquest acord al departament d'intervenció a la Junta de Personal i al
Comitè d’Empresa
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres hi estem d’acord, hi votarem d’acord i celebrem que per fi, arribi aquesta paga
extraordinària als funcionaris.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donem suport. Només recordar, primer, que això va ser una retallada
imposada; la voluntat no era de fer aquesta retallada. És una qüestió de concepte, perquè
tothom ha assumit que es va retallar la paga extraordinària dels funcionaris, semblant que
tinguessin un extra del seu sou, quan en realitat és una retallada del sou i jo crec que a
l’hora d’explicar-ho sonava més suau a qui retallava aquests sous, quan deien “retallem la
paga extraordinària” que és una cosa extraordinària, quan en realitat no és extraordinària,
si no que forma part del sou anual i dels ingressos anuals d’aquests funcionaris.
Només una qüestió de concepte, que òbviament no té res a veure amb l’equip de govern,
ni amb l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.5. SECRETARIA
2.5.1. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de gestió servei municipal
escola de música
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per part de la regidoria d’ensenyament s’ha informat de la necessitat de procedir a la
licitació de la gestió del servei municipal de l’escola de música atès que aquest curs
finalitza el termini de vigència del contracte.
Per resolució d’alcaldia de data 16 de febrer de 2016 es va aprovar iniciar l'expedient per
a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
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Atès que donada la característica del servei a licitar es considera com procediment més
adequat el procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb
diferents criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
Vist que en data 18 de febrer de 2016 s’ha emès informe d'Intervenció respecte
l’existència de consignació pressupostària suficient i 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 18 de febrer de 2016 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques.
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 municipal atès que la durada del contracte supera els quatre
anys.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i tramitació
ordinària, per a la contractació de la gestió del servei municipal de l’escola de música de
Torelló, amb un pressupost de licitació total, inclosos els 3 anys i les pròrrogues anuals
per 3 anys més, de cinc-cents setanta-set mil dos-cents noranta-cinc euros i vint-i-vuit
cèntims (577.295,28 €).
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de divuit mil euros (18.000,00 €), amb
càrrec a la partida 108-326-4890000 del pressupost de despeses vigent que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, pels mesos de setembre a desembre
de l’exercici 2016.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de gestió de servei públic.
Quart.- 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.
Cinquè.- Notificar el present acord al departament d’Intervenció i al departament
d’Educació.
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INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt també hi votarem a favor. Creiem que en l’escola de música
s’està seguint el camí correcte i que s’estan fent coses ben fetes. Per exemple, s’està en
el bon camí facilitant que cada vegada més adults es puguin incorporar a l’escola, a la
música, que com tot altre aprenentatge ha d’estar obert a tothom que tingui les ganes i la
voluntat de poder aprendre i no només ha d’estar limitat als nens i als adolescents.
També veiem molt bé que s’hagin de destinar una quantitat mínima d’hores a activitats de
promoció al municipi; l’escola de música és i ha d’acabar essent de manera molt més
important una font de cultura per al poble i s’ha de vetllar, perquè els ensenyaments i
inquietuds culturals que s’estan generant gràcies a l’escola, acabin revertint al municipi.
També celebrem que en aquest cas, a diferència d’altres concursos que s’han fet,
prevalguin els criteris educatius i d’aspectes qualitatius per davant de nomes els aspectes
econòmics, que en aquest concurs només puntuen 30 punts sobre el total de 100.
Tanmateix, també hi ha aspectes que creiem que cal millorar i en concret, jo crec que ho
vam explicar, no afecta només a l’escola de música, acabem de parlar-ne a l’anterior punt
i, de fet, afecta a tots els altres serveis municipals; trobem a faltar que no s’estigui
treballant per aconseguir la implementació de la tarificació social. L’escola de música
continua essent una activitat cara per a moltes butxaques, i estaria molt bé aplicar quotes
segons el nivell de renda de qui vulgui accedir, facilitant així, l’accés de tota la població a
l’educació musical. També, per aquest concurs, es continua contemplant que l’escola de
música s’ubiqui al col·legi Fortià Solà i, de fet, a curt termini, d’ara a setembre,
segurament no hi ha gaires alternatives. Tot i així, creiem que caldria començar a
treballar per poder dotar l’escola d’un edifici propi. Això la dotaria d’una visibilitat que ara
no té, que facilitaria que pogués incrementar el nombre d’alumnes actual. A més,
aquestes instal·lacions podrien compartir espais amb altres serveis, com per exemple,
l’escola d’arts plàstiques. Això faria que sumessin dues escoles que treballen pel foment
de la cultura i possibilitaria la possibilitat de generar sinergies entre les dues escoles.
Una escola d’arts plàstiques que, per cert, ara mateix està bastant per sota de l’escola de
música en condicions econòmiques. Tal i com hem dit, en l’escola de música creiem que
s’està anant pel bon camí. Ara demanaríem a l’equip de govern, que a més de treballar
en aquests punts que considerem que són millorables, també comencés a treballar per
poder equiparar en condicions aquestes dues escoles, que creiem que bàsiques per al
poble.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
Jo abans d’entrar pròpiament en el tema de la licitació, m’agradaria fer una mica
d’història, perquè penso que és bo recordar d’on venim, on som i on alguns volen anar i
on a alguns ens agradaria que anessin: com sabeu, aquesta concessió de l’escola de
música, aquest servei, va estar caducat des del 1999, fins el 2012/2013, que va ser quan
es va fer la nova concessió. Els costos d’aquesta escola, en el seu moment, voltaven els
100.000 euros anuals, que evidentment no hi podia haver cap control exhaustiu
administratiu, ni pedagògic, perquè no hi havia una licitació amb vigència i, per tant,
estava obsoleta, tant en condicions, com en el temps, com en la situació social de Torelló.
Que als últims anys, hi havia anat havent pèrdua d’alumnat i que l’escola s’havia convertit
una mica en un servei, no púbic, si no al servei d’uns mestres i d’uns pares, que eren els
que en aquells moments la utilitzaven i no de tots els torellonencs i torellonenques.
Mentre passava això, hi havia regidors a l’equip de govern, que ara també hi són. Mentre
passava això, hi havia tècnics i tècniques que encara en aquests moments segueixen
estant a l’Ajuntament, i per tant, amb això vull dir només que no podem esgrimir
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ignorància per cap de les parts en aquesta situació i amb la solució que se’ns proposa
avui, o que vam intentar proposar en el seu moment.
El 2012, quan vaig tenir la responsabilitat de portar la regidoria d’educació, vam agafar el
toro per les banyes i en poc més de 12 mesos vam fer un treball molt dur i intens i també
amb no pocs entrebancs, per poder fer una licitació i tenir una escola dem música al
servei de tot el poble i per al poble. El projecte pedagògic que es va presentar, va ser
assessorat principalment per la Diputació i per professionals de la SEM –associació
catalana d’escoles de música-. Curiosament, la nostra escola en aquell moment no hi
estava associada, una escola que arribés a tota la ciutadania i fos una estructura
primordial per a tot el poble en l’àmbit educatiu i cultural; que pogués col·laborar amb
qualitat en les activitats culturals i que treballés amb totes les escoles de Torelló per
millorar el coneixement musical de tots els nostres fills i filles, tot i que també hem de
reconèixer que en les escoles de Torelló, el tema musical ja també el tractaven d’una
manera molt professional. Amb mètodes pedagògics moderns, actualitzats al nostre
temps i exercits per professionals degudament formats.
Es van presentar dues propostes: la dels que ja ho estaven portant, i la d’una
cooperativa. Van presentar els seus projectes i, analitzats i valorats per un equip
d’experts extern, que van escollir el de la cooperativa de músics, però segurament, com
ja he explicat que amb un cert poc temps, una mica més de 12 mesos, segurament vam
cometre algun error a l’hora de preparar la licitació; vam confiar en persones, i
especialment amb la gent que portava l’escola de música d’aquell moment i d’una manera
–diguéssim, per ser suaus- al·legal. Van fer tot el possible explicant a les famílies
falsedats sobre l’escola, perquè no seguissin i ho van aconseguir. Van començar l’escola,
en la primera matrícula, 11 alumnes, del voltant de 60 que deien que tenien –i que
tampoc vam poder comprovar amb certesa mai- i de l’objectiu que havíem intentat
treballar per consolidar una escola al votants de 80-85 alumnes i que l’estudi econòmic
estava fet pensant en aquest volum d’alumnes. Això va fer trontollar tot el projecte i la
formula econòmica que el sustentava i aquí, com administració pública, no vam saber
estar a l’alçada –segons la nostra opinió- ni políticament, ni tècnicament. Tot i així, aquest
curs acabarem –si les dades no les tinc malament- al voltant d’una 55 alumnes, que
podem dir que és un èxit; si passem d’11 a 55 en tres anys, crec que es pot considerar un
èxit.
De mutu acord, tant l’equip de govern, com la concessionària, essent conscients de les
dificultats de finançament que portava l’aplicació de la fórmula econòmica, han decidit, o
vam decidir, no exercir l’any de pròrroga que oferia el contracte actual i anar a una nova
licitació. Hi estem d’acord: hi havia un problema i s’havia d’intentar solucionar. Pensem
que seria l’oportunitat de trobar la manera de valorar correctament la feina i el projecte
que vam començar el curs 2013/2014 i dotar-lo de les eines necessàries per esdevenir –
com ja he dit- una estructura educativa i cultural de primer ordre a Torelló, com es
mereixen els nostres vilatans. Però estem molt decebuts: un cop analitzat el nou plec de
condicions per a la licitació de la concessió, i veient la nova fórmula econòmica, que és
l’únic que s’ha modificat en relació a la licitació passada, ja que les clàusules tècniques i
de projecte pedagògic no han variat en res substancialment, estem convençuts en què no
solucionarà en res les dificultats que hem tingut fins ara i ens demostra –pensem- que
l’equip de govern i el regidor, estan més preocupats en temes purament econòmics i no
en el projecte pedagògic i educatiu i que el projecte pedagògic i educatiu tingui èxit.
Pensem que no creuen en l’escola de música per al poble com una eina de formació en
les arts musicals i de convivència, especialment entre els nostre nens i nenes, com a eina
de cohesió social i de relació entre totes les persones, sigui quina sigui la seva edat. I
això no vol dir que estant preocupats en la bona gestió dels recursos municipals, ja que
els diners mal utilitzats provoquen desaprofitament de recursos per fallida de projectes on
s’han destinat; en aquest Ajuntament, d’aquests casos en podríem posar diferents
exemples al llarg de tota la seva trajectòria, no és en cap moment en concret. No
entrarem a valorar la fórmula en concret, ja que és molt complicada en la seva execució,
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en la seva formulació i em sembla que aquesta mateixa dificultat ha fet perdre una mica
el nord al mateix regidor.
Només a tall d’exemple i que demostra significativament que no voleu que l’escola de
música de Torelló tingui identitat pròpia, i així de ser subsidiària d’altres escoles de la
comarca, poso tres o quatre exemples, perquè serà difícil d’explicar, ja ho dic!: dins de
l’horari que fan els professors, hi ha unes hores que es diuen programables, que en
aquest nou contracte es limiten, es posa un topall de 30 hores per professor i mes, quan
en aquests moments ja se’n estan generant 50. Això és tallar les ales al creixement de
l’escola. En contra, l’Ajuntament, per voluntat del regidor de l’equip de govern, podrà
complementar fins a 600 hores anuals, programables. Podria semblar que això és molt
positiu, però amb quins criteris? Criteris pedagògics? Criteris ideològics? Per capricis? No
sé fins a quin punt, si no es dóna confiança a la concessió del servei, perquè pugui
executar el seu projecte, és una intervenció administrativa que la trobem no bona per a
l’escola de música.
Amb el projecte que han presentat econòmic, amb els mateixos alumnes teòrics, es
redueixen els costos que hi havia en la licitació anterior, d’uns 108.000 €, més o menys, a
96.000 €, però, a més –que això ja és una rebaixa de prop de 12.000 €-, a més hi ha
11.000 € que no són segurs, ja que també estan en mans de la decisió del regidor donarlos.
Com es pot programar un curs pedagògicament parlant, si fins el 30 de novembre, el
regidor, amb la seva magnificència, aprovarà, o no, aquestes hores programables? Això
és un despropòsit. Quan es presenten els horaris, quan es presenta el curs, que a més, la
matrícula ha de ser pel maig, la primera, i al setembre hi ha la segona tanda de
matrícules; si no es pot presentar el projecte educatiu, com farem que això sigui atractiu
per a les famílies? I per als usuaris, o per als alumnes? Vist tot això, també parlar de
tarificació social ja em sembla molt més complicat, però també hi hagués pogut ser una
oportunitat per plantejar-nos la tarificació social, per poder obrir molt més aquest servei a
tota la ciutadania.
I l’últim exemple, que no té res massa a veure amb aquesta licitació, i que demostra el
que fins ara he volgut defensar, que l’escola de música no és un preferència, diguem-ho
així, de l’equip de govern i del regidor, és que en el concert que es va fer fa quinze dies, o
deu dies, a l’Esquirol, on l’escola de música de Torelló va ser convidada per l’escola de
Roda i l’Esquirol, no hi va haver la presència de cap membre de l’equip de govern, ni el
regidor, per, almenys, agrair que ens convidessin en aquest concert d’una forma pública.
Son els exemples més representatius de que o no us heu deixat assessorar
correctament –pensem- o que no hi ha voluntat de que la nostra Escola de Música ,
l’Escola de música de Torelló, tingui projecte i vida pròpia, o que al final us heu precipitat
en la presentació del plecs per la premura del temps que havia d’estar llest abans de
començar la preinscripció, o per la manca de coneixement pel que fa al seu
funcionament, o per mala fe, que aquesta la descarta-ho.
Us heu reunit amb les famílies i alumnes, i usuaris; segurament heu escoltat però no heu
sentit. I Mai millor dit. La música i les arts en general impliquen molts sentits i per tant en
aquest cas principalment s’han d’escoltar i sens dubte sentir i això no ho heu fet.
Això no és el que demana un projecte d’èxit com ha de ser la nostra Escola de Música de
Torelló.
Seria bo saber quines han estat les converses mantingudes amb l’Ajuntament de Manlleu
en relació a l’Escola de Musica de Torelló i que expliquéssiu realment quin és el model
pel qual aposteu. Jo almenys, no ho he sentit ni com a regidor, ni com a alumne de
l’escola.
Sou a temps encara a retirar aquesta proposta i esmenar-la. Si l’aproveu avui, començarà
la fi del projecte iniciat ara fa tres anys i nosaltres no en volem ser còmplices.
Estem a favor de l’Escola de Música de Torelló i del projecte que si desenvolupa, però
dotant-la de les eines necessàries que li manquen i que ara era el moment de
proporcionar-les però amb aquesta licitació que presenteu no s’aconseguirà.
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Per tant si no teniu a be a retirar aquest punt de l’ordre del dia, que quedi molt clar que
votem en contra de les condicions de la licitació i no de l’Escola de Música.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Gràcies, lluís. Déu ni do. Començo per en Francesc, que serà més senzill: estic bastant
d’acord amb gairebé tot el que has dit. La tarificació social, no toca aquí; toca en els
ordenances; en podem parlar, de fet en parlarem, a veure si es pot arribar a un acord, o
no. Si que s’hauran de tocar, o crec que s’hauran de tocar tarifes, però això, repeteixo, no
toca aquí; és per més endavant, serà un altre debat i podrem estar-hi d’acord, o no.
Has comentat altres coses com que la ubicació, a llarg termini o mig termini, no és el més
adient: també totalment d’acord; de fet, estem començant a buscar alternatives; hem
demanat a serveis tècnics que estudiïn altres ubicacions i en aquest sentit treballarem.
No és senzill, però l’equip de govern pensa el mateix que has comentat, perquè, a
diferència del que creu el regidor d’Esquerra, l’equip de govern es creu l’escola de
música; i se la creu, primer en els objectius. No ens conformem en tenir 85 alumnes
d’aquí a 3 anys, si no que el nostre objectiu és anar als 120 alumnes, i si pot ser l’any
vinent, millor que d’aquí a 3 anys. Per tant, l’objectiu és clar, és de continuïtat amb el
model d’èxit de l’escola de música de Torelló, i no només continuïtat, si no ja
implementar-lo, perquè no només hi ha 55 alumnes aquest any, si no que n’hi ha 52 i
aquest any hem perdut matrícula; hem estudiat els motius, crec que la regidoria té clares
les raons i, per tant, hi posarem remei.
Em sap greu, Lluís, em sap molt greu, perquè no només no sóc magnificent, no només
em creu l’escola de música, si no que crec que ho estem fent bé. Ho has dit al
començament i això desacredita tot el que has dit després: només hem modificat la part
econòmica, perquè tota la resta, que es va redactar amb tu com a regidor, l’hem deixat
intacta. Això, què vol dir? Que l’únic problema que hem detectat durant aquests tres anys,
i greu, ha estat la part econòmica, que és el que hem anat a tocar. Demostra que no t’has
estudiat prou el plec, o que no coneixes prou com anava la feina econòmica, els números
econòmics, quan dius que la fórmula és molt complicada. La fórmula, és extremadament
senzilla i em veig en cor d’explicar-la aquí en 30 segons. Però si em dius que amb 30
hores de professor i any, és el que marquem –has dit 30 hores per mes; suposo que t’has
equivocat i volies dir 30 hores per any- i que ara en fan 50, tens raó: però aquests 30 era
en el cas que no arribessin; és a dir, si la fórmula surt: només te’n toquen 10, doncs no
te’n pagaré 10, si no que te’n pagaré 30. Si te’n toquen 50, ja te’n pago 50, que és el que
diu la fórmula. És a dir: és un topall per baix i no per dalt i, per tant, jo crec que hauries de
tenir en compte això, perquè el teu argument anava en el sentit contrari.
Tan ens creiem l’escola de música i que hi volem donar volada, ho demostra el fet que el
topall de 56.000 € que hi havia fins ara, l’hem eliminat. Per tant, aquest topall que impedia
a la pràctica arribar a més de 85 alumnes, ha desaparegut i ens permetrà arribar –si ho
sabem fer bé, evidentment, i el temps ens donarà o ens traurà la raó- ens permetrà
arribar a molts més alumnes. El topall que es va posar en el seu moment, perquè es
devia creure necessari, ha desaparegut. L’Ajuntament, l’equip de govern, creu en l’escola
de música i no li vol posar topalls, ni per dalt, ni per baix, vol que es desenvolupi i, per
altra banda, les 600 hores que em dius, només tenen sentit, en el cas de baixes de
matrícules, que Déu no vulgui que ens torni a passar, perquè vaig tenir un paper
complicat –és veritat- fa tres anys. Però si ens tornés a passar això, tindríem recursos, el
contracte permet que l’Ajuntament destini recursos per fer concerts, -i vagi o no el regidor,
hi vagi o no l’alcalde- per fer audicions, per fer trobades, per anar a Rocaprevera, per fer
la festa de les escoles... fins ara, el contracte actual no ho permetia.
En definitiva: la teva primera part que has explicat, la història, no hi tinc res a dir; l’has
explicat amb coherència i amb realitat. La segona part, per mi, no has entès res del que
avui anem a aprovar, que són –repeteixo- un plec de clàusules, que regiran una
contractació, que respecte a les que es van fer fa tres anys amb tu al capdavant, només
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varia la part econòmica i que la varia en bé, per evitar els problemes que hi ha hagut a
l’escola de música. A partir d’aquí, és que no sé què més dir.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
La interpretació de la fórmula, jo crec que el resum final de la fórmula es basa en uns
criteris que la fórmula que calcula el total de l’aportació que ha de fer per alumnes
l’Ajuntament, no és correcte. I allà és on trontolla tot el tema. I la fórmula final, el càlcul,
és molt fàcil, però calcular el que realment ha d’aportar l’Ajuntament per cada alumnes
que hi ha i on està inscrit, és aquí on falla i té moltes mancances, perquè es va voler
aplicar... almenys es va intentar i ja he dit que havíem comès algun error, possiblement
vam voler aplicar el mateix concepte que hi havia amb les llars d’infants, i aplicar o
adaptar una fórmula on està molt més concretat i molt més predefinits tots els conceptes,
perquè allà tots els alumnes de P0, són del P0; tots alumnes de P1, són de P1 i tots els
alumnes de P2, són de P2, i en una escola de música, no tots els alumnes fan el mateix
instrument, no fan el mateix itinerari, ni les edats són les mateixes per a tots els itineraris,
i aquí és on falla la fórmula, i aquí és on hi ha el problema i, a més, torno a repetir, hi ha
massa partides que són aleatòries a una voluntat, que em puc creure que tu tinguis la
voluntat de fer-ho, però tu no seràs regidor –o si, Déu vulgui que si, potser- tota la vida,
de l’Ajuntament de Torelló, o potser fins que s’acabi la licitació, no ho sabem. Per tant, la
voluntat del regidor que vingui després, o de l’alcalde que vingui després, no la sabem i,
per tant, es deixen opinions, projectes, a valoracions personals, que –torno a repetir- jo
tampoc els tenia; tu tampoc crec que els tinguis, de valoració de temes pedagògics en el
món de la música. Només dic això! Evidentment, els números també canten i si hi havia
un projecte de 108.000 € i ara és de 96.000 i, a més, hi ha una partida d’11.000 € que la
pots tallar o retallar, jo no et dic que no sigui millor que la que hi havia abans, però no és
la fórmula que es necessita per l’escola de música. Si creus en l’escola de música, si
creus en els professionals, si dignifiques la feina dels professionals que hi treballen,
siguin qui siguin, si no els dones voluntat i confiança, no podran presentar el seu projecte,
i si el 30 de novembre l’Ajuntament, l’equip de govern o el regidor, o la regidoria
d’educació ha de validar uns projectes que no se sap si es podran presentar, ja em diràs
tu com faràs la reunió amb els pares. Això, com a mínim, m’ho has de reconèixer!
Precisament és una de les queixes, que tu, en les reunions amb els pares vam
reconèixer, que les coses es presentaven tard! Doncs aquí, en aquest punt, perdona,
però com a mínim, si no em vols reconèixer la resta, que és un tema molt tècnic i podríem
estar hores discutint, això, jo penso que sou a temps de canviar-ho i que, com a mínim,
seria una delicadesa per part vostra en quant a la confiança al projecte que pugui
presentar la direcció de l’escola, sigui quina sigui.
Sr. MARC FONTSERÈ:
No ho traurem. No traurem una de les parts importants que solucionen el problema que hi
havia hagut fins ara.
Abans he dit i me’n he oblidat, que la fórmula és molt complicada. A mi em sap greu,
perquè demostra que no saps com funciona la retribució a l’escola. I ho diré en 30
segons: es retribueix les hores lectives dels professors; és molt fàcil de saber quantes
hores lectives es fan: agafes un calendari de l’escola, comptes quantes hores treballen i
ho multipliques pel preu hora del professor.
Es retribueix als directors; es retribueixen en funció del nombre d’alumnes que hi ha i
aquesta retribució s’ha augmentat en aquesta licitació. És cert, potser no s’ha augmentat
tant com alguns voldrien, però s’ha augmentat força aquesta retribució.
Es retribueix el sou d’un administratiu, que es retribueix per 3 hores per a cada dia que
obren. Igual que ara, en aquest cas no ha variat.
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Tenint aquest mapa, tu saps el que li costa a l’Ajuntament. Es treuen de la fórmula les
inversions. A partir d’ara, les farà l’Ajuntament directament. Per què les farà l’Ajuntament
directament? Perquè si algun dia es vol comprar un piano que val més de 2.000 €, que és
el que s’estava posant fins ara, l’Ajuntament ho pugui fer. Per tant, aquests 2.000 € que hi
havia dins, no hi són i per això baixa una mica, però són a fora; l’Ajuntament es
compromet a invertir 2.000, o més, si fa falta, en equipament musical.
Es retribueixen el cost del telèfon, de les fotocòpies... no és tant difícil, perquè al final són
hores de professor, hores de director, hores d’administratiu. Un marge de beneficis i totes
les despeses que puguin tenir d’assegurances, i aquesta és la fórmula tan complicada,
que a mi no m’ho sembla. En tot cas, espero realment que això solucioni els problemes
de l’escola i que d’aquí a un any en puguem estar parlant i em diguis: ostres, Marc! Em
sap greu, no ets magnificent i tenies raó.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
El càlcul de les hores de professor que es necessiten, hi ha tot un programa a part que el
calcula. N’ets conscient, o no? Ho saps? És a aquesta fórmula a la que m’estic referint
que és complicada! No quan ja saps les hores que et dóna aquesta fórmula que diu els
professors que necessites, perquè aquesta fórmula és la que no és real, i això ho hauries
de saber!
És igual. Entrarem en una discussió i tu diràs una cosa i jo en diré una altra. Aquí,
cadascú...

