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

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

Ordinària
29 de març de 2016

Presencial
de les 19:00 a les
PLE2016/3

Hi assisteixen:

















Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió, que presideix.
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió, que
s’incorpora a les 19:17
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Excusa la seva assistència:


President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió

ÍNDEX:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/2 Ordinària 29/02/2016
2. PROPOSTES
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COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. HISENDA
2.1.1. Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2016/530 de data 11 de març de 2016,
sobre l’aprovació dels Plans Pressupostaris 2017-2019
2.1.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7/2016, mitjançant crèdits
extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que s'estimen reductibles
2.1.3. Proposta d’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer
del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit”.
2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació de la rectificació del padró municipal d'habitants de Torelló, a 1 de gener
de 2015
2.2.2. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de servei de transport adaptat al
municipi de Torelló
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.1.1. Donar a conèixer les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de l'última
sessió plenària
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al Ple dels Decrets
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Abans de procedir a l’inici de la sessió, el Sr. Manel Romans excusa l’assistència del Sr.
Alcalde, per motius personals i demana que es faci un minut de silenci, després de la lectura
d’unes paraules:
“El poble de Torelló vol expressar el seu condol al poble belga, pels atemptats terroristes del
passat 22 de març a Brussel·les i també estendre aquest consol per l’atemptat perpetrat
diumenge passat a la ciutat paquistanesa Lahore.
Davant d’aquests fets, l’Ajuntament de Torelló vol manifestar el seu compromís inequívoc en
la defensa dels valors democràtics com a garantia de la convivència.
Finalment, també volem expressar el sentiment de l’Ajuntament per l’accident d’autocar de
Freginals, del 22 de març.
El nostre més sincer condol per a les víctimes i els seus familiars.

Es procedeix a fer un minut de silenci.

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/2 Ordinària 29/02/2016

L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, amb les modificacions, a petició
del Sr. Lluís Toneu, que s’indiquen a continuació:
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A la pàgina 16, on diu: “Actualment, i també segons aquest estudi de l’ACA del 2015, la
majoria d’estructures tarifàries apliquen un tema fix”: no ha de dir tema fix, si no, terme fix.
A la pàgina 35, on diu: “el nostre grup no comparteix que un titular pugui cedir a dir la
seva parada…”, ha de dir “cedir a dit…”
I a la pàgina 77, on diu: “Nosaltres, la tònica d’aquest ple…”, ha de dir: “Nosaltres, seguint
la tònica d’aquest ple…”
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. HISENDA
2.1.1. Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2016/530 de data 11 de març de 2016,
sobre l’aprovació dels Plans Pressupostaris 2017-2019
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
Per Resolució de l’Alcaldia de data 11 de març de 2016, es varen aprovar els Plans
pressupostaris 2017-2019 recollits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre.
En la mateixa resolució es va aprovar ratificar el Decret en el primer Ple de la Corporació
que es celebrés.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria simple, acorda:
Únic.- Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2016/530 de data 11 de març de 2016 que
es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació econòmica financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les administracions
públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
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disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
Amb ànim de proveir aquest mandat es va publicar l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre que determina com remetre la informació sobre els marcs pressupostaris a mig
termini en els que s’emmarcaran l’elaboració dels pressupostos dels ens locals.
L’objectiu d’aquesta remissió d’informació, tal i com diu l’exposició de motius de
l’esmentada Ordre, és que l’estat central tingui més informació, de millor qualitat i
homogènia sobre el món local.
Els articles 4, 5 i 6 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableixen que abans del
15 de març de cada any la intervenció o la unitat que exerceixi aquestes funcions a la
Corporació Local, haurà de remetre per mitjans electrònics i mitjançant signatura
electrònica el Pla Pressupostari a mig termini (abans anomenat marc pressupostari a mig
termini) en el que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals.
L'incompliment de l’obligació de remetre aquesta informació, a més de la possible
responsabilitat personal, podria portar a aplicar les mesures de correcció de l’article 20
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
La informació haurà de remetre’s en termes consolidats i en el model ordinari pels
municipis de més de 5.000 habitants.
Les dades econòmiques a consignar seran les projeccions d’ingressos i despeses i les
prioritats derivades del pla pressupostari a mitja termini, que constituiran la base per
l’elaboració del pressupost anual.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Aprovar els Plans Pressupostaris 2017-2019 recollits en la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats
en l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, segons el detall annex.
Segon.- Trametre de forma
d’Administracions Públiques.