Sr. MARC FONTSERÈ:
No entrarem en cap discussió, perquè suposo que s’aturarà aquí; l’alcalde decidirà.
Evidentment que con3ec les ´formules excell que defineixen un nombre de... és clar que
ho sé! I al final, totes aquestes fórmules es transformen en un calendari setmanal de
classes, que són unes hores lectives, que són molt fàcils: una de violí, 3 de cor... i et surt
les hores lectives que són les que retribuïm, ni una més, ni una menys i és així de senzill.
Repeteixo: ara és difícil aquí que es puguin treure conclusions amb aquests temes
tècnics, però estic gairebé segur que ens en sortirem.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
CUP-SP, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM.
Abstencions: 0.

2.5.2. Pròrroga contracte de serveis de neteja de locals i edificis de diversos
serveis municipals
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.- Per resolució d’alcaldia de data 18 de febrer de 2011 es va adjudicar el contracte de
serveis de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals al contractista Unión
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Internacional de Limpieza, S.A., per un preu, per a la primera anualitat, de cent seixantaun mil tres-cents noranta-un euros amb quaranta-set cèntims (161.391,47 €) i vint-i-nou
mil cinquanta euros amb quaranta-sis cèntims (29.050,46 €) en concepte d’IVA. En data
14 de març de 2011 es va formalitzar el contracte administratiu amb una durada de 4
anys.
2.- Per acord del Ple de l’ajuntament de Torelló en sessió ordinària de data 23 de febrer
de 2015 es va modificar el contracte de serveis amb l’empresa Unión Internacional de
Limpieza, S.A. per a la realització del servei de neteja de locals i edificis de diversos
serveis municipals, en el sentit de prorrogar el contracte en 1 any més, des del dia
14/03/2015 fins al dia 14/03/2016.
3.- Atès que des del departament de Secretaria s’està preparant l’expedient per a la nova
licitació del contracte de serveis de neteja de locals i edificis de diversos serveis
municipals es necessari prorrogar el contracte actual fins a la nova adjudicació del
mateix.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- La clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars que regula
aquest contracte de serveis, aprovat per acord del Ple municipal en sessió ordinària de
data 29 de novembre de 2010 preveu una pròrroga tècnica fins a tenir resolta la nova
contractació, la qual serà obligatòria pel contractista.
Segon.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, la
competència com a òrgan de contractació correspon al Ple atès que la seva durada
supera els quatre anys.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
PRIMER.- PRORROGAR el contracte signat en data 14 de març de 2011 entre
l’ajuntament de Torelló i l’empresa Unión Internacional de Limpieza, S.A. per a la
prestació del servei de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals, fins a
l’adjudicació del nou contracte de serveis.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al contractista i al departaments d’Intervenció
pel seu coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:

Sr. LLUÍS TONEU:
El nostre grup s’abstindrà en aquest punt, atenent a tres consideracions: la primera,
perquè el nostre grup no va participar en l’adjudicació d’aquesta concessió, perquè en
aquell moment no teníem representació política. A aquest primer punt també hi sumem
els dubtes que com a grup tenim en l’actual prestació del servei; des del nostre grup ens
plantegem si seria possible assumir-ho directament des de l’Ajuntament i per això també
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ens abstindrem; i per últim, des del nostre grup, entenem que tenint en compte la durada
del contracte actual i la claredat en què es regula la data d’extinció del mateix, potser no
s’hauria d’haver arribat a aquesta situació de pròrroga i ja s’hauria d’haver abordat la
licitació, però entenem que també el dia a dia, a vegades, juga males passades.
Per tot això, ens abstindrem.

Sr. JORDI CASALS:
Un apunt: posem fins a l’adjudicació del nou contracte de serveis. Estaria bé posar una
data límit ja que es va dir que això en els propers mesos es tirarà endavant i si poguéssim
posar que es farà durant el 2016, perquè no quedi obert per sempre. Només això, per
aclarir una voluntat ja exposada per part de l’equip de govern a les comissions
informatives.

Sr. JAUME VIVET:
Això he de dir que en aquest moment ja hi estem treballant i jo diria q1ue en un parell de
mesos podem tenir sobre la taula els nous plecs per a la licitació del servei.
Com deies tu Lluís, el dia a dia fa que es retardi; no hi hem arribat a temps i per això es
prorroga, però ja dic que, com a m olt, en tres mesos ho hem de tenir sobre la taula.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.6. COMERÇ
2.6.1. Modificació ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària de
Torelló
ACORD:
Relació de fets :
1.- L’objectiu d’aquesta modificació de l’Ordenança del mercat de venda no sedentària del
municipi de Torelló és adequar-la al Decret 162/2.015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants.
Per adequar l’ordenança al Decret 162/2.015 cal modificar el règim de les transmissions
voluntàries en el sentit. que és necessari que el cedent hagi estat 5 anys amb
l’autorització vigent per poder efectuar la transmissió.
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Cal modificar preveure la possibilitat que les vacants es puguin assignar als participants
del darrer concurs que hagin quedat sense plaça amb el límit màxim del període de dos
anys des de la data de resolució de l’últim concurs.
Per últim seria bo modificar els supòsits d’extinció de les autoritzacions i aprofitament per
modificar alguns errors materials que s’han detectat en l’ordenança..
2.- Vist la proposta presentada pel regidor de Comerç.

Fonaments de dret:
Primer.- La normativa reguladora de la tramitació de les ordenances municipals es troba
regulada en les normes següents :
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal
i del règim local de Catalunya.
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Segon.- La Directiva 2.006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2.006, relativa als serveis en el mercat interior obligava als estats membres
de la Unió Europea a la transposició al seu dret intern d’un principi fonamental general,
com és el de llibertat d’accés i exercici a les activitats de serveis, amb la transformació del
sistema administratiu tradicional de control previ dels requisits exigibles (llicència) a un
control posterior del seu compliment (inspecció). Alhora també estableix, i per tant és
obligada la seva transposició interna, les excepcions a dit principi, i per tant quan és
possible sotmetre a control previ una activitat de serveis, si bé només en els casos i amb
subjecció a les condicions previstes a la Directiva.
Quant al nostre dret intern, per transposar la norma comunitària han intervingut tant
l'Estat com la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el sistema constitucional de
distribució de competències.
Pel que fa a l'Estat espanyol ha aprovat la Llei 17/2.009, de 23 de novembre, sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (la llei paraigües), i la Llei 25/2.009,
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (La llei òmnibus).El procés de
transposició de la Directiva a nivell estatal ha finalitzat, en matèria de comerç, amb
l’aprovació de la Llei 1/2010, d'1 de març, del comerç minorista, que inclou una nova
regulació, amb caràcter bàsic de la venda ambulant. L’article set modifica la Llei 7/1996,
de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall i preveu expressament que en el cas de
l’exercici de la venta ambulant caldrà que l’ajuntament atorgui la pertinent autorització. La
durada de les autoritzacions no pot ésser per un temps indefinit ja que ha de permetre
l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits. El
procediment per la selecció entre els possibles candidats ha de garantir la transparència i
la imparcialitat i, en concret, la publicitat adequada de l'inici, desenvolupament i fi del
procés.
Tercer.- A Catalunya s’ha aprovat el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació
de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis, que va modificar el text refós sobre
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comerç interior de 1.993, que també regula la venda no sedentària. Posteriorment el
Decret legislatiu 3/2010, en relació amb la venda no sedentària ha estat modificat per la
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i administratives. Aquesta llei preveu que
les autoritzacions tenen una durada mínima de quinze anys per tal de permetre
l’amortització de les autoritzacions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i
prorrogables expressament per períodes idèntics. En l’autorització ha de constar, com a
mínim, el període de vigència, d’indret precís on s’ha exercit l’activitat, i també els
productes concrets per als quals és vàlida. L’autorització ha d’ésser exhibida d’una
manera visible i permanent a les parades.
Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant els
ajuntaments respectius que estaran al corrent de les obligacions amb la seguretat social i
amb l'Administració tributària, i també de qualsevulla altra obligació que els imposi
l'Administració local.
Al DOGC de data 16 de juliol de 2.015 es va publicar el Decret 162/2.015, de 14 de juliol,
de venda no sedentària en mercats de marxants que preveu disposició transitòria la
necessitat que els ajuntaments adaptin les ordenances municipals de venda no
sedentària a les disposicions del decret en un termini màxim d’un any.
Quart.- Vist l’informe favorable de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del mercat no
sedentari del municipi de Torelló ,tal com consta a l'expedient.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC , a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes electrònic de
l’ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al·legacions contra l’acord d’aprovació
inicial, l’ordenança quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes de
l’aprovació per decret de l’Alcaldia .
Tercer.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que hagi transcorregut el termini de 15 dies
des de la notificació de l’aprovació definitiva de l'Ordenança a l’Administració de l’Estat i a
la Generalitat de Catalunya.

TEXT DE LES MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT
DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL MUNICIPI DE TORELLÓ.
1.Article 6 de l’ordenança .Procediment de selecció.
Caldria afegir un segon paràgraf entremig dels dos existents en el sentit següent :
“Quan es produeixin vacants en llocs de venda , l’ajuntament l’haurà d’assignar pel
termini que resti de vigència de l’autorització, als participants en el darrer concurs de
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concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els requisits i les
condicions establertes per accedir a la plaça vacant, per ordre de prelació, segons la
puntuació obtinguda. Aquest procediment de provisió de vacants entre concursos es pot
utilitzar durant un període màxim de dos anys des de la data de resolució de l’últim
concurs”.
2.Article 13.a ) Es substitueix pel següent redactat :
13 a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària sempre
que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a
optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de cinc anys en cas que
es reincorpori a l’activitat professional de venda no sedentària. El cessionari haurà de
presentar una declaració responsable conforme compleix amb totes les condicions
exigides per a l’exercici de la venda no sedentària en el lloc que adquireix.
3.- Cal modificar l’article 14 que passa a denominar-se.- Extinció de les autoritzacions.
Es substitueix el seu contingut pel que segueix:
“Les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària en un determinat mercat de
marxants perden la vigència , sense que això generi cap dret a cap indemnització c
compensació , en els següents supòsits :
a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada , llevat de pròrroga.
b) Renúncia expressa i escrita formulada pel/la titular.
c) A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador,
motivat per la comissió d’infraccions degudament tipificades que comportin
aparellada la revocació de l’autorització.
d) A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment
de les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats de
marxants.
e) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sense perjudici d ela
possibilitat de transmissió prevista en l’article 13.c).”

4.- Article 18.-Drets i Obligacions.
Caldria suprimir l’última línia del segon paràgraf del punt A.1) que preveu
“Podran prorrogar-se aquesta autorització per sis mesos per causa justificada.”
5.-

Es substitueixen l’article 177 per 17.
Es substitueix l’article 188 per 18.

INTERVENCIONS:

Sr. LLUÍS TONEU:
Des del nostre grup veiem amb bons ulls la introducció de canvis com tenir en compte
persones contractistes participants en el darrer concurs, a l’hora d’ocupar vacants en un
període de dos anys a partir de la licitació. Igualment ens sembla encertat clarificar les
causes que poden suposar motiu d’extinció i els terminis de baixa justificada, però no ens
sentim gens còmodes amb un aspecte relacionat amb l’article 13.a) i que ens impedirà
votar a favor d’aquesta modificació; el nostre grup no comparteix que un titular pugui cedir
a dit la seva parada a una altra persona i, per tant, sense que hi hagi d’haver una nova
licitació. Si bé la modificació, com a mínim, estableix que el titular hagi de tenir una
antiguitat de cinc anys, per nosaltres no és suficient i sabem, també, perquè així ens ho
ha dit la secretària en consultes que li hem fet, bona part d’aquest punt ve condicionat per
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legislacions superiors, però malgrat això, nosaltres, la CUP Torelló-Som Pobla hi votarem
en contra.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP.
Abstencions: 0.

2.7. URBANISME
2.7.1. Aprovació annex al conveni de gestió de la deixalleria municipal entre el
Consell Comarcal d'Osona i l'ajuntament de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Primer.El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de maig de 1.998
va acordar declarar que la gestió de la Deixalleria de la Vall del Ges seria conjunta i de
forma comuna entre els Ajuntaments de Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de
Torelló. Així mateix, es va acordar encomanar la gestió de forma provisional a l’empresa
FCC Medio Ambiente fins el març de 1.999 i un cop transcorregut aquest termini es
preveia que els ajuntaments afectats determinarien la forma de prestació del servei. Es va
fixar que les despeses que ocasionés el funcionament de la deixalleria serien assumides
pels tres municipis en funció del seu nombre d’habitants amb referència a l’1 de gener
de cada any.
Segon.Fruit de l’anterior acord l’any 2.001 i de manera consensuada l’Ajuntament
de Torelló va iniciar la licitació a través de concurs públic per l’adjudicació del contracte
de gestió del servei públic de la Deixalleria de la Vall del Ges, Orís i Bisaura adjudicant-se
per acord del ple de l’ajuntament de Torelló en sessió celebrada el 23 d’abril de 2.001 el
contracte a favor de l’empresa Recollida i Reciclatge S.L.
Tercer.El plenari municipal en sessió celebrada el 29 de setembre de 2.014 va
acordar declarar resolt el contracte per la prestació del servei de la Deixalleria de la Vall
del Ges que actualment presta l’empresa Recollida i Reciclatge S.L amb efectes a 31 de
desembre de 2014 atès que ja ha transcorregut el termini pel qual es va concertar. Així
mateix, es va acordar comunicar-ho als ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant
Vicenç de Torelló als efectes que poguessin aprovar la forma de gestió del servei de
Deixalleria dels seus municipis a partir de l’1 de gener de 2.015.
Quart.- L’article 25. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en concordança amb els articles 66 i 67 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveuen que
correspon al municipi la competència de la recollida i tractament de residus com a
competències pròpies. L’article 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
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bases del règim local, preveu que els municipis amb població superior als 5.000
habitants hauran de prestar el servei de tractament de residus.
A la vista igualment del que determina l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que
estableix que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin els
municipis i l’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que disposa que correspon a la
comarca realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipals.
Cinquè.- L’article 52 del Decret Legislatiu 1/2.004, de 21 de juliol, pel que s’aprova el text
refós de la llei de residus preveu que els municipis de més de 5.000 habitants prestaran
per sí sols o de manera associada el servei de Deixalleria o, si escau, a través del
Consell Comarcal.
Sisè- El Programa d'Actuació Comarcal del Consell Comarcal d'Osona (PAC), aprovat pel
Ple del Consell en sessió del dia 25 de juny de 2014 va preveure la competència per la
gestió de les deixalleries municipals. L'article 6 del reglament del PAC reitera la possibilitat
que el Consell assumeixi serveis mitjançant la delegació dels municipis.
Setè- El Consell Comarcal d'Osona per acord adoptat en la sessió plenària del dia 29 de
novembre de 1995 va determinar gestionar el servei de recollida mitjançant la creació d'una
empresa mixta, i prèvia la realització d'un concurs per a la selecció del soci privat, aquesta
es va constituir amb el nom de "Recollida de Residus d'Osona, SL" amb data 4 de juliol de
1996. Dins de l’objecte social d’aquesta empresa hi figura la gestió de Deixalleries
Vuitè.- L’Ajuntament de Torelló és titular de la Deixalleria municipal ubicada al C/ Mas Les
Vinyes,6 del municipi de Torelló que es troba inscrita dins de l’inventari de béns municipals
amb el codi 4092 i en el Registre de la Propietat de Vic al Tom 2166, Llibre 257, foli 12,
finca 9517.
Novè.- L’Ajuntament de Torelló per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 27
d’octubre de 2.014 va aprovar delegar al Consell Comarcal d’Osona la prestació del Servei
de Deixalleria i aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Torelló per la prestació del servei de Deixalleria municipal d’acord amb
el text que figura al final d’aquest acord.
Desè.- El conveni de gestió de la Deixalleria municipal entre el Consell Comarcal d’Osona
i l’Ajuntament de Torelló es va signar el 6 de març de 2.015.
Onzè.- La clàusula setena del conveni preveu que actualment no es cobrarà cap taxa als
usuaris de la Deixalleria per la seva utilització. L’Ajuntament podrà aprovar una taxa per
la utilització de la Deixalleria municipal. En aquest cas, caldrà aprovar una addenda al
present conveni per fixar el sistema de cobrament i les obligacions que se’n derivin per
cada part.
Dotzè.- L’Ajuntament de Torelló en la sessió plenària celebrada el dia 21 de desembre de
2.015 va aprovar el preu públic per la utilització de la Deixalleria Municipal.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, en concordança amb l’article 191 del Decret
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, que preveu que a través del conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels que tinguin un interès comú.
L’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, preveu un marc de cooperació i
assistència sectorial dels ens locals supramunicipals i llurs municipis mitjançant convenis.
Segon.- Aquest conveni regula la delegació a favor del Consell Comarcal de la
recaptació del preu públic per la utilització de la Deixalleria Municipal pel qual es
requereix la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació d'acord a les
previsions de l'article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local en concordança amb l'article 114.2 e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal d’Osona la recaptació del preu públic per la
utilització de la Deixalleria i aprovar la minuta de l’Annex del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Torelló per la prestació del servei de
Deixalleria municipal d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, a l’Alcalde de l’Ajuntament
de Torelló per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del
conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d'Osona, a Intervenció i al
Departament d'Obres i Serveis.

ANNEX AL CONVENI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
CONSELL COMARCAL D'OSONA I L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Vic,

ENTRE EL

de dos mil setze

REUNITS
D’una part el senyor Joan Roca i Tió com a, president del CONSELL COMARCAL
D’OSONA, el qual actua en representació d'aquest ens local, que té la seva seu al carrer
historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, planta 3a. de Vic (Edifici el Sucre), i el número
d'identificació fiscal P-5800015-I, assistit pel secretari de l'entitat, el senyor Jaume Manau i
Terrés.
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De l'altra, el senyor Jaume Vivet i Soler, alcalde de l'AJUNTAMENT DE TORELLÓ (d'ara
endavant, simplement Ajuntament), amb seu al carrer de Ges d’Avall, 5, i número
d'identificació fiscal P-0828500-I, assistit per la secretària de la Corporació, la senyora
Montserrat Freixa i Costa.
EXPOSEN
Primer.- El plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de maig de 1.998 va
acordar declarar que la gestió de la Deixalleria de la Vall del Ges seria conjunta i de
forma comuna entre els Ajuntaments de Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de
Torelló. Així mateix, es va acordar encomanar la gestió de forma provisional a l’empresa
FCC Medio Ambiente fins el març de 1.999 i un cop transcorregut aquest termini es
preveia que els ajuntaments afectats determinarien la forma de prestació del servei. Es va
fixar que les despeses que ocasionés el funcionament de la deixalleria serien assumides
pels tres municipis en funció del seu nombre d’habitants amb referència a l’1 de gener
de cada any.
Segon.- Fruit de l’anterior acord l’any 2.001 i de manera consensuada l’Ajuntament de
Torelló va iniciar la licitació a través de concurs públic per l’adjudicació del contracte de
gestió del servei públic de la Deixalleria de la Vall del Ges, Orís i Bisaura adjudicant-se
per acord del ple de l’ajuntament de Torelló en sessió celebrada el 23 d’abril de 2.001 el
contracte a favor de l’empresa Recollida i Reciclatge S.L.
Tercer.- El plenari municipal en sessió celebrada el 29 de setembre de 2.014 va acordar
declarar resolt el contracte per la prestació del servei de la Deixalleria de la Vall del Ges
que actualment presta l’empresa Recollida i Reciclatge S.L amb efectes a 31 de
desembre de 2014 atès que ja ha transcorregut el termini pel qual es va concertar. Així
mateix, es va acordar comunicar-ho als ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant
Vicenç de Torelló als efectes que poguessin aprovar la forma de gestió del servei de
Deixalleria dels seus municipis a partir de l’1 de gener de 2.015.
Quart.- L’article 25. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en concordança amb els articles 66 i 67 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveuen que
correspon al municipi la competència de la recollida i tractament de residus com a
competències pròpies. L’article 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, preveu que els municipis amb població superior als 5.000
habitants hauran de prestar el servei de tractament de residus.
A la vista igualment del que determina l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que
estableix que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin els
municipis i l’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que disposa que correspon a la
comarca realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipals.
Cinquè.- L’article 52 del Decret Legislatiu 1/2.004, de 21 de juliol, pel que s’aprova el text
refós de la llei de residus preveu que els municipis de més de 5.000 habitants prestaran
per sí sols o de manera associada el servei de Deixalleria o, si escau, a través del
Consell Comarcal.
Sisè- El Programa d'Actuació Comarcal del Consell Comarcal d'Osona (PAC), aprovat pel
Ple del Consell en sessió del dia 25 de juny de 2014 va preveure la competència per la
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gestió de les deixalleries municipals. L'article 6 del reglament del PAC reitera la possibilitat
que el Consell assumeixi serveis mitjançant la delegació dels municipis.
Setè- El Consell Comarcal d'Osona per acord adoptat en la sessió plenària del dia 29 de
novembre de 1995 va determinar gestionar el servei de recollida mitjançant la creació d'una
empresa mixta, i prèvia la realització d'un concurs per a la selecció del soci privat, aquesta
es va constituir amb el nom de "Recollida de Residus d'Osona, SL" amb data 4 de juliol de
1996. Dins de l’objecte social d’aquesta empresa hi figura la gestió de Deixalleries
Vuitè.- L’Ajuntament de Torelló és titular de la Deixalleria municipal ubicada al C/ Mas Les
Vinyes,6 del municipi de Torelló que es troba inscrita dins de l’inventari de béns municipals
amb el codi 4092 i en el Registre de la Propietat de Vic al Tom 2166, Llibre 257, foli 12,
finca 9517.
Novè.- L’Ajuntament de Torelló per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 27
d’octubre de 2.014 va aprovar delegar al Consell Comarcal d’Osona la prestació del Servei
de Deixalleria i aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Torelló per la prestació del servei de Deixalleria municipal d’acord amb
el text que figura al final d’aquest acord.
Desè.- El conveni de gestió de la Deixalleria municipal entre el Consell Comarcal d’Osona
i l’Ajuntament de Torelló es va signar el 6 de març de 2.015.
Onzè.- La clàusula setena del conveni preveu que actualment no es cobrarà cap taxa als
usuaris de la Deixalleria per la seva utilització. L’Ajuntament podrà aprovar una taxa per
la utilització de la Deixalleria municipal. En aquest cas, caldrà aprovar una addenda al
present conveni per fixar el sistema de cobrament i les obligacions que se’n derivin per
cada part.
Dotzè.- L’Ajuntament de Torelló en la sessió plenària celebrada el dia 21 de desembre de
2.015 va aprovar el preu públic per la utilització de la Deixalleria Municipal.
En congruència amb el que s’ha exposat, ambdues administracions formalitzen el present
conveni, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera- L’Ajuntament de Torelló delega a favor del Consell Comarcal d'Osona la
recaptació del preu públic per la utilització de la Deixalleria Municipal, d’acord al preu públic
aprovat per l’Ajuntament de Torelló. La recaptació dels ingressos es prestarà pel Consell
Comarcal d'Osona mitjançant l'ens instrumental que en cada moment determini. En el
moment present l'ens encarregat de la prestació dels serveis és l'empresa mixta "Recollida
de Residus d’Osona, SL" .
Segona.- Els ingressos recaptats per la utilització de la deixalleria municipal l’empresa
“Recollida de Residus d’Osona S.L “ els destinarà a les inversions que siguin necessàries
pel funcionament de la Deixalleria i en les campanyes que siguin necessàries per millorar el
servei.
Anualment , la Comissió de Seguiment del conveni decidirà el destí dels ingressos
provinents del preu públic per la utilització de la deixalleria municipal, prèvia presentació de
l'estudi econòmic per part de l’empresa .
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Tercer.- El preu públic per la utilització de la Deixalleria municipal l’hauran d’abonar tots els
usuaris de la Deixalleria, d’acord a l’ordenança fiscal aprovada per l’Ajuntament de Torelló.
Quart.- El Consell Comarcal o ens instrumental gestionarà la subvenció de l’Agència de
Residus (REPQ) i l’ingressaran a l’Ajuntament de Torelló.
Cinquè.- Aquest annex adquirirà fermesa un cop hagi estat aprovat pel ple de l’Ajuntament
de Torelló i pel ple del Consell Comarcal , la delegació hagi esdevingut ferma i s’hagi
procedit a la seva signatura.
Sisè.- La vigència del present annex serà la mateixa que la del conveni de gestió de la
deixalleria municipal, signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament el dia 6 de
març de 2.015.
I perquè consti, les persones esmentades signen el present conveni per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
INTERVENCIONS:

Sr. LLUÍS TONEU:
Atès que aquest conveni que és una derivada d’un dels punts debatuts en el passat ple
del dia 21 de desembre de 2015, ens referim a la modificació d’algunes de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2016, entre les que hi havia la fixació del preu públic
per a la utilització de la deixalleria, el nostre grup hi tornarà a votar en contra, d’acord
amb els arguments generals expressats en aquell ple.
Tornem al mateix, atès que les ordenances s’han de votar en bloc i entenem que aquest
punt deriva d’aquestes, per això hi votarem en contra.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP.
Abstencions: 0.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. Moció d’ERC-Junts per Torelló per declarar Felip VI persona non grata a
Torelló
ACORD:
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Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya, representa
la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir
del poble de Catalunya.
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de
la igualtat entre ciutadans.
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència pública
perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya.
Atesa el posicionament no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que
sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el
Regne Unit.
És per tot això que, a proposta del Grup municipal d’ERC-JpT-AM, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria simple del seus membres assistents, acorda:

Primer.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de
la monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeixi el lliure
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
Segon.- Evitar participar com a Ajuntament de Torelló en qualsevol acció que suposi un
reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.
Tercer.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial i al Parlament
de Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
El nostre grup presentem aquesta moció; em sembla que ja queda clar el plantejament
republicà que té la nostra formació, i després, independentista.
Per què presentem aquesta moció? El fet desencadenant, és que en un procés obert per
constituir una república catalana, o fins i tot, podríem dir, perquè el poble de Catalunya
pogués decidir el seu futur, tenim la figura del Rei, que amb aquella neutralitat que se li
suposa a una monarquia constitucional, que la fa més portable, hagi pres posició en els
seus actes, no en el seu silenci, si no en els seus actes i el que ha fet és demostrar quin
és el tarannà d’aquesta monarquia respecte al nostre país. El fet de no voler rebre a la
presidenta del Parlament de Catalunya a l’hora de presentar les credencials del nou
president de la Generalitat, va ser una declaració d’intencions de rebuig de les decisions
preses democràticament en base a la sobirania popular dels catalans a l’hora d’escollir el
seu president.
Aquest fet, fa que aquesta monarquia constitucional es faci de no bon portar i és el
moment, creiem, de fer un pas endavant a l’Ajuntament de Torelló, declarar Felip VI com
a representant de la monarquia d’una família Reial, que ens ho ha recordat el Rei que va
abdicat, el caçador d’elefants a Zimbabwe entre altres coses, que Franco al llit li va agafar
la mà i li va dir: “Juan Carlos, la unidad de España por favor”. I jo crec que estan en això i
la resposta que podem fer humilment des del nostre Ajuntament, pot ser aquesta
declaració de persona non grata a Felip VI.
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Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres des de el grup municipal socialista de Torelló, no entenem que per aquests
antecedents de negar una audiència es tingui de nombrar persona non grata a ningú, és
donar més importància de la que te. Tampoc criem que el monarca vingui de visita
convidat a Torelló per ningú de nosaltres, ni trobem cap vincle específic que el lligui amb
Torelló i per tant no veiem cap motiu de nomenar a ningú persona non grata.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres hi votarem a favor. Hi estem d’acord tot i reconeixent que ja és una d’aquestes
mocions que ens cansa una mica. Si entenem que el mes passat vam presentar i vam
aprovar la de suport a la moció del 9-N del Parlament, nosaltres ja hem passat pantalla,
mentalment ja hem desconnectat. Entenem que és un tema que depèn de nosaltres. És
veritat que el Rei amb les 10.000 coses que té, que no compartim i que no hi estem
d’acord, començant per la seva figura, segurament es va equivocar no rebent la Carme
Forcadell, presidenta del Parlament, tot i que personalment nosaltres creiem que ja hauria
d’haver estat la presidenta del Parlament que no hi hauria hagut d’anar, ja que allà no hi
tenim res a fer. Hi votarem a favor, però això, que ja hem passat pantalla.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres, des de l’equip de govern ens abstindrem.

Sr. JORDI CASALS:
D’acord. Si no voleu exposar els motius, aquí tothom és lliure de fer el que cregui.
Al PSC, ja que si que han volgut donat la cara i exposar els motius de la seva votació, dirlos que no és una cosa anecdòtica el fet de no voler rebre la presidenta del Parlament, si
no que és una declaració d’intencions, proactiva i un missatge clar cap al poble de
Catalunya.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
En aquest cas, ens abstindrem.
I que quedi clar que els socialistes de Torelló no som monàrquics, més aviat tot el
contrari. Realment l’únic Rei que ens preocupa i ens hauria d’interessar es el Rei
Carnestoltes i el seu regnat a Torelló per al proper Carnaval 2017 i per que regni per
molts anys.

VOTACIÓ:
Vots favorables: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-JpTAM i de CUP-SP.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’EiO#FemTorelló i del PSC.CP.

3.1.2. GRUPS MUNICIPALS d'ERC-JpT-AM, DE CUP-SP I DEL PSC-CP
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3.1.2.1. Moció per un Carnaval popular i per esclarir els fets en la zona de ball la
darrera edició, per tal de millorar i garantir el seu futur
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que el Carnaval de Torelló és una de les activitats populars més arrelades de
Torelló, sinó la que més, que es va iniciar el 1978.
Atès que el Carnaval de Torelló sempre ha tingui un caire popular, impulsant-se des de la
societat ja des dels seus inicis fins a dia d’avui, i amb un format participatiu que fomenta
el caire popular de l’esdeveniment.
Atès que el Carnaval de Torelló ha esdevingut un motor cultural i associatiu de
Torelló, a través de les entitats organitzadores, de les colles carrossaires, i dels actes que
han aparegut, a partir de la ciutadania també, al llarg dels anys a l’entorn del Carnaval,
com ara el Pullassu o les Senyoretes i els Homenots, que gràcies a l’evolució i la
innovació ha fet que la festa segueixi viva al llarg de tots aquests anys.
Atès que PIOC, l’entitat organitzadora del Carnaval ha anunciat que aquesta és la seva
darrera edició com a organitzadora.
Atès que en la darrera edició hi ha hagut uns successos a la zona de ball que han creat
malestar i confusió al respecte.
Atès que en els darrers anys s’han detectat interessos creixents respecte al Carnaval de
Torelló, a l’entorn de l’oci nocturn aliè al municipi.
És per tot això que, els grups municipals d’ERC-JpT-AM, de CUP-SP i del PSC-CP,
proposen al Ple que, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació del seus membres assistents, desestima:

Primer:- Manifestar la voluntat que el Carnaval de Torelló i tots als actes al seu entorn
continuïn i es mantingui el caire popular de la festa.
Segon:- Iniciar un debat entre els grups del consistori i les entitats implicades a la festa
per debatre i definir quin ha de ser el millor model organitzatiu pel carnaval
Tercer:- Crear una Comissió de Treball a efectes d’esclarir els fets a la zona de ball de la
darrera edició amb l'objectiu de detectar els errors que hi van haver i estudiar amb quins
aspectes millorar la seva organització en el futur perquè no es tornin a repetir, i així
començar a treballar des d'ara de cara a la propera edició per assegurar la continuïtat del
Carnaval de Torelló i el seu caire popular.
Quart:- Informar d’aquests acords a PIOC, Deixebles, col·lectiu del Pullassu i les colles
carrossaires

ESMENA PARCIAL A LA MOCIÓ, QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
CiU I D’EiO@FemTorelló:
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Atès que el Carnaval de Torelló és una de les activitats populars més arrelades de
Torelló, sinó la que més, que es va iniciar el 1978.
Atès que el Carnaval de Torelló sempre ha tingut un caire popular, impulsant-se des de la
societat ja des dels seus inicis fins a dia d’avui, i amb un format participatiu que fomenta
el caire popular de l’esdeveniment.
Atès que el Carnaval de Torelló ha esdevingut un motor cultural i associatiu de
Torelló, a través de les entitats organitzadores, de les colles carrossaires, i dels actes que
han aparegut, a partir de la ciutadania també, al llarg dels anys a l’entorn del Carnaval,
com ara el Pullassu o les Senyoretes i els Homenots, que gràcies a l’evolució i la
innovació ha fet que la festa segueixi viva al llarg de tots aquests anys.
Atès que PIOC, l’entitat organitzadora del Carnaval ha anunciat que aquesta és la seva
darrera edició com a organitzadora.
Atès que en la darrera edició hi ha hagut uns successos a la zona de ball que han creat
malestar i confusió al respecte.
Atès que en els darrers anys s’han detectat interessos creixents respecte al Carnaval de
Torelló, a l’entorn de l’oci nocturn aliè al municipi.
El Ple de l’ajuntament de Torelló acorda:
Primer:- Manifestar la voluntat que el Carnaval de Torelló i tots als actes al seu entorn
continuïn i es mantingui el caire popular de la festa.
Segon:- Iniciar un projecte per treballar entre els grups del consistori i les entitats
implicades a la festa per definir quin ha de ser el millor model organitzatiu pel carnaval
amb l'objectiu de detectar els errors que hi van haver i estudiar amb quins aspectes
millorar la seva organització en el futur, i així començar a treballar des d'ara, de cara a la
propera edició, per assegurar la continuïtat del Carnaval de Torelló i el seu caire popular.
Tercer:- Informar d’aquests acords a PIOC, Deixebles, col·lectiu del Pullassu i les colles
carrossaires
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Si no vaig errat aquesta és una esmena que ja es va passar per correu electrònic quan ja
es van fer unes esmenes; és la mateixa i en aquell moment ja per escrit vam dir que no
s’acceptava i que es mantenia el text que ja havia estat modificat i que és el que consta a
l’ordre del dia.

Sr. JAUME VIVET:
Per tant, nosaltres presentem aquesta esmena, una esmena parcial, com hem dit, al text
que presenta Esquerra i la CUP; els socialistes no sé si la presenten, al titular no hi
consten, ja que no creiem que el carnaval s’hagi de regular a cops de moció i tampoc
s’ajusta amb la nostra manera de fer i de treballar. Som conscients que el Cara naval ha
de ser participatiu per part de tothom que hi intervé i això és el que farem; ara, el que
volem és que a partir de demà comencem a treballar per tal que l’any vinent sigui un èxit i

45

és evident que l’experiència d’aquest any ens ha de servir per fer-ho millor. Per tant,
vosaltres presenteu la vostra i llavors ja veurem què fem.
Sr. XAVIER LOZANO:
Des d’Esquerra Junts per Torelló vam presentar aquesta moció amb la voluntat que es
pogués treballar conjuntament tots els grups, i s’hi poguessin sumar la resta de grups
municipals, amb dos objectius: d’una banda, treballar de forma unitària per garantir el
futur del carnaval, conservant el seu caire popular i, de l’altra, aclarir els fets del passat
carnaval a la zona de ball.
En primer lloc, cal dir que vam esperar que l’equip de govern ens presentés les
explicacions abans de posicionar-nos com a grup, perquè tenim clar que no es tracta de
fer partidisme del carnaval, ni d’uns incidents concrets. Una vegada hem rebut les
explicacions, des del grup creiem que hi segueixen havent dubtes i que aquets dubtes
segueixen estant al carrer, i és per això que per a nosaltres els dos objectius són
indissociables. En el moment de començar a caminar per un carnaval, hem de començar
tots junts i amb bon peu.
La moció proposa crear una comissió de tots els grups, que treballi sobre el model que
s’ha de seguir per a l’organització de futurs carnavals i esclarir els fets, i la vam presentar,
com dèiem, amb la voluntat que s’hi poguessin sumar tots els grups.
Des del nostre grup municipal, volem agrair que l’haguem pogut debatre, malgrat que no
hagués arribat a un consens per presentar-la de forma unitària; s’ha intentat recollir les
aportacions dels diferents grups i conjuntament amb la CUP, s’han pogut treballar per
adequar certs punts de la moció; s’han rebaixat vocabularis i s’han canviat certs punts de
la moció.
Això si, no volíem tampoc desvirtuar-ne els objectius, i ens alegrem que el PSC també
s’hi hagi sumat i la puguem presentar conjuntament els tres grups.
No hem pogut acceptar, però, la proposta de l’equip de govern, de treure el punt que
parla d’aclarir els fets del ball; creiem que això hagués estat desvirtuar la moció. Per
nosaltres, com deia, volem començar a caminar cap a un nou carnaval amb bon peu i si
no s’aclareixen bé els fets del passat carnaval, creiem que començaríem amb un peu
coix.
Sabem que l’equip de govern ha analitzat i va explicar públicament els fets, però creiem
que no s’ha aclarit ben bé què va passar, què va poder fallar i com es poden evitar de
cara a futures edicions, que és el més important. La millor manera per fer-ho –almenys
això és el que pensem nosaltres- és de forma interna, treballant conjuntament, amb
esperit constructiu i sense ànim de retreure res ni atacar ningú, però analitzant tota la
formació i generant unes conclusions que ens permetin evitar que fets com aquests es
puguin repetir.
Repetim que el nostre esperit és constructiu, que apostem pel carnaval i és per això que
ens agradaria que aquesta moció es pogués aprovar i posar-nos a treballar colze a colze
tots els grups.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup, voldríem agrair l’esforç de tots els grups a l’hora de consensuar
aquesta moció. Que des del consistori tots plegats treballem i treballarem per transmetre
la tranquil·litat i confiança suficients a tots els torellonencs i torellonenques i crec que
aquesta és aquesta la millor manera, iniciant un debat entre els grups del consistori i les
entitats implicades a la festa del Carnaval, definint quin ha de ser el millor model
organitzatiu amb l’objectiu de detectar els errors que hi van haver i estudiar amb quins
aspectes podem millorar l’organització i assegurar la seva continuïtat.
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Com no podria ser de cap altre manera, nosaltres a aquesta moció consensuada amb els
altres grups, hi donarem suport i ens agradaria que l’equip de govern també hi pogués
ser.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Primer de tot dir que estem molt contents de poder presentar aquesta moció
conjuntament amb el grup d’Esquerra Republicana i amb el PSC. Esperem de tot cor que
també s’hi afegeixin els partits de l’equip de govern; de fet, el que volem recordar és que
aquesta moció és bastant diferent del text base amb què es va començar a treballar i la
majoria de canvis que es van introduir, precisament van ser amb l’objectiu que els partits
de govern s’hi sentissin més còmodes, amb l’objectiu que també es poguessin sumar a la
moció i així aconseguir fer un text amb el suport de tots els partits de l’Ajuntament, cosa
que creiem imprescindible, remar tots a una amb dos objectius: el primer, garantir la
continuïtat del carnaval; i la segona, aclarir els fets que va ocórrer aquest any a la zona
del ball.
Nosaltres mateixos havíem treballat una moció per presentar a aquest ple, que anava en
aquest sentit i que a última hora vam decidir no presentar, amb la voluntat de sumar
esforços i remar en la mateixa direcció. Si llegim el text, veurem que s’hi demana que tot i
garantir que el carnaval mantingui el seu caire popular, cal iniciar un debat entre tots els
partits aquí presents i les entitats directament implicades amb el carnaval, per definir quin
model volem de carnaval i quin model organitzatiu ha de ser el més adient per
aconseguir-lo. Seria un error pensar que l’únic problema que plegui PIOC, sigui trobar
altres persones per substituir-los. De la mateixa manera que seria un error que
l’Ajuntament seguís mirant-s’ho des de la barrera, com ha fet massa vegades aquests
últims anys. Caràcter popular, si, però suport institucional, també.
Quan ens començarem a plantejar en dedicar un tècnic a donar suport a l’organització de
les festes? I a incrementar la partida econòmica que fins ara rep el carnaval, si mirem la
importància que té pel poble, ja que és molt baixa?
I també caldria començar a treballar pe crear un ens que faci de paraigua per a totes les
festes que es realitzen aquella setmana, per portar, com a mínim, una mateixa política
comunicativa per fer-ho arribar encara a més gent, i per fer això, segurament també
caldria que una única regidoria s’ocupés de tots els temes que depenen del carnaval. En
tot cas, aquests i molts altres temes, creiem que cal posar-los sobre la taula per debatre
quin ha de ser el millor model organitzatiu. No és pot repetir una situació com la del
carnaval actual, en què tot i la incertesa que provocava el ball, la dissolució del PIOC o
les naus de Can Cata, no s’ha convocat cap reunió específica fins havent passat
carnaval, per comentar tots aquests temes i treballar-los conjuntament.
Un ball, que tot i que es va treure a concurs la seva organització, cal no oblidar que el
màxim responsable era l’Ajuntament. Per tot això, cal arribar fins al final per aclarir tot el
que va passar; per esbrinar què va passar, i sobretot, per corregir aquests errors i
treballar, perquè no es tornin a repetir en un futur. Si fem la política que “aquí no ha
passat res de l’altre món”, no cal parlar-ne més; estem posant la primera pedra, perquè
això es torni a repetir un altre any. Cal recordar que el que va passar haurà pogut tenir
conseqüències molt greus i no es pot deixar només en un “però per sort no va passar
res”. I a més, per seguir millorant, també cal crear aquesta comissió per convicció política.
Tots els partits dúiem al programa la transparència. Doncs demostrem que creiem de
veritat en la transparència i afrontem aquest tema sense por; creem la comissió de treball
i convoquem les diferents parts afectades en els fets ocorreguts al ball, perquè ens
expliquin les seves versions i així puguem analitzar totes les debilitats que presentaven a
nivell organitzatiu, per tal d’eliminar-les. A més, el tema, i és cert, no està gens clar! Són
preguntes que segurament no cal respondre aquí i que s’han de treballar en aquesta
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comissió, però per començar, només unes quantes que a nosaltres ens venen al cap,
serien:
 Va encertat reduir l’aforament?
 És normal que la licitació valorés l’oferta econòmica igual que la tècnica, quan el
cànon inicial de sortida era de 1.000 € i és obvi que aquest aspecte no era acord
per dur a terme el servei?
 L’empresa que va guanyar el concurs, estava preparada per assumir-ne
l’organització?
 Realment, si mires les diferents puntuacions recollides en l’oferta tècnica, l’apartat
corresponent a la qualitat de l’oferta fou el més mal valorat, on només van treure 4
de 8 punts.
 Com és que l’últim accés estava tan a prop del recinte del ball?
 Seria possible descartar que cap de les persones de seguretat va fer ús del gas
pebre prenent-los les empremtes digitals?
 Com és que al final no hi va haver tres espais a la zona de ball, tal i com
l’empresa havia descrit al plec?
 El pla d’autoprotecció, qualifica d’impacte alt i probabilitat alta l’allau de les
persones als accessos i dins del recinte. Per tant, tampoc es pot dir que no
estiguessin advertits.
I aquests temes, no només ens preocupen a nosaltres. També preocupen a molta gent
del municipi. Si no, com s’explica, que mes enllà del rebombori que s’ha creat a la premsa
i a les xarxes socials, ja s’hagin presentat 9 denúncies sobre el tema i que s’hagin entrat
3 instàncies a l’Ajuntament demanant pel tema.
Per tant, i per acabar, tornaré a llegir el punt 1 de la moció, que és: “Manifestar la voluntat
que el Carnaval de Torelló i tots als actes al seu entorn, continuïn i es mantingui el caire
popular de la festa”. Segurament un dels primers passos per garantir aquest punt, en què
tots els partits hi estàvem d’acord, és fer net del que ha passat aquest any; detectar tots
els errors comesos, perquè no es tornin a repetir, i una vegada tancat aquest tema,
començar per ressaltar tots els valors i aspectes impositius que té aquesta festa i que
porta al municipi, que són molts i per desgràcia aquests últims dies han quedat amagats
pel que va passar al ball.

Sr. JAUME VIVET:
Jo, Xevi, si volíem començar amb bon peu, em sembla que ens hem entrebancat. La
CUP, estic d’acord, va fer un esforç important per apropar posicions. Aquesta moció, a
mi, personalment i també a tots plegats, ens ha sorprès molt. Ens ha sorprès, perquè jo,
el dia 12 de febrer vaig convocar en Jordi Casals, precisament per parlar, com que havia
estat regidor de seguretat ciutadana, per parlar una mica el tema carnaval, com enfocarlo, i vaig entendre que hauríem de fer un comú amb tots els grups del consistori, per tal
que els fets que es van produir el dia del carnaval no tornessin a passar, i millorar
l’organització del carnaval, com estem coincidint tots en aquest àmbit.
Però la sorpresa és que al cap d’una setmana, em trobo sobre la taula una moció, també
sense explicar-me res, trobo la moció sobre la taula, per tal de depurar responsabilitats i
aclarir fets.
Entenem que si hem de treballar el carnaval a cop de mocions, no anem bé. Jo,
francament no ho entenc.
El tema transparència, quan el tema va sortir a la premsa, vaig ser el primer de dir que
s’havia d’explicar, vam fer una roda de premsa amb els regidors. També ens hauríem de
preguntar, perquè l’Ajuntament no s’hi ha implicat més. M’agradaria que pregunteu els
motius; no és aquí el lloc d’explicar-ho, però podem explicar-ho.
Per posar un exemple, hem de dir que al carnaval de Sitges estan molt contents, perquè
només hi ha hagut 37 detinguts aquest any! A Torelló no n’hi ha hagut cap. És evident
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que hi va haver uns fets, però també n’hi va haver a la rua, de fets! I si a la reunió que
vam tenir per la valoració del carnaval, que aquest tema del ball va ser un dels temes
estrella i després el vam tractar molt a nivell tècnic en una segona reunió amb mossos,
policia i l’empresa de seguretat, que van venir a donar la cara i no tenien per què fer-ho i
van explicar com va anar tot i és evident que coincideixen en coses amb mossos i amb
altres no, perquè és un dia que hi ha molta gent, tothom va com va; un altre fet que vull
remarcar és una mica el civisme; ja sabem que és una festa de la disbauxa, però de la
disbauxa a fer el que et doni la gana i tenir permís per fer de tot, també hi ha un bon tros.
I hi ha un altre fet que no ha sortit en lloc, que va provocar un tap molt important al pont
de Can Pujades, que en aquesta reunió de valoració va ser qualificat de tant o més greu
que l’allau que hi va haver al ball, i d’aquest no se’n ha parlat i va ser el tap que es va fer
al pont de Can Pujades a conseqüència que una carrossa va estar allà una hora parada,
la gent baixava de dalt i no passava ningú. Això són coses que no s’han dit i que van
sortir allà; és una tema que no va anar a la premsa. Si hi hagués hagut un gas pebre per
allà al mig, potser hagués sortit aquest en lloc de l’altre i jo, si, -permeteu-me l’expressió-,
si un imbècil va tirar això, sigui de seguretat o sigui una persona que estava al ball, aquí
queda el nom que li he posat.
També és evident que hi va haver altres coses que s’han de millorar i és evident que s’ha
de posar una mica de mutu acord, perquè això que nosaltres pensem que hem de
treballar molt i d’una manera conjunta amb totes les entitats, sobretot policia, mossos
d’esquadra, SEM, protecció civil, bombers, deixebles, i qui sigui necessari, però com he
dit abans, no a cop de mocions.
Hem intentat buscar el consens, malgrat no ha estat possible, i potser volem dir el mateix,
però de maneres diferents, però nosaltres a aquesta moció, evidentment, no hi donarem
suport i també us he de dir una cosa: no patiu, que treballarem plegats.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Des del grup de FEM tampoc donarem suport a la moció. I és més qüestió de forma, de
redactat, que no pas del que heu explicat; molts dels dubtes que no ha dit en Xevi, però si
que ha expressat en Francesc, podem compartir-los, és a dir, l’aforament era reduït,...
són dubtes que hi hem de treballar, evidentment, però no entenem que sense haver fet
cap reunió política de valoració –si que s’ha fet reunió de valoració del carnaval on van
sortir algunes coses que ha comentat l’alcalde, i d’altres: es va parlar del ball- jo crec que
hagués estat bé parlar; suposo que sabeu com va anar, però parlar entre els regidors
afectats i els portaveus de la resta de grups, del que es va parlar, abans de presentar
aquesta moció. Que això ho fem en mocions com la del Rei Felip, o la que vindrà
després, sobre els afectats d’AirBus, ... ho podem entendre, però no ho entenem que
quan el contingut afecta directament totalment ala gent del poble. Parlem-ne, ostres!
Parlem-ne abans! No pot ser que, creiem que no pot ser, que es facin rodes de premsa,
es facin redactats o notes de premsa per part dels grups, mocions, i que no siguem
capaços de fer una reunió, més enllà que l’equip de govern presenti una esmena i es
digui no, no s’accepta.
Estem d’acord, com he dit, en algun punt de redacció de la moció, com el reconeixement
que es fa a l’Associació PIOC; la necessitat de tirar endavant aquesta festa en aquesta
nova etapa. També estem d’acord en què evidentment s’ha de comptar amb el major
nombre de persones i entitats per fer-ho possible. Reitero que no creiem que calgui cap
moció per aclarir sobretot el punt dels fets que van passar a la zona de ball; sense voler
menysvalorar-ho, no creiem que ajudi gens a la festa, continuar amb declaracions, reitero- comunicats, mocions... que no deixin clar que el carnaval és una festassa, que és
una festassa segura, que aquest any ho ha estat i que cada any ho ha estat més que
l’anterior –almenys aquests últims anys- i que cada any es fan passos en aquest sentit.
Creiem que el que sortirà d’aquí, al final, serà una notícia en algun diari o en algun twit
sobre gas pebre; els més agosarats tornaran a parlar de “Madrid Arena” i ens fem tots un
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flac favor; les ganes de parlar-ne, però acabarà essent així i és el que ha passat, no ens
enganyem.
Nosaltres, el grup de FEM i l’equip de govern, estem per fer créixer el carnaval. Per
treballar pel carnaval del pròxim any, però no per posar entrebancs allà on no n’hi ha i el
que demanaria és que retireu la moció i comencem des de zero a parlar-ne; i també, que
treballem conjuntament a partir d’ara, més enllà de si s’aprova o no la moció que puguem
treballar conjuntament.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Em sap molt greu que no hi hagi acord. Ja es va parlar a la Junta de portaveus i hi ha
hagut una setmana sencera per continuar parlant i em sap molt greu que l’equip de
govern es despengi d’aquesta moció.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Referent al que deies tu Santi, que veig que avui has utilitzat tres vegades la frase de
regular a cops de moció, primer de tot, crec que aquesta frase és falsa, ja que nosaltres
aquí no parlem de regular res; aquesta moció no vol regular res i, per tant, no estem
regulant a cops de moció; en tot cas, estem dient de crear una comissió per aclarir què va
passar al ball i després de començar a parlar de quin model volem de carnaval i de quin
model organitzatiu ha de tenir.

Sr. JAUME VIVET:
Perdó: això no és regular? Ja ho farem d’una altra manera.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En tot cas: si no vols que des de l’oposició regulem amb mocions, jo demano com vols
que ho regulem, perquè la realitat és que saps que per part nostra sempre hi ha hagut
bona voluntat i hem volgut treballar sobre el tema. La realitat ´s que aquest a estat un
carnaval amb molts punts incerts i la realitat és que passat carnaval, d’aquest tema
només n’hem parlat als plens, al torn de precs i preguntes i en alguna comissió
informativa, quan Esquerra, el PSC i nosaltres hem demanat pel tema; després, a partir
d’aquí, si mai se’ns convoca a cap reunió per parlar del tema, si tampoc podem presentar
cap moció per parlar-ne... una cosa és no partiritzar el carnaval, i l’altra cosa és amagarlo sota la catifa i que no se’n parli mai en política. Al final, nosaltres ens vam presentar a
unes eleccions per poder influir en temes del poble; estem a l’oposició, amb la voluntat de
col·laborar amb l’equip de govern en tots els temes que creiem que pugem col·laborar i
que en puguem entendre. Aquest, creiem que és un d’ells i la realitat és que, tot i les
nostres ganes d’aportar temes, i que hi hagi entesa i de voluntat, més enllà que quan
arriben els precs i preguntes en cada ple, no hem trobat la manera de parlar-ne amb
l’equip de govern sobre aquest tema, fins que ha passat el carnaval i perquè ens hi ha
obligats aquests fets que han passat al ball, que ara teòricament diem que no va ser res,
i que n’hi ha 10.000 durant aquell dia, i que passa cada any i que no és res de res.
En tot cas, tu Santi deies que ens preguntem, perquè l’Ajuntament no està més posat en
el carnaval; doncs creem aquest lloc per parlar-ne i que ens ho pugueu explicar!
Nosaltres no entenem com és que dieu que... separaria molt la intervenció d’en Santi i la
d’en Marc, perquè, per exemple, en Marc –i això t’ho valoro- dius: jo crec que no cal una
comissió per aclarir el que ha passat; podem trobar altres mètodes; però en canvi, en
Santi, diu que no cal aclarir res. Per tant, si que veig una diversitat d’opinions: d’una
banda es diu que no cal aclarir res, que està tot aclarit, que no ha passat res i que és un
incident més dels molts que hi ha hagut aquell dia, i en canvi, si que amb el vocabulari
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d’en marc, veig que realment tu si que, com a regidor de seguretat ciutadana, o potser
per veure-ho diferent, ets conscient que el que va passar allà, el que no va passar allà per
sort, perquè hauria pogut passar, si que va ser un problema i que cal investigar-ho.
En tot cas, dieu que no se’n ha pogut parlar prou abans; en vam començar a parlar el
dimarts a la junta de portaveus, a falta d’una setmana. Poc temps? Si, doncs una mica
d’empatia, que és el que nosaltres ens trobem amb totes les mocions i totes les coses
que presenteu i el poc temps que heu tingut és el que nosaltres tenim a cada ple i
vosaltres teniu dedicació per als temes de l’Ajuntament.
Del tema Madrid Arenas, és veritat que se’n ha parlat a les xarxes socials. Que jo sàpiga,
cap partit del consistori s’ha posat mai la paraula Madrid Arena, ni ha volgut fer aquesta
demagògia de comparar-ho amb aquests fets. Per tant, deixeu de quan parleu de
l’oposició, fer servir aquest recurs del Madrid Arena, com si l’haguéssim fet servir
nosaltres, perquè una cosa poden ser comentaris anònims o fòrums, i l’altra cosa són els
partits que estem aquí, que crec que mai hem caigut en aquest nivell de fer servir
Aquestes argumentacions.
I després, si que estem d’acord que la moció, creiem que s’ha d’anar amb sentit positiu,
de remarcar els fets positius que te aquest carnaval i d’oblidar tots els fets que hi ha
hagut i tirar-ho endavant; hi estem fermament convençut que la millor manera és crear
aquesta comissió, estar tots a la una, fer pinya, resoldre’ls i una vegada resolts, poder
vendre a la gent que a l’Ajuntament hi ha unitat, que es va a la una, que això es resoldrà i
que de tot això se’n generarà una situació positiva. En canvi, a mi em sap molt greu que
avui, aquesta moció surti d’aquí sense aprovar-se, perquè hi ha hagut voluntat de
consens i, no sé, què voleu que us digui? Veig que heu entregat l’esmena i, per tant, la
gent la podrà llegir; hi va haver primer un text base; allà es van canviar vocabularis; es va
treure depurar responsabilitats, perquè us hi sentíeu incòmodes, es va començar a parlar
de futur, es va començar a parlar en termes positius, perquè ho demanàveu i hi vam estar
d’acord; es van fer tot de canvis buscant consens, perquè consens és això, que tothom hi
pugui incloure coses i al mateix temps, que ningú estigui content i, en canvi, la vostra
proposta d’esmena és eliminar directament tot punt referent al carnaval i eliminar un punt
jo diria que no és consens, consens seria intentar polir llenguatges i vocabularis, perquè
tothom hi estigui a gust.
Sr. JORDI CASALS:
Jo, per al·lusions i després ja cediré la paraula a en Xavier Lozano, qui s’ha fet esment a
una reunió que vaig tenir amb l’alcalde, és cert, i en aquella reunió vaig dir: Santi, tenim
ganes d’impulsar una declaració conjunta de tots els grups... el text que vaig entrar per
instància, deia “proposta de declaració conjunta de tots els grups”. Se’m va dir que se’m
donaria una resposta. S’acabava el termini.
Sr. JAUME VIVET:
Et vaig trucar divendres i no em vas agafar el telèfon.

Sr. JORDI CASALS:
A les 8 del vespre estic banyant la meva filla, i després me’n vaig a dormir d’hora...
Sr. JAUME VIVET:
hi ha el dissabte, hi ha el diumenge, hi ha el dilluns i... si convé´, ens truquem quan faci
falta.

51

Sr. JORDI CASALS:
Santi: hi ha whatsaaps, que quan és urgent, a vegades se’m ha dit les coses per
whatsaap.
Sr. JAUME VIVET:
Si, perquè quan et truco, no l’agafes mai el telèfon!
Sr. JORDI CASALS:
Si això era tan urgent, s’envia.
A més, vaig dir que es fes arribar als grups i es va fer arribar als grups el mateix dia de la
junta de portaveus. Potser per això, el grup de FEM, que potser no va mirar la instància
que vam entrar, creu que vam tenir poc temps, però estic d’acord amb en Cesc: ho vam
entrar, fins i tot abans d’hora, perquè haguéssim pogut esperar al dilluns i tot, perquè es
tingués més temps; és a dir, que són els terminis correctes per fer i ja, perquè s’ha al·ludit
a tot plegat, al fet que la CUP va fer una proposta per millorar el text... és una cosa que
vam parlar conjuntament i la voluntat d’Esquerra Republicana i junts per Torelló, era
arribar a un text que ens sentíssim còmodes, perquè no quedés desvirtuat; és a dir, que
la voluntat sempre és aquesta.
Jo ho deixo aquí, ja he aclarit el que se’m ha esmentat.
Sr. XAVIER LOZANO:
Jo no entenc si el punt del ple diu control de l’acció de govern, se li diu moció; per tant, és
l’eina que tenim els grups de l’oposició per fer propostes; nosaltres no podem redactar
propostes, nosaltres fem mocions i és un control de l’acció de govern i no un atac! A
l’acció de govern, com sembla que s’hagi agafat. La voluntat de la moció, ho hem
explicat, és de treballar plegats. Se’ns diu per una banda que ens posarem a treballar
plegats, però no es vol aprovar un text per crear una comissió; és una mica contradictori.
Realment hi és aquesta voluntat de treballar plegats? Perquè si realment hi és, per què
no es vol aprovar el fet de crear una comissió? Què és una comissió? És un grup de
treball.
Per tant, quin és el problema? Aclarir els fets del ball? Llavors, és que no es volen aclarir?
En Marc ha dit de les xarxes socials. Precisament, el que diem és: parlem-ne
internament, analitzem la informació internament i amb clau que això no es torni a repetir.
Si l’equip de govern ja ha fet un treball, quin problema hi ha en explicar-ho a la resta dels
grups, compartir part de la informació que teniu i poder, també, aportar nosaltres el nostre
punt de vista? Quan en Marc diu: ho podem fer d’una altra manera. Diguem-li comissió,
diguem-li reunió, poseu-li el nom que vulgueu, però, és clar! Dieu que es pot explicar,
però no voleu aclarir els fets. Dieu que voleu treballar plegats, però no volem fer una
comissió. Jo ho veig una mica contradictori. No entenc massa la posició ni quin és el
format que voleu treballar plegats d’ara en endavant.
També, el que deia en Jordi: ha semblat com si ataquéssiu el grup, perquè la moció inicial
parlava de depurar responsabilitats... bé! S’ha adequat; s’ha treballat amb la CUP i s’ha
treballat conjuntament i hem estat d’acord i tots hem fet l’esforç d’adaptar-nos i de buscar
una moció que tragués aquells conceptes que podien generar més controvèrsia i, per
tant, apropar posicions. Ha estat un esforç, crec, conjunt i a partir d’aquí m’agradaria que
expliquéssim una mica què farem a partir d’ara, si no voleu crear una comissió, però
voleu treballar plegats, com ho farem, què plantegeu, perquè al final, crec una de les
coses que estem més d’acord és que volem garantir el futur del carnaval i garantir-lo de
millor manera, i crec que estem tots d’acord en que no ens agradaria que uns fets com
els que han passat, tornessin a passar. Llavors, no hi veig el problema, ni he entès els
arguments, de per què s’han barrejat conceptes, s’han barrejat altres incidents? Si, en
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som conscients, perquè hem estat durant tres anys també a les reunions de valoració del
carnaval i sabem que al carnaval hi ha molts altres incidents, però també som conscients
que quan hi ha un incident d’aquestes característiques, doncs també s’ha d’abordar. I,
mira! Et diré una cosa: abordem també els altres incidents que han passat al carnaval i
mirem com podem millorar tota la seguretat del carnaval! Que ja s’han fet molts passos i
s’ha fet molts feina; doncs seguim treballant en aquesta direcció, no excloem la resta de
problemes que pugui tenir el carnaval. Treballem conjuntament i regular a cop de moció,
com dia en Manrique, no es tracta de regular, es tracta de treballar. Si des de l’equip de
govern s’han donat aquests fets ja com aclarits i ja s’ha tancat el tema i per part de
l’oposició creiem que encara hi ha coses que, almenys nosaltres no tenim clares, l’únic
mecanisme que tenim és presentar una acció al control de govern, que se’n diu moció.
No és un atac al control del govern, si no una voluntat de continuar treballant un tema
conjuntament i és l’única manera que tenim els grups a l’oposició.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Francesc, no em dec haver explicat bé. Jo crec que els fets que van ocórrer al ball entre
dos quarts de dues i les dues o un quart de tres, estan perfectament clars, explicats,
valorats i que no hi ha cap dubte sobre el que va passar; almenys, jo no en tic cap; si algú
en té algun, que me’l comenti, el podem parlar i igual me’l farà venir; jo no en tinc cap. Si
que tinc dubtes sobre les causes del que va passar i encara més sobre les solucions,
però el que va passar allà ho tinc claríssim i entraríem ara aquí –canviant de tema-, que
has dit que he tret jo el tema Madrid Arena: no va sortir en un fòrum anònim; va sortir al
diari ARA i per mi això és molt greu i fa molt mal al carnaval i que anem parlant sobre el
ball, en lloc de treballar per solucions i aclarir què va passar i no treballar sobre solucions,
per mi ens equivoquem; i el mateix greu us sap a en Francesc o als altres portaveus dels
altres grups que no s’aprovi una moció, la mateixa que a nosaltres, que no se’ns hagi
aprovat l’esmena; jo també em sento que no ho hem fet bé i, per tant, jo faig una empatia,
us entenc; feu-la també vosaltres i ... no, no ho he4m fet bé i entrarem en un cercle viciós,
aquí, perquè a vosaltres us sap greu, a nosaltres ens sap greu i anirem fent així.
Algú ha parlat d’amagar sota la catifa: ostres! El dimecres es va fer una roda de premsa;
a tothom que se’ns ha parlat ho hem explicat. Érem allà i en aquell moment s’explicava a
qui vingués a demanar-ho, fos representant de les forces de seguretat, o fossin
companys que eren per allà... amb alguns de vosaltres ens vam veure. Per tant, amagar
sota la catifa, jo crec que res de res.
I si, les mocions són un control a l’equip de govern, però aquesta jo pensava que anava
destinada a no controlar l’equip de govern, si no a fer una moció conjunta i veig que no
era l’objectiu.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
L’objectiu d ela comissió d’investigació, tampoc hauria de ser aquest, però tu Marc has dit
que ho tens tot clar el que va passar allà baix? Per exemple: qui va tirar el gas pebre?
Perquè veiem que no tot està clar!

Sr. JAUME VIVET:
Mira: fa un mes i mig, se’n va tirar de gas pebre en una discoteca i no ha sortit en lloc.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En tot cas aquí es va tiraren una cosa que depenia de l’Ajuntament de Torelló. Primer ho
deia per demostrar que no tot està clar el que va passar; només amb una pregunta n’hi
ha hagut prou; en podríem fer més.
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Sr. JAUME VIVET:
Ho veieu com les coses no només les ha d’organitzar l’Ajuntament de Torelló, si no que hi
ha d’estar implicada la societat civil i tot el tinglat? A veure: anem una mica més enllà; si
aquest ball ens diuen que no es fa el mes de juny, potser hauríem tingut més temps, o
no?
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Si.
Sr. JAUME VIVET:
Se’ns diu a finals del mes de novembre. Jo respecto les opinions i respecto molt la
decisió de PIOC, perquè entenc que crema molt muntar això i ho han fet, no set anys, no,
trenta-vuit, perquè hi ha algú que hi és des del primer any.
Per tant,, entenc que en aquell moment prens una decisió i la prens quan la prens. Bé. I
jo ho vaig dir un dia: potser la solució fàcil per a l’Ajuntament era dir que aquest any no
tenim temps de muntar el ball pel que sigui, PIOC plega... ho carreguem a PIOC i no fem
ball. No va ser mai aquesta la voluntat. Hem anat sempre contra rellotge amb aquest ball i
així, entenem que no és la manera de fer les coses. Ja ho entenem! Però, és clar! Això
d’anar furgant, anar furgant, a veure què va passar... això ho investiguen els mossos, no
ens toca a l’ajuntament investigar això!
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
No és furgar, només és perquè ell ha dit que estava tot clar i que ho tenia tot clar i per
demostrar amb una pregunta que no està tot clar. Ja està, no té més!

Sr. JAUME VIVET:
Però, escolta! Ho arreglarem si en parlem dos dies, d’això? Ho aclarirem tu i jo si ho
parlem dos dies?
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
No ho sé, Santi. En tot cas: vosaltres dieu que ho teniu tot clar. Doncs si ho teniu tot tan
clar, possiblement tindreu un problema de comunicació molt greu, perquè que jo sàpiga,
ni la resta de partits ni el sentit majoritari del poble és que la cosa és clara. Per tant, si
aquí els 9 regidors ho teniu molt clar, segurament teniu un problema de comunicació.
Sr. JAUME VIVET:
Francesc, repeteixo: si en parlem dos dies tu i jo, ho aclarirem qui va tirar el gas pebre?
Sortirà algú que aixecarà el dit i dirà: he estat jo?
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Però és que ja hem dit que la comissió –i ho vam parlar a la Junta de portaveus- no era
per aclarir qui havia tirat el gas pebre, que és una de les coses que també s’hauria
d’aclarir.
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Sr. JAUME VIVET:
M’ho estàs dient tu, això! Home, no fotem!
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Ho he dit, perquè en Marc ha dit que tenia clar tot el que havia passat i era simplement
una pregunta per demostrar que no està tot tan clar.
Sr. JAUME VIVET:
Entres en una contradicció tu mateix.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En tot cas, estic d’acord en tot el que ha dit en Marc: avui la sensació és de tristesa;
durant els últims plens s’ha vist que per l’Ajuntament, els termes de participació i de
transparència són molt relatius. No els entenen ni creuen de la mateixa manera que
nosaltres, però és que avui, també crec que una mica el paper de l’oposició que voleu és
el paper de florer, perquè ens voleu sempre i quan presentem mocions que ja vinguin
preescrites i prefabricades i que sigui temes sòlids. Però en el moment en què es
presenten mocions de treball, mocions per crear comissions, sempre hi ha el problema de
no volem crear... només s’ha aprovat crear-ne algunes, però també se’n ha tombat i al
final jo no entenc aquesta por que des de l’oposició es vulgui treballar en aquests temes.
Que si, que vosaltres sou equip de govern i és legítim que feu això i ens podeu dir que si
volem participar entrem al govern; tot són conceptes d’entendre la política. Simplement
que els conceptes que tenim de participació i de transparència estan molt i molt allunyats
i nosaltres no entenem de cap manera aquesta por a parlar de les coses, perquè al final,
només és parlar-ne.

Sr. JAUME VIVET:
Jo permet que et digui que no és por a parlar de les coses. Aquí, s’ha posat la tireta
abans de la ferida, m’entens? Tot això que estem parlant ara aquí, aquesta moció per mi
no té cap sentit, perquè la voluntat meva i de tot l’equip de govern és de parlar-ne i
entenem que ho farem, de parlar-ne; si m’has escoltat, jo també ho he dit una estona i al
final he dit: no patiu, que treballarem plegats, però potser no serè en una comissió i serà
d’una altra manera, perquè de comissions o digues-li com vulguis... en primer lloc, estem
parlant d’un model de carnaval, doncs hem de veure quin model. Doncs, bé, assentemnos i parlem-ne i això és el que jo volia fer i això és el que interpretava jo que havíem de
fer.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Tant de bo que ho fem i nosaltres esperarem que ens convoqueu de parlar-ne com no
heu fet aquest any.

Sr. JAUME VIVET:
I en parlarem.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
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Esperem que de cara a l’any vinent ens convoqueu per parlar-ne, perquè pel que ha estat
el carnaval 2016 aquí estem i en tot cas, mentre, recorrerem als precs i preguntes per
parlar del carnaval.
Sr. JAUME VIVET:
Com a equip de govern, has d’entendre, que com a equip de govern hi ha certes coses
que hem de fer amb discreció. Per exemple: el tema de les naus de Can Cata. Hi ha
negociacions i coses que no podem parlar-ne arreu. Hi ha coses que s’han de fer amb
discreció.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Home, doncs per la rumorologia que corria, en tot cas si que hi ha temes que necessiten
discreció, però n’hi ha que necessiten consens i voluntat de parlar-ne i aquesta voluntat
no ha passat mai al fet i a la pràctica de parlar-ne. Per enterrar e tema i deixar-lo estar:
més enllà de la tristesa que avui això no s’aprovi, esperem que ens convoqueu amb el
format que vulgueu, perquè la paraula comissió us fa una mica de repelús; en tot cas,
esperem que ens convoqueu a alguna reunió o el que vosaltres vulgueu per parlar-ne i
només això, reconèixer que més enllà de la voluntat que tingueu, de voluntat no se’n viu i
en aquest carnaval 2016 no ens heu convocat a cap reunió per parlar del tema i això és
una realitat.

Sr. JAUME VIVET:
El tema són uns fets que han passat durant el carnaval. No hi ha res més.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
És bastant més profund de llegeix el punt 1 i 2.

Sr. XAVIER LOZANO:
Només dir que us autoculpabilitzeu. Has excusat que vau tenir poc temps i això ningú us
ha culpabilitzat l’equip de govern, ni ha dit que s’havia presentat malament la licitació,
ningú ha atacat l’equip de govern.
Sr. JAUME VIVET:
Em sembla que si que ho han dit, que al plec de clàusules hi havia coses que
grinyolaven!
No hem demanat res que no es demanés a PIOC; només hi ha hagut una diferència:
l’aforament. Punt, no n’hi ha hagut més.
Sr. XAVIER LOZANO:
A la moció, en definitiva, que és el que votem, no hi surt res. Us autoculpabilitzeu i us
agafeu la moció com un atac, quan vol ser precisament aquesta voluntat de dir: ei!
Posem-nos a treballar conjuntament. Sembla que la paraula comissió, i més si ve
d’Esquerra, sembla que us faci com urticària; digueu-li un altre nom, poseu-li el grup de
vulgueu, poseu-lo al grup de whatsApp; és aigual. La qüestió és el fet de treballar plegats
i esperarem que ens convoqueu en el format que vulgueu.
La voluntat d’aclarir els fets, marc, no és només el gas pebre, que ha estat una pregunta
anecdòtica, si no que tu mateix has dit: tinc clar què va passar, però no tinc clar perquè
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va passar i tampoc tinc clares les solucions; doncs aquesta és la voluntat de crear una
comissió, de parlar-ne i d’intentar veure per què pot ser que hagués passat i intentar
portar possibles solucions. Aquesta era la voluntat, més enllà de què va passar o qui va
tirar el gas que no és només això, si anem a analitzar el motiu i què podem fer de cara
endavant. Aquesta era la voluntat de la moció. A partir d’aquí, fem-ho amb el format que
vulgueu.
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el detall que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals d’ERC-JpTAM, de CUP-SP i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d’EiO#FemTorelló.
Abstencions: 0.

3.1.3. GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP
3.1.3.1. Moció de suport als treballadors/es processats i per la derogació de l'article
315.3 del codi penal
ACORD:
D’acord amb el que preveu el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Torelló desitja
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
“Atès que amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un procés constant i
sistemàtic del desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, d’aquelles que
afecten a la manifestació pública del desacord amb les polítiques econòmiques del
Govern de l’Estat.
La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors/es i va
devaluar altres drets dels treballadors/es. A més, s’han aprovat altres mesures que
ataquen directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat
ciutadana i l’article 315.3 del Codi Penal.
Els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’han vist
incrementades, hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i
s’ha desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic.
Els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat presenten
notes com la consideració de totes les actuacions com “preconcertades”, element
essencial per a que sigui d’aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en
l’article 315.3 del Codi Penal, sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara
que la majoria dels casos els fets no puguin ser entesos com a violents o coactius i, en
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conseqüència, com un risc per a la integritat de les persones o dels béns o instal·lacions
on es desenvolupen.
A través d’aquesta aplicació de la llei es tracta de dissuadir als ciutadans d’exercir el seu
dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga és un dret
fonamental, sent la màxima expressió democràtica del conflicte social quan no s’ha pogut
resoldre per la via del diàleg. Sense dret efectiu a la vaga, no hi ha democràcia ni Estat
social.
Els casos d’Airbús, Acelor o Baleares, entre d’altres, són clamorosos. Prop de 300
sindicalistes es troben amenaçats de penes de presó per exercir el seu dret a vaga en
defensa dels treballadors i treballadores.
Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema
constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de l’Organització
Internacional del Treball.
És per tot això que, a proposta del grup municipal del PSC-CP, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat del seus membres assistents, acorda:

PRIMER. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat
processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i
participació de vagues.
SEGON.
1. Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi Penal i a la
qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir els
cossos policials i els jutges els mecanismes suficients per lluitar contra les
actituds violentes.
2. Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i de
les treballadores, tal i com estableix la Constitució, sense buidar-lo de contingut i
assegurant als treballadors d’aquest instrument per la defensa dels seus
interessos.
3. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la Llei
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.
TERCER. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament del
Catalunya i a la “Comissió Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a
Espanya”.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
En els darrers anys, les sancions per l’exercici del dret de manifestació, s’han vist
incrementades; hi ha hagut un increment de les condemnes a pena de privativa de
llibertat i s’han desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic.
La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors i
treballadores i va devaluar altres drets dels treballadors i treballadors. A més s’han
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aprovat altres mesures que exterioritzen el conflicte, com la llei de seguretat ciutadana i
l’article 315.3 del Codi Penal. A través d’aquesta aplicació de la llei, es tracta de dissuadir
als ciutadans d’exercir el seu dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical.
La vaga és un dret fonamental, sent la màxima expressió democràtica del conflicte social
quan no s’ha pogut resoldre per la via del diàleg. Sense dret efectiu de la vaga, no hi ha
democràcia ni Estat social. Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que
estableix el nostre sistema constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels
acords de l’Organització Internacional del Treball. Per tot això, proposem al Ple l’adopció
dels acords de la moció en qüestió i la seva aprovació. He d’aclarir que en l’exposició de
motius de la moció surt com a exemple entre altres el cas d’Airbús que a l’hora de
presentar aquesta moció estaven acusats i recentment han estat jutjats i haig de dir que
han estat absolts de totes les imputacions.

Sra. ELENA CRESPI:
Des del grup de la CUP, votarem a favor en nom de la solidaritat internacinalista. Això
també s’hauria d’aplicar si es donés el cas, quan el PSC tornés a governar, perquè en
ocasions anteriors no ha estat així i estaria bé que en les manifestacions també hi fóssiu,
ja que moltes vegades heu desconnectat massa dels moviments socials i de les lluites
quotidianes.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres donarem suport a aquesta moció; ja se’n va presentar una fa temps rebutjant el
que és la llei mordassa, com una regressió de la capacitat de defensar els drets posant
en dubte les mesures del poder i el poder es va armar amb aquesta llei per poder
reprimir-ho. És a dir: és una llei que porta sense fer lectura amplia d’aquesta llei, el que
creiem un abús d’autoritat.
Nosaltres hi votarem d’acord i celebrem, perquè segurament s’aprovarà aquesta moció
com es va aprovar aquella, que l’Ajuntament de Torelló no estigui d’acord amb la llei
mordassa i suposo que també estarem d’acord en què no s’aplicarà a l’àmbit municipal
de Torelló.
Sr. JAUME VIVET:
Nosaltres, una vegada llegida i presentada la moció, també hi donarem suport.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Agrair a tots els grups la bona predisposició a l’hora de tenir en compte tots els punts
d’aquesta moció.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
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Es dóna compte al Ple dels decrets signats des de l’última sessió plenària.
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Decret aprovar expedient modif. Pressupost 43/2015

2015/2915-9

30/12/2015

Decret Relació de factures.docx

2015/2915-10

30/12/2015

Decret Relació de factures.docx

2015/2915-11

30/12/2015

Decret Relació de factures.docx

2015/2915-12

30/12/2015

Decret Relació de factures.docx

2015/2915-13

30/12/2015

Decret Relació de factures.docx

2015/2915-14

30/12/2015

Decret Relació de factures.docx

2015/2915-15

30/12/2015

2015/2915-16

30/12/2015

2015/2915-17

30/12/2015

Decret aprovar relació despeses comptables F-2015-56
Decret aprovar padró altes canvi de nom rectif. i fallits del servei
de clavegueram 4r. trimestre
Decret aprovar padró altes canvi de nom rectif. i fallits del servei
de subministrament aigua 4r. trimestre

2016/102

20/01/2016

Modificar decrets per error al núm. de partida vigent

2016/103
2016/104

20/01/2016
20/01/2016

Nòmina. Imputació subvenció servei Acollida i integració
Decret imposició sanció M.P.B.

2016/105

20/01/2016

Autorització XIX Marxa Cicloturista Terra de Remanences

2016/106
2016/107

20/01/2016
20/01/2016

Autorització ús instal·lació escola Rocaprevera
Retorn garantia definitiva Sport Assistance

2016/108

20/01/2016

Decret imposició sanció ordenança civisme D.M.D.

2016/109

20/01/2016

Modificació de les dades de l'AMPA del Col·legi Rocaprevera

2016/110

20/01/2016

Decret imposició sanció ordenança civisme M.Y.S.
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2016/111

20/01/2016

2016/112

21/01/2016

Decret rectificació plecs de càrrecs
Sol·licitud sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part de
Promocions i Organitzacions Culturals (PIOC)

2016/113

21/01/2016

Aportació anual del Pla Municipal de Prevenció d'Incencis
Forestals (PPI) per arrenjament Camí Espadamala.

2016/114

21/01/2016

Targeta d'aparcament MR provisional exp.2014-144

2016/115

21/01/2016

Renovació targeta d'aparcament MR provisional exp.2004-58

2016/116

21/01/2016

Targeta d'aparcament MR provisional exp.2016-37

2016/117

21/01/2016

2016/118

21/01/2016

2016/119

21/01/2016

Canvi titularitat nínxol num. 2157 1a. Part Nova
Decret classificació ofertes subministrament vehicle transport
adaptat
Aprovació inicial projecte executiu museogràfic del Museu de la
Torneria

2016/120

22/01/2016

Exp.- 44-16 alta placa de gual C. Jaume Balmes, 58

2016/121

22/01/2016

Contractacions projecte “Treball als Barris 2015”

2016/122

25/01/2016

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local gener 2016

2016/123
2016/124

25/01/2016
25/01/2016

02- Anul.lació caducitat i concessió llicència tinença d'animals
perillosos per renovar asseg. xip. 982000161030165
Nòmina. Aprovació de gratif. i hores extres nòmina gener 2016

2016/125

25/01/2016

2016/126
2016/127
2016/128
2016/129
2016/130
2016/131
2016/132

25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016

Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina gener 2016
Nòmina. Reconeixement serveis previs i regularit. diferències
salarials LJT
Sanció 5-16
Acord incoació 5.1-16
Denegar al·legacions 2-16
Decret incoació contracte menor serveis
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Targeta d'aparcament MR exp. 2015-575

2016/133
2016/134
2016/135
2016/136
2016/137
2016/138
2016/139
2016/140
2016/141
2016/142
2016/143
2016/144
2016/145

25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016
26/01/2016

Inscripció al Registre gral. de Parelles de Fet
Alta servei teleassistència exp. 2013-19
6-2015-i Baixa activitat
49-16 Denegar VP Carnaval
21-2015-LOMEN
07-2015-LOMEN
Ordre d'exeució Av. Pirineus, 26
Baixa d'ofici -incoació- exp. 03-2016
Baixa d'ofici -incoació- exp. 04-2016
Baixa d'ofici -incoació- exp. 05-2016
Baixa d'ofici -incoació- exp. 06-2016
Decret aprovar un AD a favor de CVGOB
Alta servei teleassistència exp. 2016-69
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2016/146

26/01/2016

Tercera multa coercitiva ordre d'execució C. Congost, 15A

2016/147
2016/148

26/01/2016
27/01/2016

Multa coercitiva ordre d'execució PP La Caseta
541-2015 SUSPENSIÓ LOMAJ

2016/149

27/01/2016

2016/150
2016/151
2016/152

27/01/2016
27/01/2016
27/01/2016

2016/153

28/01/2016

2016/154
2016/155

28/01/2016
28/01/2016

2016/156

28/01/2016

Aprovar la renúncia parcial de l’acció BLB-015-13-51-02 del
Projecte de Treball als Barris 2013 de Viu i conviu al Nucli Antic
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
gener 2016
Decret incoació contracte menor serveis
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM nòmina
gener 2016

2016/157
2016/158
2016/159

28/01/2016
28/01/2016
28/01/2016

Correcció d'errors bases específiques 2 agents Policia Local
Nomenament funcionari de carrera FSP
Reversió nínxol núm. 2157 1a. Part Nova

2016/160

28/01/2016

Canvi titularitat nínxols núm. 64 1a. i 65 2a. Est

2016/161

29/01/2016

2016/162

29/01/2016

Autorització Jornades Esportives Escolars IES Cirviànum
Decret Aprovar un AD a favor de Union Internacional de Limpieza
SA

2016/163
2016/164

29/01/2016
29/01/2016

Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació GEA
Baixa servei teleassistència exp 2010-95

2016/165

29/01/2016

Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació Pere Tarres

2016/166

29/01/2016

Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació Els nans

2016/167

29/01/2016

Nòmina. Meritació nous triennis nòmina gener 2016 MRV

2016/168
2016/169

29/01/2016
29/01/2016

Nòmina. Meritació nous triennis nòmina gener 2016 CAP
Nòmina. Imputació subvenció MCRR

2016/170
2016/171
2016/172

01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016

Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística
486-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Sanció 6-16
Acord incoació 6.1-16

2016/173

01/02/2016

Nòmina. Assignació complement de productivitat absentisme
personal laboral meritat el 2n. semestre de 2015

Admissió a tràmit de la reclamació patrimonial instada per la Sra.
A.M.R.R. per les lesions en una caiguda al carrer de Montesquiu
Nomenar persones del Consell Municipal de Benestar Social i
Salut Pública
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-7
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-6
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Nòmina. Assignació complement de productivitat absentisme
personal funcionari meritat el 2n. semestre de 2015
Caducitat de la llicència per a la tinença d'animal perillós xip
982000196984741
Decret incoar baixa d'ofici exp. 07-2016
Canvi titularitat nínxol núm. 622 4a. Oest
Decret autorització accés consulta de dades padró municipal
d'habitants

2016/174

01/02/2016

2016/175
2016/176
2016/177

01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016

2016/178

02/02/2016

2016/179

02/02/2016

2016/180

02/02/2016

Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part
de l'associació d'amics del ferrocarril de la Vall del Ges.
Decret adjudicació contracte serveis disseny vestíbul i botiga
museu Torneria

2016/181

02/02/2016

Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana V.L.G.

2016/182

02/02/2016

Decret Aprovar la justificació 1 de la bestreta teatre

2016/183
2016/184

02/02/2016
02/02/2016

Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana E.A.I.
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-8

2016/185

02/02/2016

Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.Y.S.

2016/186

02/02/2016

Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana A.S.

2016/187

02/02/2016

2016/188

02/02/2016

Decret rectificació errors decret alcaldia núm. 99-2016
Decret adjudicació contracte menor serveis neteja edifici La
Cooperativa

2016/189
2016/189-1

02/02/2016
03/02/2016

Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/9

2016/190
2016/191
2016/192

03/02/2016
03/02/2016
03/02/2016

Nòmina. Meritació nous triennis nòmina febrer 2016 ART
VP Carnaval 2016
Estimar al·legacions N.G.S.

2016/193

03/02/2016

Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2015-21

2016/194
2016/195
2016/196

03/02/2016
03/02/2016
03/02/2016

Baixa servei transport adaptat exp. 2003-125
Servei en benefici de la comunitat G.S.O.
Desestimar al·legacions E.L.S.B.

2016/197

03/02/2016

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina febrer 2016 TFG

2016/198
2016/199

03/02/2016
03/02/2016

Nòmina. Meritació triennis nòmina febrer 2016 RLM
Autorització actes de Carnaval any 2016

2016/200
2016/201

03/02/2016
03/02/2016

Decret aprovació acta preus contradictoris núm. 1
Autorització activitats formatives

2016/202

03/02/2016

Autoritz.celebració actes XXXVIII Carnaval de Terra Endins
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2016/203

03/02/2016

2016/204

03/02/2016

Autoritz. Correfoc i Pullassu als Diables del Ges
Autoriz. Actes de Carnaval XXXVIII Assoc. Deixebles de Sant
Feliu

2016/205
2016/205-1
2016/205-2
2016/205-3
2016/205-4
2016/205-5
2016/206
2016/207

03/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
10/02/2016
04/02/2016
04/02/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2-2016, per
ampliació de crèdits
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-13
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-12
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-11
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-10
PAU-Carnaval-2014-2017-actualització
Cessament funcionària interina AFR
VP Carnaval-2016-1

2016/208

04/02/2016

Modificació de les dades de l'AMPA del Col·legi Vall del Ges

2016/209
2016/210

04/02/2016
04/02/2016

2016/211

04/02/2016

Targeta d'aparcament provisional exp. 1996-185
72-2016 LOMEN
Decret incoació expedient de contractació servei de transport
adaptat

2016/212

04/02/2016

Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 5.606.638

2016/213

05/02/2016

Assabentat renúncia JMCM representant treballadors

2016/214

05/02/2016

Nòmina. Rectificació nòmina amb IT AJO gener 2016

2016/215

05/02/2016

Exp.- 71-16 alta placa de gual C. Camí Nou de can Parrella, 9

2016/216

05/02/2016

Autorització ús teatre Cirvianum 9-2016 Escola Rocaprevera

2016/217
2016/218

05/02/2016
05/02/2016

Contractació projecte de Treball als Barris 2015 AHP
Targeta d'aparcament MR exp. 2009-176

2016/219
2016/220
2016/221
2016/222
2016/223
2016/224
2016/225
2016/226
2016/227
2016/228

05/02/2016
05/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016

Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció del SOC amb
núm. d'expedient 2013-PANP-SPO-0135 de l'actuació -Programa
mixt Treball i Formació per l'exercici 2013-.
Duplicat títol nínxol nñum. 182 2a. Est
17-2016 LOMEN
19-2016 LOMEN
17-2016 LOMEN
20-2016 LOMEN
12-2016 LOMEN
22-2016-LOMEN
62-16 Denegar VP Sant Jordi
Acord incoació 7.1-16

2016/229

08/02/2016

Reversió nínxol núm. 567 2a. Est a favor de l'ajuntament
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2016/230
2016/231

08/02/2016
09/02/2016

Exp.- 82-16 alta placa de gual C. Artesans, 1
Servei de col·laboració de protecció civil

2016/232
2016/233

09/02/2016
09/02/2016

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 2-2016,
per amplicació de crèdits per ingressos
Decret adjudicació contracte menor serveis

2016/234

09/02/2016

Concedir accés a varis documents sol.licitats

2016/235

09/02/2016

Decret deixar sense efectes declaració responsable guifi.net

2016/236
2016/237

09/02/2016
09/02/2016

Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana A.F.
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-14

2016/238

10/02/2016

Nòmina. Meritació triennis nòmina gener 2016 PFG

2016/239

10/02/2016

Decret recuperació possessòria d'ofici zona verda C. Ter

2016/240
2016/241
2016/242

10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016

Decret incoació expedient sancionador M.L.
Ordre de restauració PPLU C. Ter, 25
Concessió nínxol núm. 2312 4a. Part Nova

2016/243
2016/243-1
2016/243-2

10/02/2016
12/02/2016
12/02/2016

Aprovar adhesió protocol DIBA préstec material
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-15
AJUNTAMENT-016 - CONTA-17

2016/244

11/02/2016

Decret incoació expedient sancionador P.H.C.

2016/245

11/02/2016

Decret incoació expedient sancionador P.V.S.

2016/246

11/02/2016

Baixa servei transport adaptat exp. 2012-17

2016/247
2016/248
2016/249
2016/250
2016/251

11/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016

Targeta d'apacament MR provisional exp. 2015-958
Targeta d'apacament MR exp. 2016-125
244-2015-LOMEN-Pròrroga
84-2016-LOMEN
85-2016-LOMEN Pròrroga

2016/252
2016/253

12/02/2016
12/02/2016

Tramitació bestreta expedient Immobiliària Gener SL de
l’atorgament de subvenció de la convocatòria 2015 de
subvencions per la rehabilitació d’elements comuns d’edificis
d’habitatges dins l’àmbit de Pla de Barris
511-2015-SSTT-LOMEN-renuncia

2016/254
2016/255
2016/256

12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016

Aprovació memòria valorada adequació local per a equipament
de fibra òptica a l'edifici de La Cooperativa
73-2016-LOMEN
77-2016-LOMEN

2016/257
2016/258

12/02/2016
12/02/2016

Aprovació projecte modificat d'Urbanització dels carrers Giravolt,
Sau, Joan d'Ordal i Puigdassalit
81-2016-LOMEN
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2016/259
2016/260
2016/261
2016/262
2016/263
2016/264
2016/265
2016/266
2016/267
2016/268
2016/269

12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016

2016/270
2016/271
2016/272

12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016

83-2016-LOMEN
80-2015-LOMEN
391-2015-LOMEN
52-16 Devol part de la taxa VP carnaval
42-2016 LOMEN
39-2016 LOMEN
65-2016-LOMEN
31-2016-LOMEN
43-2016 LOMEN
8-2016 LOMEN
40-2016 LOMEN
Decret adjudicació contracte subministrament vehicle transport
adaptat
Targeta d'aparcament provisional exp. 2016Baixa servei teleassistència exp. 2012-17

2016/273
2016/274

12/02/2016
12/02/2016

Decret Aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP
Decret Aprovar un AD a favor de SECE

2016/276
2016/277

12/02/2016
12/02/2016

2016/278

12/02/2016

2016/279

12/02/2016

2016/280
2016/281

12/02/2016
12/02/2016

2016/282

12/02/2016

2016/283

12/02/2016

2016/284

12/02/2016

Decret Aprovar un AD a favor de Miquel Badia SL
Decret Aprovar un AD a favor de XAL
Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza
SA
Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza
SA
Decret Aprovar un AD a favor de Union internacional de limpieza
SA
Sol.licitud activitats formatives febrer 2016
Requeriment d'indemnització pels danys causats a la via pública
- J.C.S.
Requeriment d'indemnització pels danys causats a la via pública
- J.C.A.
Requeriment d'indemnització pels danys causats a la via pública
-FCC

2016/285

12/02/2016

Requeriment d'indemnització pels danys a la via pública - D.M.G.

2016/286

12/02/2016

Requeriment d'indemnització pels danys a la via pública - D.M.G.

2016/288

15/02/2016

Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 1998-82

2016/289

15/02/2016

Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – A.G.L.

2016/290

15/02/2016

Denegació donació aparcament carrer Puigdassalit 25

2016/291
2016/292

15/02/2016
15/02/2016

Renovació targeta d'aparcament exp. 2008-217
Targeta d'aparcament exp. 2008-217

2016/293

15/02/2016

Renovacio de la targeta d'aparcament exp. 2003-67
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2016/294

15/02/2016

Requeriment per acreditar representació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.A.S.P. en
representació de J.V.P.

2016/295

15/02/2016

Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.A.S.P.

2016/296

15/02/2016

2016/297

15/02/2016

Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.A.S.P.
Incoació deixar sense efecte declaració responsable fibra òptica
guifi.net

2016/298
2016/298-1
2016/298-2
2016/298-3

15/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016

Revocació parcial del Programa E de desenvolupament local.
Contractació tècnica Maria Ona Sadurní Pradell i expedient BTB049-14 codi acció E1-01
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-19
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-18
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-20

2016/299

16/02/2016

Sol·licitud Oficina Municipal d'Escolarització

2016/300
2016/301

16/02/2016
16/02/2016

Decret Aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranes
Decret Aprovar un AD a favor de Vicreu SA

2016/302

16/02/2016

2016/303
2016/304
2016/306
2016/307

16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016

Conveni de pràctiques KY, modificació horari
Nòmina. Regularització cotització gener
pràctiques
61-2015 LOMEN
Sanció 8-16
Acord incoació 8.1-16

2016/308
2016/309

16/02/2016
16/02/2016

2016/310
2016/311
2016/312

16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016

Decret denegació sol·licitud bonificació entrada museu Torneria
Rectificació decret núm. 113-2016
Decret incoació contracte gestió servei municipal escola de
música
Canvi titularitat nínxol núm. 111 3a. Est
Ordre d'execució carrer Cerdanya 16 - 20

2016/313
2016/314
2016/315
2016/316
2016/317
2016/318

16/02/2016
16/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016

Ordre d'execució carrer Sant Bartomeu 8 i 10
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-21
Servei transport adaptat exp. 2008-1
Ordre d'execució carrer Sant Bartomeu 3
Ordre de pagament préstecs Gener 2016
sol.licitud autorització accés RCP

17/02/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 3-2016, per
transferència de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb
baixes del crèdit de partides que s’estimen reductibles i ingressos
no tributaris

18/02/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 4-2016, per
transferència de crèdit, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles

2016/319

2016/320

2016

convenis
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2016/321
2016/322
2016/323
2016/324

18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016

Sol.licitud activitats formatives
Baixa Servei teleassistència exp. 2014-2
Baixa Servei teleassistència exp. 2007-115
Alta Servei teleassistència exp. 2007-115

2016/325

18/02/2016

Targeta d'aparcament provisional exp. 2010-115

2016/326
2016/327
2016/328
2016/329
2016/330
2016/331

18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016

2016/332
2016/333

18/02/2016
19/02/2016

2016/334

19/02/2016

2016/335

19/02/2016

2016/336
2016/337
2016/338

19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016

2016/339
2016/340
2016/341
2016/342
2016/343
2016/344
2016/345

19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016

2016/346
2016/347
2016/348

22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016

2016/349

22/02/2016

2016/350
2016/351
2016/352
2016/353
2016/354
2016/355
2016/356
2016/357
2016/358
2016/359

22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
23/02/2016

2016/360

23/02/2016

Renovació targeta d'aparcament provisional exp. 2006-122
99-16-LOMEN
100-16-LOMEN
101-16-LOMEN
317-2016-LOMAJ
Devolució d'aval G.Carretero
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 4-2016,
mitjançant transferències de crèdits, finançat amb el crèdit de
partides que s’estimen reductibles
Decret aprovar un AD a favor de l'Hospital veterinari del Ter SL
Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de despesa dels
interessos legals de la revocació parcial de la subvenció
corresponent a l’acció Per un nucli antic sostenible amb codi
BLB-015-13-51-01 del projecte Treball als Barris 2013
Decret incoació contracte menor obres adequació local per a
equipament de fibra òptica
Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part
del grup municipal CUP Torelló - Som Poble.
Nòmina. Diferències salarials FVR
Nomenament cap accidental P.L. FVR
Revocació parcial del Programa A . Dispositiu d’inserció
sociolaboral. Preparats, llestos ... A treballar!! exp BTB-049-14
codi acció A1-01
Decret Aprovar un AD a favor de Promocions Montesquiu SL
Autorització concurs provincial de primavera d'ocells
Decret aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
Baixa servei de teleassistència exp. 2008-139
Baixa servei de teleassistència exp. 2010-183
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-2
Renovació per pèrdua targeta d'aparcament individual MR exp.
2009-95
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-154
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 1997-94
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5-2016, per
ampliació de crèdits
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 5-2016,
per amplicació de crèdits per ingressos
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local febrer 2016
Acord incoació 9.1-16
Renovació targeta aparcament individual MR exp. 2011-76
Renovació targeta aparcament individual MR exp. 2010-267
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina febrer 2016
L-2 i P-1-2 - devolució ingrés indegut
105-2016-LOMEN
103-2016-LOMEN
Nòmina. Deducció retribucions MRV nòmina febrer 2016
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina febrer
2016
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2016/361

23/02/2016

Devolució d'aval M.Carrera

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 a conèixer les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió plenària.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 18 de gener de 2016.
Sessió ordinària del dia 1 de febrer de 2016
Sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2016.
Sessió ordinària del dia 15 de febrer 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 de tresoreria sobre la morositat del quart trimestre 2015
RELACIÓ DE FETS:

Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el termini mig de pagament de factures durant el Quart Trimestre ha estat
de 26,25 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu
pagament.
L’execució dels pagaments del Quart Trimestre de 2015 ha estat el següent:
A data 31-12-2015
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini
Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 30/09/2015

Número
1170

Import Euros

3

1.505.603
2.879,15

453

531.293,22
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Interessos de demora pagat en el trimestre

0

0

FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
INFORME
L’article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que “se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra” així doncs queda clar que el còmput del període dels 30 dies per
efectuar el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que
ha de produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
tot i que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi ha
un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per pagarla.
En aquest sentit, tenint en compte que l’Ajuntament paga en global a 26,67 dies data
registre factura, i d’acord amb el que disposa l’article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig
de Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1 de
setembre fins el 31 de desembre de 2015, se situa en –3,71 Aquest nombre ha estat
calculat atenent la fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions
Pagades

=

número de dies de pagament* import de la factura pagada
Import total dels pagaments realitzats
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S’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les
obligacions pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions,
es regeix pel reglament intern de subvencions , no entren al registre per factures i no
poden ser pagades sense la justificació prèvia.
Tampoc afecten al càlcul les obligacions contretes amb el sector institucional.
Així mateix s’han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d’ingressos prèvia presentació de liquidació.
Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del Quart trimestre de 2015 les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda, una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4.2. Informe sobre el període mig de pagament corresponent al Quart trimestre de
2015
RELACIÓ DE FETS:
La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va incrementar la importància del deute comercial del sector públic, fixant l'obligació a les
administracions de publicar, en el seu deure de transparència, el que es defineix com a
Període Mig de Pagament. Aquest concepte mesura el retràs en el pagament del deute
comercial en termes econòmics i ha estat definida la seva metodologia de càlcul en el RD
635/2014 de 25 de juliol.
Aquest RD defineix aquest concepte com un indicador diferent al període legal de
pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL
3/2011 de 14 de novembre i també diferent a l'establert en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.
La normativa estableix que en cas d’incompliment d’aquest paràmetre, es posarien en
marxa procediments per poder atendre el pagament als proveïdors, per part de l’Estat,
amb la conseqüent retenció de la PIE segons fixa la Disposició addicional segona del citat
RD 635/2014.
El càlcul es realitza tenint en compte la mitja del PMP de totes les entitats sectoritzades,
per tant la ponderació del PMP de l’Ajuntament de Torelló i el del Consorci de la Vall del
Ges.
La metodologia es calcula amb =
PMP de cada entitat =
(+ Ràtio operacions pagades x import pagaments realitzats
+ ràtio operacions pendents x import pagaments pendents)
--------------------------------------------------------------------------------
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(Import pagaments realitzats + import pagaments pendents)
Per calcular la ràtio de les operacions pagades en el trimestre (o en el mes, per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL), s’utilitzarà la següent fórmula:
Ràtio de les operacions pagades =
(nombre de dies de pagament x import de l´operació)
--------------------------------------------------------------------------------Import total dels pagaments
S’entén per número de dies de pagament, els dies transcorreguts des dels trenta dies
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu fins al pagament
material per part de l’Administració, o en el cas de les certificacions mensuals d’obra, des
de la data d’aprovació de la certificació, fins al pagament material per part de
l'Administració.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, es
prendrà la data de recepció de la factura.
En cas de les factures que es paguen amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic o amb
càrrec a la retenció d’imports a satisfer pels recursos dels règims de finançament per
pagar directament als proveïdors, es considerarà com a data de pagament material la
data de la proposta definitiva de pagament formulada per la comunitat autònoma o la
corporació local.
Per calcular la ràtio de les operacions pendents de pagament al final del trimestre (per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL, serà al final del mes) s’utilitza la
següent fórmula:
Ràtio de les operacions pendents =
(nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació)
------------------------------------------------------------------------------------------Import total dels imports pendents de pagament
Respecte a la definició del número de dies pendents de pagament, s’entén com els dies
transcorreguts:
- Des dels trenta posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu,
fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades, o
- En el cas de les certificacions mensuals d’obra, des de la data d’aprovació de la
certificació, fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades.
Per entitats locals que no tenen entitats dependents, el PMP global serà el mateix del de
l’entitat; per les que sí que en tenen, caldrà obtenir el període mitjà global com
PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs el PMP de l’Ajuntament se situa a 26,25 dies (30-3,75dies), això
significa que els pagaments es realitzen a una mitja de 26 dies de la data de registre de la
factura..
Per tot això,
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DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l’entitat Ajuntament de Torelló del quart trimestre de 2015 que es resumeixen en:

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats
-3,71

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents

1.499.890,35

-20,46

531.213,25

PMP
-8,09

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

Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Rati
operacions
pendents
import
pagament
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP

Ajuntament de
Torelló

-3,71

1.499.890,35

-20,46

531.213,25

-8,09

Consorci de la
Vall del Ges

-8,86

60.306,33

-22,69

41.985,85

-14,54

573.199,10

-8,40

PMP global

1.560.196,68

COMUNICAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4.3. Informe d’intervenció sobre l’objecció pel pagament de l'IRPF a l'Agència
Tributària de Catalunya

4. PROPOSTES URGENTS

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

73

Sr. JORDI CASALS:
Ens podeu explicar el motiu de la urgència, que fa que no pugui esperar al proper ple, sis
plau?

Sr. JAUME VIVET:
La urgència és deguda a què hi ha us operadors que ja volen fer ús d’aquest local i, per
tant, davant de la celeritat que hi ha per poder activar i donar servei de fibra òptica, el
motiu de la urgència és aquest, que havíem de preparar tots els condicionants i estàvem
pendents de l’estudi econòmic per saber el cost que realment tindria el lloguer d’aquest
espai.
Aquesta tarda encara hi estàvem treballant i com que hi ha exposició pública de 30,
presentant-ho avui guanyem un mes.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaktres votarem que si a la urgència. Només constatar que el ple que se’ns ha dit que
una setmana no és suficient per treballar una moció i hem hagut d’estudiar i treballar dues
mocions durant les dues hores que dura el ple i posant en dubte la urgència que pugui
tenir aquesta proposta.

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

4.1. ECONOMIA I HISENDA
4.1.1. Aprovar inicialment la imposició del preu públic per la utilització de la sala de
telecomunicacions situada a l’edifici de la Cooperativa per a l’exercici 2016 i
següents
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
L’Ajuntament de Torelló considera d’interès preferent la promoció de l’ús de noves
teconologies de la informació i les comunicacions al municipi, entre la seva ciutadania i el
seu teixit empresarial i social, així com facilitar la implantació d’infraestructures
avançades de telecomunicacons com un element estratègic per facilitar l’existència d’una
millor oferta tecnol´`ogica i un accés universal a aquest servei d’interès general.
L’Ajuntament de Torelló és titular d’una canalització apte per a ser emprada com a xarxa
de telecomunicació mitjançant fibra òptica i és titular d’un espai ubicat a l’edifici anomenat
La Cooperativa, apte per a ser emprat com a node i instal·lar-hi un armari de
comunicacions tipus RACK de 2 metres d’alçada i 1x1 m², per cada una de les empreses
de telecomunicacions que ho sol·liciti.
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FONAMENTS DE DRET
Articles del 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al procediment per a
l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Article 44 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'ha de verificar que, en relació als preus
públics per prestació de serveis o realització d'activitats de la competència de l’entitat
local, que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada haurà de cubrir
com a mínim del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.
Articles 4 i 7 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que
determinen el fet imposable i els supòsits de no subjecció, respectivament.
És per tot això que, a proposta de la regidoria d’Economia i Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del
seus membres assistents, acorda:
Primer.- Imposar el preu públic per a la utilització de la sala de telecomunicacions
situada a l’edifici de La Cooperativa i aprovar l’Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora del
mateix, el text de la qual és el següent:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LA SALA DE TELECOMUNICACIONS SITUADA A L’EDIFICI
DE LA COOPERATIVA.
Article 1. Disposició general
Fent ús de les facultats concedides per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL) i a l’empara del previst als articles 41 i 127 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la utilització de la sala de
telecomunicacions situada a l’edifici de la Cooperativa.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic la utilització de la sala de
telecomunicacions dins l’edifici de la Cooperativa (C. Cooperativa, 1 – 05870 Torelló) per
part des companyies operadores, distribuïdores o comercialitzadores de
telecomunicacions.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest preu públic, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 178 de desembre, general tributària (LGT) que siguin operadors, distribuïdors,
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comercialitzadors de telecomunicacions i utilitzin la xarxa d’infrastructures propietat de
l’Ajuntament per prestar els serveis de telecomunicacions.
Article 4. Acreditament
Aquest preu públic s’acredita en el moment en què es signi el conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament i el subjecte passiu per l’accés a infraestructures municipals
susceptibles d’allotjar una xarxa pública de comunicacions mitjançant fibra òptica.
Article 5. Tarifes
L’import del preu públic que cal satisfer és una tafifa única, que varia en funció dels
operadors que hi accedeixin.
Ocupació d’un bloc de superfície 2 m2 de local per instal·lar un armari de comunicacions
tipus RACK de 2 metres d’alçada i 1x1 m² de base i la utilització d’una potència màxima
d’un Kw per empresa operadora:
a) Per un sol operador, per any..............................................................
b) Per més d’un operador, per any.........................................................

3.781,00 €
2.582,00 €

A aquests imports caldrà afegir-hi l’IVA que hi correspongui.
(La superfície no ocupada per l’armari i que s’inclou en el preu del lloguer, és l’espai que
s’haurà de deixar entre armaris, per poder accedir lateralment al RACK).
El cost d’adquisició i instal·lació de l’armari anirà a càrrec de l’empresa sol·licitant.
Els armaris RACK que s’hi instal·lin aniran destinats únicament a serveis de
telecomunicacions i en cap cas s’utilitzarà per cap CPD (servidors, etc.)
No es permet per part dels subjectes passius subarrendar els armaris instal.lats.
Article 6. Normes de gestió, liquidació i tramitació.
Per la prestació d'aquest servei aquest preu públic s'exigirà mitjançant la presentació de
rebuts per semestres naturals vençuts en el compte bancari en què domiciliïn el seu
pagament les empreses operadores, distribuïdores o comercialitzadores de serveis de
telecomunicacions. La domiciliació s’ha de realitzar mitjançant la presentació a les
oficines municipals, del model-full creditor aprovat per l’Ajuntament, degudament omplert.
Article 7. Data d’aprovació i vigència
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió del dia 29 de febrer
2016, entrarà en vigor el dia després de la publicació de la seva aprovació definitiva en el
BOP de Barcelona, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l’adopció
dels corresponents acords d’aprovació definitiva.
Tercer.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Nosaltres, seguint la tònica d’aquest ple i com sempre que parlem d’ordenances fiscals,
votarem en contra, perquè les entenem com un sol bloc.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi votarem en contra, però si que estaria bé, ja que no hem pogut anar a
mirar la documentació durant la sessió d’avui del ple, perquè estàvem aquí, que se’ns
pugui explicar una mica la proposta per tenir-ne una mica la idea.
Hi votarem en contra, ja que forma part del cos de les ordenances fiscals; ja ho hem
explicat abans: no es va voler acceptar cap tipus de les esmenes que vam presentar, ni
tant sols parlar-ne i també es va tombar una comissió que també vam proposar Esquerra
Republicana per plantejar les ordenances en endavant; és a dir, que davant de la voluntat
de diàleg, hem de respondre així.

Sr. MANEL ROMANS:
Aquest armari, és un armari que hi ha a la Cooperativa, que a l’ajuntament ens ha sembla
el lloc més idoni per on les companyies operadores de telecomunicacions podrien entrar;
hem de pensar que ja tenim una xarxa nostra d’autoprestació, que està al servei de totes
les operadores que hi hagi i s’havien de fer unes reformes, per adequar-lo, la porta, el
terra... perquè ells hi puguin posar els seus aparells.
Això ens corre una mica de pressa; pensem que aquestes operadores ja n’hi ha alguna
que vol fer el desplegament immediat a Torelló i la urgència és que no sabíem
exactament... pensem que les obres s’han iniciat avui, encara no s’han acabat; hi ha un
termini d’una setmana o una setmana i mitja i el que volíem fer és que passi per ple això
per poder fer uns convenis amb aquestes operadores per tal de poder reflectir el cost que
tindria per aquestes operadores el fet d’utilitzar aquest espai municipal.
Només era això, i com ha dit l’alcalde, és que així guanyem 30 dies i hem de pensar que
a aquestes operadores, n’hi ha alguna que li ve de dies de poder passar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent el resultat que s’especifica a continuació:
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Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d’EiO#FemTorelló.
Vots desfavorables: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERCJpT-AM i de CUP-SP.
Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP.

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

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

4.2. ENSENYAMENT
4.2.1. Obertura aula de P0 a la Llar d'infants La Cabanya curs 2015-2016
ACORD:
Relació de fets:
En el Ple del 27 de juliol de 2015 es va aprovar que oferta d’aules pel curs 2015-2016 de
la Llar d’infants municipal La Cabanya fos de:




1 aula de P.-0
1 aula de P.-1
2 aules de P.-2

I de la Llar d’infants Blancaneus fos de:




1 aula de P.-0
2 aula de P.-1
2 aules de P.-2

I que si “ en data de 29 de febrer de 2016 hi hagi interessats per poder obrir més aules,
l’Ajuntament es compromet a obrir les aules necessàries en compliment de les ràtios
previstes en el Decret 282/2006 i en els plecs de clàusules que regeixen la concessió. En
tot cas, el control de les preinscripcions es portarà a terme des de la regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torelló”
En data de 25 de febrer de 2016 les aules de P0 de les dues llars d’infants estan plenes i
per tant no hi ha cap vacant disponible.
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Que cinc 5 famílies han manifestat la seva intenció de formalitzar la matrícula a la Llar
d’infants La Cabanya.
El cost estimat pel curs 2015-2016, amb l’obertura d’aquesta nova aula de P0 és
322.187,61€ segons la fórmula econòmica que regeix la concessió. Aquest import inclou
l’aportació de les tarifes de les famílies que rebrà directament el concessionari en
concepte d’avançament de la gestió del servei de 157.057,00€.
L’aportació municipal hauria de ser, per tot el curs, de 165.130,61€, és a dir,
mensualment s’hauria de pagar al concessionari del servei la quantitat de 13.760,88€.
Però cal tenir present que:
 L’Ajuntament ha pagat de desembre de 2015 a febrer de 2016: 74.732,88€
 Què segons les dades de matrícula del mes de desembre del 2015, l’aportació
econòmica que s’havia de fer de març a agost era de 73.136,24€
 Què l’increment del cost només afecta als mesos compresos de març a agost, en els
quals l’aportació seria de 82.565,31€
El cost d’obertura d’una nova aula de P0 a la Llar d’infants La Cabanya, pels mesos de
març a agost del 2016, seria de 9.429,07€, sempre i quan no hi hagin noves matrícules.
L’oferta d’aules de la Llar d’infants La Cabanya, a partir del mes de març, seria de:




2 aules de P.-0
1 aula de P.-1
2 aules de P.-2

L’increment de l’aportació des de març a agost de 9.429,07€ anirà a càrrec de la partida
108 323 489 00 06.
Fonaments de dret
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Tercer.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.
És per tot això que, a proposta de la regidoria d’Educació, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat del seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar l’obertura d’una nova aula de P0 a la Llar d’infants La Cabanya sempre i
quan s’hagin formalitzat 4 matrícules.
El període de matrícula no serà vàlid durant el període de preinscripció pel curs 20162017, del 2 al 13 de maig, i si després d’aquest període les dades de preinscripció ens
demostren que hi haurà places vacants es podrà obrir de nou el període de matrícula.
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Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària.

INTERVENCIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
Primer agrair l’aprovació de la urgència. No ho hem sabut abans. En el ple de no sé quin
mes es va aprovar que es podria obrir una aula fins el 29 de febrer. Ara mateix tenim 3
alumnes; no arribem al mínim que marquen els plecs per obrir l’aula, però en tenim dos
mes que han demanat el servei, però encara avui no tenen 16 setmanes i, per tant, no es
poden matricular.
L’obertura, tal com marca el contracte, es farà efectiva el dia que tinguem una matrícula
més de les actuals, que són 3.
Per mi és un èxit que en aquests moments de baixa natalitat amb els infants d’aquesta
edat, els serveis municipals de llars d’infants estiguin molt ben valorats i la ciutadania de
Torelló els utilitzi, podríem dir massivament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOAN CARMONA:
5.1.Nosaltres voldríem saber quin és el projecte que hi ha per al mercat municipal; si és de
remodelació, o bé fer-ne un de nou, com va sortir en una notícia, i si és un de nou, en
quina ubicació es faria, si s’ha parlat del lloc, en un altre lloc, com també es parlava en la
notícia.

Sr. David Forcada:
De fet, tot el que heu exposat aquí, tant els dubtes del PSC, com de la CUP i vostre, són
els que tenim nosaltres. Som conscients que el mercat l’hem de rehabilitar o fer una
reforma o fer un mercat nou, no deixar que decaigui, al contrari i hi ha diverses opcions
sobre la taula. Per això, com que tenim aquests dubtes, el que si que fem o farem, és
encarregar un estudi a una empresa especialitzada, que ens ha d’encaminar quina és la
millor solució. Evidentment, com diu tu, l’emplaçament d’una gran superfície pot aportar
un finançament important; després aquí s’hauria de veure la ubicació i si és que no hi ha
aquesta opció, el que serà real, serà una rehabilitació.
La gent que fan aquest estudi, no només es basa en el que és la carcassa i el mercat en
si, si no que –i aquí potser trepitjant una mica el que diria en Jordi per la part de comerçel que si que procuren i on es basen sobretot, és en quins productes està oferint el
mercat, quins productes hi ha a les parades, miren en els mercats quina és la tipologia de
productes que està funcionant i en cas que hi hagi mancances d’oferta d’una tipologia de
productes, es poden captar també gent que vinguin a vendre per omplir les parades
aquestes.
Al final, ja dic, és un projecte que s’engegarà ara i estem en aquesta fase d’estudi. Per
tant, els resultats que sortiran no els sabem i per això es fa l’estudi.
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Sr. Jordi Rosell:
Dir que des de l’equip de govern hem començat a estudiar, com deia en David, models
per al mercat municipal i una vegada tinguem la proposta definida en parlaríem amb tots
els grups. I com a govern, crec que tots creiem en el mercat i que hem de treballar per un
futur pròsper.

Sr. Jordi Casals:
És a dir, per aclarir-ho: així no es descarta el fet de fer un nou supermercat a l’empara
d’una gran superfície?

Sr. David Forcada:
No, no es descarta res, ni s’exclou res, ni s’afirma res. Per això es fa l’estudi.
Per exemple, l’afirmació que has comentat que està demostrat que on hi ha una gran
superfície es menja el mercat, ves a Olot i parla amb els paradistes d’Olot, que han tingut
increments de vendes molt considerables i tenen un mercadona –en aquest cas- a sota.
Jo no ho conec! No som experts en això i per això contractem gent experta que ens faci
aquest estudi.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
5.2.Com he dit abans, al punt 1.5.2.- de la pròrroga del contracte de serveis de neteja
d’edificis de diversos serveis municipals, ens agradaria fer un prec i atès que des del
departament de secretaria s’està preparant l’expedient per a la nova licitació del contracte
del servei de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals i és necessari
prorrogar el contracte actual fins a la seva nova adjudicació, demanaríem a l’equip de
govern i al departament de secretaria si seria possible incloure a l’expedient del nou plec
una clàusula en l’apartat d’assumir, per la mateixa o nova empresa adjudicatària, els
treballadors i treballadores que formen l’actual plantilla, i que es pugui puntual contractar
en cas de baixes per malaltia o jubilació, persones en inserció i persones en exclusió
social de Torelló, previ informe del departament de benestar social, si encara hi som a
temps i, si més no, tenir-ho en compte.

Sra. Montserrat Freixa:
S’ha de mirar.

Sr. Jaume Vivet:
Ho mirarem i us direm el què.
Una altra de les coses que hem de mirar, ells han de subrogar el personal, això ho fan,
però llavors, el que necessiten de més, si que hi ha una rotació de personal per tema
d’antiguitats i coses d’aquestes, que això també ens provoca problemes al propi
Ajuntament, en el sentit que quan tens una persona que sap què ha de fer la canvien per
una altra que ha de tornar a començar i això és un problema i hem de mirar si ho podem
tenir en compte.

Sr. LLUÍS TONEU:
5.3.-
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Després que l’any passat fos declarada deserta la beca Segimon Serrallonga, s’ha tornat
a convocar; ho celebrem, n’estem molt contents, i com sempre que parlem d’aquesta
activitat –podríem dir-ne així- nosaltres creiem que seria molt important dedicar certs
esforços a fer conèixer encara més l’obra del nostre poeta per excel·lència, no només en
les escoles, si no entre tots els torellonencs, perquè per desgràcia encara és una figura
que malgrat que la tenim penjada al fons de la sala de plens, per molts és desconeguda.

Sra. Núria Güell:
Bé, Lluís: tens tota la raó, que s’hauria de fer conèixer més l’obra d’en Sagi, perquè
sempre queda en grups molt limitats; una mica, la jornada Segimon Serrallonga, que
celebrem cada any pels volts de l’aniversari de la seva mort i que justament aquest any
coincideix exactament en el 10 d’abril, ja va néixer una mica en aquest sentit i amb
aquestes ganes, però si que és veritat que no arriba a tot el públic.
El que comentes de poder fer arribar a les escoles, penso que és bona idea i en prenc
nota.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.4.Una pregunta: que ens consti al grup de la CUP Torelló-Som Poble, aquest últim mes,
com a mínim, hi ha hagut dos casos a la pilona de l’inici del carrer del Pont, en què s’ha
aixecat quan hi passaven dues persones grans per sobre, que les ha fet caure i també el
cas del carrer de Ges d’Avall, que també s’hi ha trobat un cotxe.
És per saber si s’està al corrent i si s’hi està, si se sap a què és degut i si es pensa fer
alguna cosa per solucionar-ho.

Sr. David Forcada:
Malauradament no tenim la solució, perquè tot i que d’incidència n’hi ha menys de les que
hi havia, segueixen havent-hi incidències i el problema és que no tenim molt clar per què
hi són. Crec que la del carrer Ges d’Avall, si.

Sr. Jaume Vivet:
Hi havia una furgoneta parada; van demanar que s’apartés el cotxe i quan ja no vas amb
el mecanisme que està vermell, pitges i s’abaixa i passes, s’ha de vigilar molt. S’ha de
vigilar.
La pilona, en teoria, quan hi ha una cosa metàl·lica a sobre, no és el cas de les persones,
amb les persones, si estàs allà i ha de pujar, puja; inclús hi ha mainada que hi juguen i a
la que passa un cotxe, es posen a sobre perquè pugi; sembla un parc d’atraccions.
A les persones no les detecta; és un tema que ni aquestes ni cap altre model. El metàl·lic
si que el detecta. Els tècnics ens diuen que funcionen correctament; que quan pitges el
botó baixen. Quan està en taronja no puja. Jo sóc usuari d’aquestes pilones i a vegades
em passa un cotxe enganxat al darrere; no és el cas d’aquest dia, però veure passar un
cotxe darrere l’altre i cotxes que intenten passar entre la paret i la pilona, també ho
proven; al carrer Ges d’Avall hi ha algú que ho prova bastant.
És un mecanisme que està posat al mig d’una via pública i si un cotxe no la veu o no està
segur del que ha fet i passa, pot provocar problemes, és veritat.
I per les persones, les persones són per protegir les persones, perquè no passin cotxes,
però si t’atures a parlar just on hi ha la pilona, o ha acabat de passar un cotxe i tampoc ho
entenc massa, perquè després de passar un cotxe tarda uns dos segons a pujar, no tarda
més i gairebé, si són dues persones grans, o és en el moment que han estat abaixades
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en l’horari que s’abaixen automàticament, perquè puguin passar només vehicles
autoritzats, que hi passa tothom, perquè tampoc tenim la manera de controlar-ho bé i
necessitaríem tenir un guàrdia a cada cantonada i en aquesta hora pugen
automàticament i si s’escau que hi ha una persona aturada allà parlant i l’enganxa, pot
pujar la pilona. Podem mirar si hi ha algun sistema que detecti un pes a sobre, però de
moment, no hi és.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.5.Al final del mandat passat, vam estar treballant la regidoria de joventut sobre el pla de
drogues; es va deixar enllestit; s’havia fet la diagnosi, s’havia fet una primera proposta,
que en aquell moment no ens va semblar adequada i la vam fer refer i vam arribar just al
maig, al maig estava ja el document a punt per aprovar, ja estàvem en període electoral i
no sé ni si s’hagués pogut presentar, però en tot cas vam creure oportú que havia de ser
el nou equip de govern, que aprovés un pla, que serien ells que l’haurien de
desenvolupar.
Des del maig en ara han passat uns quants mesos, gairebé un any; ja sé que el regidor
es va incorporar a finals de juny o principi de juliol, però m’agradaria saber per què
encara no s’ha aprovat el pla de drogues; què ha fet que es demorés tant i en quin punt
està.

Sr. Jordi Rosell:
S’està acabant i està previst incloure’l dins del pla local de joventut que aquest any es
farà i s’acabarà.

Sr. Xavier Lozano:
Això entenc que vol dir que s’han fet modificacions i que, per tant, s’ha revisat o s’hi ha fet
algun tipus de treball i, aleshores, la pregunta és: tindrem el pla de drogues aprovat a
finals d’any o quan s’hagi redactat el pla local de joventut, perquè entenc que s’ha de
començar a redactar; la diagnosi, jo crec que en un tema com el consum de
drogodependències que canvia de manera molt ràpida, no sé si és bona idea ajornar-la
tant, que s’haurà endarrerit dos anys l’aprovació d’aquest pla i mentre, no tenim l’eina que
estava... ja ho dic: potser s’hi ha treballat i potser hi havia mancances i s’ha refet, no ho
sé, però que quan vam deixar la regidoria estava a punt per aprovar.

Sr. Jordi Rosell:
Si, s’ha revisat i s’inclourà dins del pla local de joventut, perquè així ho creiem oportú.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.6.Preguntar per la situació de la caseta del jardí de Can Parrella, que hi ha d’anar l’oficina
del pla de barris i un servei de bar, perquè ens estem apropant a l’estiu i estaria bé que ja
es pogués obrir, perquè un dels requisits, si no s’ha canviat el parer de convergència, era
que el que tingués la concessió del bar podria cuidar-se dels serveis públics i, per tant,
seria molt interessant que per aquest estiu això ja pogués estar tirat endavant.
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Sr. David Forcada:
S’està preparant el plec de clàusules. Hem començat ara, perquè a l’estiu estigui
adjudicat.
Sr. JORDI CASALS:
5.7.Valoració de l’equip de govern sobre la sentència per la contaminació dels pous de
Torelló.

Sr. Jaume Vivet:
Aquesta sentència ha sortit avui. És una sentència de 78 pàgines. Tot això ve de l’any
2000; han condemnat dues persones a una condemna de 14 mesos de presó i 4.500 € de
multa, 8 mesos d’inhabilitació per activitats industrials i la inhabilitació per al sufragi
passiu i les dues terceres parts de les costes del judici, perquè ho han repartit entre tres i
com que un no ha estat condemnat, només paguen les 2/3 parts.
Dir també que la companyia d’assegurances haurà de pagar els 82.712 euros a
l’Ajuntament de Torelló i 1.150.000 € aproximadament a l’ACA. També pot passar que
alguna de les parts recorri, per la qual cosa, encara no és ferm.
Com he dit, hem rebut la sentència avui; pensem que hi ha hagut el Grup de Defensa del
Ter que ha fet la seva feina; de fet, hem arribat aquí, potser, perquè ho han vetllat molt i
hi ha estat molt a sobre i aquí el que pensem és això: ens l’hem d’acabar de llegir, però
pensem que és positiva. Jo, personalment, veia difícil que es pogués arribar al punt que
s’ha arribat, per molts motius, perquè portàvem unes defenses ferotges i han fet que això
s’allargui quinze anys i passats quinze anys ja no saps si és justícia o no és justícia;
podríem entrar a discutir si aquestes dues persones condemnades són les que realment
van fer l’abocament, perquè ja venia de molts anys abans i potser algun d’ells s’ho va
trobar, però pensem que s’ha fet, malgrat tant temps, justícia; podem estar més o menys
d’acord i hi ha un tema, que es la neteja de l’aqüífer o la seva restitució que el fallo no en
parla i és una mica l’herència que ens quedarà a Torelló, que haurem de quedar-nos amb
aquesta porqueria sota terra.
Ho hem d’acabar d’analitzar una mica jurídicament i veure si algú presenta recurs i com
acaba aquest tema.
5.8.Sobre el consell municipal de l’esport, ja ens hem reunit i la regidora, a l’última reunió que
va presentar la festa de l’esport que havíem pensat al consell municipal, vam mirar el
reglament i nosaltres creiem que s’havien de fer alguns retocs i voldríem saber quan es
passarà per aprovar al ple i si abans en podem parlar o esperem que es presenti la
proposta i després fem nosaltres la proposta de modificacions.
Agrairíem que, com es va fer, no en el primer moment, però si en els següents moments,
que no haguéssim d’arribar al ple a votar i que puguem arribar a un acord previ i anéssim
amb un text consensuat al ple municipal.

Sra. Concepció Villena:
Ja vam fer el primer consell i us vam fer arribar a tots els components del consell el
reglament i si que vas fer alguna esmena, si no recordo malament?
Sr. Jordi Casals:
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Si. Vaig fer alguna observació sobre el consell municipal, que era diferent als altres
consells municipals i hi havia algunes coses que havíem negociat fa temps i havíem
arribat a l’acord, però la qüestió és més, quan ho farem d’aprovar-lo?

Sra. Concepció Villena:
És que no entenia massa el sentit.
Sr. Jordi Casals:
Si. Nosaltres volem saber quan s’aprovarà, perquè si el que es vol fer és passar-ho a tots
els membres del consell –que és un consell que no està creat, perquè no té el reglamentsi fos així, demanaríem que es convoqui ràpidament el consell, perquè les entitats hi ha
de fer les seves aportacions. Nosaltres ho tenim fàcil: cada mes fem un ple i ho podem
fer. Si es vol comptar amb les entitats, que es prengui premura a l’hora de convocar el
consell, per tal que les aportacions es puguin fer ràpides i allà s’ha de consensuar,
bàsicament per aprovar-ho el més ràpid possible.

Sra. Concepció Villena:
Aquest reglament ja ens venia aprovat de la legislatura anterior. Ho miraré i al proper ple
et dono resposta.

Sr. Jordi Casals:
Està aprovat per ple? Crec que és el ple, el que ho ha d’aprovar.

Sra. Montserrat Freixa:
Ja està aprovat per ple.

5.9.Coincidint amb el PSC, ens agradaria parlar una mica del mercat municipal, saber quina
és la idea, que ja es va plasmar –suposem correctament- en els mitjans de comunicació,
però realment cap on es va; i a més de l’opinió del regidor d’urbanisme, també ens
agradaria saber l’opinió del regidor de comerç.
Nosaltres ja anticipem en el fet del que va sortir als mitjans de comunicació, és que si ens
plantegem fer un nou mercat municipal i que ha d’estar sota el paraigua d’una gran
superfície, per l’experiència que hi ha en alguns llocs, tal com ens va comentar en el seu
moment el president dels mercats municipals de Catalunya, no sol ser un bon negoci per
part del mercat municipal; segurament és fàcil, o dóna facilitats a l’hora de fer la carcassa,
l’edifici, però després, el fet de posar més gran superfície en el cas urbà, el mercat
municipal que hauria de ser el dispensador de productes frescos, no se sol respectar mai
aquest pacte, és a dir, que això no ho veiem gens clar. No fer-ho així, segurament parlar
d’un nou mercat municipal segurament serè fer volar coloms i jo crec que les propostes,
si no han canviat, per part dels paradistes estaven parlant de fer unes reformes, que es
podrien fer gradualment, que seria molt més realista i que ja vam obrir-nos a parlar-e i
compartir les idees amb l’equip de govern, de quines mesures es podrien portar a terme i
que no suposaria una despesa excessiva i que seria assumible.
Hem exposat què en pensem i també voldria saber l’opinió del regidor d’urbanisme i del
regidor de comerç.
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6.- INFORMACIONS:
Sr. DAVID FORCADA:
6.1.S’ha obert la convocatòria de les ajudes per rehabilitació d’elements comuns dins l’àmbit
del casc antic, en l’àmbit del pla de barris. La rehabilitació d’elements comuns inclou la
rehabilitació de façanes, estructura i instal·lacions i estan cofinançades a un 50-80%:
50% façana i estructura i 80% les instal·lacions.
És una convocatòria en concurrència competitiva i estan destinats 90.000 €, més un
romanent de la convocatòria anterior.
6.2.Dilluns passat vam explicar en reunió als veïns del carrer Giravolt, Sau i Deordal, perquè
en aquesta legislatura, tal com està al pressupost, abordarem la urbanització d’aquests
carrers i, per tant, es va comunicar el calendari d’actuació als veïns, es va crear una
comissió de veïns que han de fer de mitjancers entre l’Ajuntament i ells i el que està
previst és que el mes de gener de 2017 comencin les obres.

Sr. MANEL ROMANS:
6.3.Abans de començar el ple, us hem entregat una carpeta on hi havia primer de tot, un
informe dels serveis tècnics del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, respecte a
l’arbrat, les substitucions que hi havia hagut aquí, que va ser una pregunta que va fer el
grup de la CUP. Aquí us detallem una mica tècnicament els criteris que es fan servir. Això
en el pla de l’arbrat ja es diu quin tipus d’arbre és el que anirà a cada lloc i alguns que hi
havia, per exemple, crec que eren uns til·lers, que s’havien posat a la plaça de la
Cuaranya, on es va canviar l’espècie, perquè els que hi havia, de cinc se’n havien mort
quatre i tot feia pensar que aquella espècie no era l’adequada per allà i per això es va
canviar l’espècie que hi havia.
Normalment,. El que s fa, és que quan es mort algun arbre –a vegades tenen un
accident- s’hi posen els arbres de la mateixa espècie que ja hi ha.
Aquí us hem detallat una mica i també ho hem passat a la resta de grups, perquè estiguin
al cas, els criteris que fem servir des de Medi ambient per fer les substitucions dels
arbres.
També us hem donat l’informe de seguiment del PAES, que també se’ns va demanar al
ple passat per part del grup de la CUP. Hem de dir que l’Ajuntament de Torelló s’hi va
adherir el setembre de l’any 2009. El compromís inicial va ser de reduir un 20% la
quantitat de gasos d’efecte hivernacle a l’any 2020 –aquest era el pacte d’alcaldes que hi
havia fins l’any passat-. A la conferència sobre el canvi climàtic de París de l’any 2015, es
van canviar els criteris i han estat una mica més agosarats i s’ha demanat que la reducció
fos d’un 40% però a l’abast de l’any 2030.
Pel que fa a Torelló, fins a l’any 2014 –que són les últimes dades que tenim- s’havien
reduït un 14% respecte a l’any de referència, que va ser el 2005. En l’àmbit del consum
de l’Ajuntament –això és en l’àmbit municipal- però en el de l’Ajuntament el descens ha
estat d’un 37% bàsicament, perquè part de l’energia consumida és renovable i perquè el
factor d’emissió de l’electricitat consumida és menor degut a que ara tenim, en la licitació
que es va fer des de l’ACM i que s’hi va adherir el consell comarcal, el 100% de l’energia
consumida és certificada verda per part de la companyia subministradora.
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En quan a la producció d’energies renovables a l’àmbit municipal ha augmentat,
bàsicament per la construcció de instal·lacions fotovoltaiques al municipi, tot i que la seva
quantitat no és molt significativa. També hem demanat a l’agència de l’energia que ens
faci un estudi de la viabilitat de la construcció d’alguna instal·lació fotovoltaica en algun
equipament municipal, que en aquests moments no en tenim cap.
Respecte a les accions que es van definir en el PAES per mitigar el consum i l’emissió de
gasos efecte hivernacle (geh) de les 102 que es van proposar, fins a l’any 2015 se
n’havien executat 19, 18 estaven en curs i 65 restaven pendents de començar. Pensem
que això és una mica pobre i, per tant, des de la regidoria de medi ambient, pensem que
s’han de dur a terme més accions i a part de la partida pressupostària que hi ha
actualment -que no es massa gran i que està dins d’Obres i serveis-, proposarem que al
proper pressupost hi hagi una partida, a obres i serveis, que serveixi per dur a terme més
accions per tal de poder reduir el consum a l’Ajuntament i així arribar a l’any 2020 amb
aquesta reducció del 20%, que és el compromís que vam adquirir quan vam signar el
pacte d’alcaldes.
En la mateixa carpeta, us hem donat la memòria de les accions que es van dur a terme
des de la regidoria de promoció econòmica, i des del consorci de la Vall del Ges, Orís i el
Bisaura, que són els que ens porten els temes d’empresa i emprenedoria. A grans trets,
per no allargar-me gaire, perquè avui ja anem força tard, hem de dir que des del servei
d’ocupació, s’han fet 661 assessoraments individualitzats i 52 sessions grupals.
A l’espai de recerca de feina hi han passat aproximadament unes 1626 persones.
De les 661 persones que hem assessorat individualment, 358 persones han trobat feina.
Del servei de intermediació laboral s’han rebut 123 ofertes de feina, se n’ha gestionat 104
i s’han cobert 78 llocs de treball.
En el projecte reinicia’t van començar 16 persones, 12 el van acabar i 5 es van inserir
laboralment.
Del projecte “tu pots fer-ho” adreçat a persones amb alta qualificació professional, hi van
participar 5 persones de les quals 3 va trobar feina al finalitzar-lo.
Des del servei de formació també es van organitzar 21 activitats, per les quals hi van
passar 259 persones.
Del projecte joves que va per feina –que va ser un projecte pioner a nivell de la província
de Barcelona, que vam poder fer gràcies al suport de la Diputació, hi van haver 11 joves,
7 empreses i 5 joves es van quedar quan van acabar les pràctiques, a treballar a les
empreses que havien fet les pràctiques. Per tant, això si que creiem que és un projecte
que va tenir molt èxit i arran d’això, la diputació de Barcelona ho ha replicat aquest any i
ho ha ofert a municipis de més de 20.000 habitants. Per tant, nosaltres, com a consorci,
com que no els tenim, hem quedat fora. Vam anar amb l’alcalde a la Diputació per dir-los
gràcies, ho hem fet molt bé, ens heu premiat, però ens heu fotut fora. Però ara aquest
projecte es porta a nivell de creacció i aquest any 2016 nosaltres ens hem adherit, perquè
creacció en el seu àmbit si que tenen aquestes 20.000 persones mínimes, però ens va
saber greu, perquè nosaltres ens ho vam treballar molt i el que ha demanat la Diputació
és ben bé el que vam posar nosaltres en el nostre projecte.
Del servei d’empres i emprenedoria es van fer 9 accions formatives per les quals hi van
passar 118 persones. També es van assessorar 6 empreses en temes de dinamització
comercial, tant nacional com internacional.
S’ha assessorat 62 persones emprenedores les quals han acabat creant 11 empreses.
També voldríem dir que s’està acabant de fer una web des del consorci a on es reflectiran
totes les empreses del territori, a més de les naus i locals buit i terrenys que estiguin a la
venda.
Ja per acabar dir que també s’estan duent a terme diverses accions per fomentar
l’emprenedoria amb els joves del territori.
Creiem que l’economia està millorant i no vull dir que sigui tot gràcies a aquesta regidoria,
com tampoc quan les coses van malament la culpa és tota nostra, i això es veu reflectit
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en l’últim informe sobre la competitivitat d’osona que ha fet creacció, on les dades sobre
Torelló són força satisfactòries i des de l’Ajuntament voldríem felicitar a les empreses de
casa nostra pel dinamisme que estan demostrant i tot i que des del govern municipal les
accions que podem fer estan limitades, donar les gràcies a tot el personal de la regidoria i
del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura per la seva bona feina i implicació. I si hi
ha algun dubte sobre aquests informes que us hem presentat avui, estic a la vostra
disposició per qualsevol aclariment.
Quan són tres quarts de deu menys quatre minuts, el Sr. Francesc J. Rivera s’excusa i
s’absenta de la reunió.
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.4.Co tots sabem, el carnaval d’aquest any ha estat l’últim organitzat per PIOC. Després de
gairebé 38 anys d’estar al capdavant d’aquesta festa.
Quan a finals de l’any passat ens van comunicar a l’alcalde i a mi mateixa la decisió de
deixar l’organització del nostre carnaval, ens va sobtar molt i ens va saber greu, ja que el
carnaval de terra endins deu molt a aquesta entitat, però evidentment que és una decisió
ben legítima.
És en aquest moment que no em puc estar de fer públic el més sincer agraïment a PIOC,
a tots els presidents, juntes i col·laboradors que al llarg de tots aquests anys han estat
treballant darrera aquestes sigles; gràcies per la vostra dedicació al carnaval de Torelló,
per la vostra feina desinteressada, per treballar seriosament en la festa de la disbauxa;
per encaixar amb esportivitat, disgustos i mals de cap. Gràcies per haver fet del carnaval
de Torelló, el de terra endins, un dels més importants del país i per haver contribuït a fer
de Torelló un poble millor.

Sr. JORDI ROSELL:
6.5.Ara quan acabi elm ple, passaré la memòria de 2015 de la regidoria de comerç a cada
grup.
Sr. JAUME VIVET:
6.6.Informació sobre la nau dels carrossaires. Aquest any, després de parlar-hi molt, al final
els hem dir que només tenim 12.000 € per pagar el lloguer i ens han acceptat no pagar
l’IBI. Per tant, aquest any no pagarem l’IBI. Em sembla que ens falten 100 € a la partida
per tal que, d’aquí a finals d’any, tancar el lloguer.
L’IBI puja a uns 6.990 €. El lloguer és de 1.000 € més i hi ha un fet que és el que més ens
incomoda i és que en un mes ens poden dir que hem de deixar les naus. Aquest ha estat
un tema innegociable, perquè sempre ens han amenaçat que canviar aquesta clàusula, el
preu pujava més i entenem que entre l’IBI, el lloguer i tot plegat, ja ens anem a la ratlla
d’uns vint-i-escaig mil euros, que és el que l’any vinent haurem de fer un esforç per
assumir-ho.
6.7.-
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En relació a la carta del 27 de setembre que vaig signar, demanant que s’anés a votar a
les eleccions al Parlament de Catalunya, cal dir que Fiscalia, després d’haver anat a
declarar, ha arxivat la causa per entendre que no hi ha delicte electoral. Per tant, fiscalia
ho té arxivat.

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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