telemàtica

els

esmentats

Plans,

al

Ministeri

Tercer.- Ratificar el present Decret pel Ple de la Corporació en la propera sessió que es
celebri.”
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ANNEX
Estimación Derechos Reconocidos Netos
En Euros

INGRESOS
Ingresos Corrientes

DATOS CONSOLIDADOS

Tasa de
variación
2017/2016

Año 2016

Tasa de
variación
2018/2017

Año 2017

Tasa de
variación
2019/2018

Año 2018

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones

Año 2019

13.539.881,15

0,60

13.620.791,98

0,31

13.662.421,20

0,52

13.732.935,31

13.539.881,15

0,60

13.620.791,98

0,31

13.662.421,20

0,52

13.732.935,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.187.208,74

-23,06

913.444,86

-25,73

678.390,33

0,00

678.390,33

1.187.208,74

-23,06

913.444,86

-25,73

678.390,33

0,00

678.390,33

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones
voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados.

Ingresos de Capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

- Derivados de modificaciones políticas (*)
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.727.089,89

-1,31

14.534.236,84

-1,33

14.340.811,53

0,49

14.411.325,64

14.727.089,89

-1,31

14.534.236,84

-1,33

14.340.811,53

0,49

14.411.325,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

689.721,16

-5,21

653.770,13

-20,24

521.465,92

0,00

521.465,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

689.721,16

-5,21

653.770,13

-20,24

521.465,92

0,00

521.465,92

15.416.811,05

-1,48

15.188.006,97

-2,14

14.862.277,45

0,47

14.932.791,56

14.727.089,89

-1,31

14.534.236,84

-1,33

14.340.811,53

0,49

14,411.325,64

689.721,16

-5,21

653.770,13

-20,24

521.465,92

0,00

521.465,92

Programa de
inversión i
financiación /Art.
166a TRLHL
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(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año
anterior

Estimación Derechos Reconocidos Netos
En Euros

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos

DATOS CONSOLIDADOS
Tasa de
variación
2017/2016

Año 2016

Tasa de
variación
2018/2017 Año 2018

Año 2017

Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones

Tasa de
variación
2019/2018 Año 2019

6.044.332,46

1,00

6.104.775,78

0,50

6.135.299,67

0,50

6.165.976,16

4.295.722,46

1,00

4.338.679,68

0,50

4.360.373,08

0,50

4.382.174,95

306.900,00

1,00

309.969,00

0,50

311.518,85

0,50

313.076,44

873.000,00

1,00

881.730,00

0,50

886.138,65

0,50

890.569,34

390.000,00

1,00

393.900,00

0,50

395.869,50

0,50

397.848,85

178.710,00

1,00

180.497,10

0,50

181.399,59

0,50

182.306,58

Cesión de impuestos del Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos

3.251.219,53

0,29

3.260.493,53

-0,39

3.247.826,35

0,49

3.263.747,66

Capítulo 4: Transferencias Corrientes

4.224.211,16

0,26

4.235.203,49

0,56

4.258.874,40

0,56

4.282.688,61

Participación en los Tributos del Estado

2.357.795,80

1,00

2.381.373,76

0,50

2.393.280,63

0,50

2.405.247,03

Resto de Transferencias Corrientes (resto Capítulo 4)

1.866.415.36

-0,67

1.853.829,73

0,63

1.865.593,77

0,64

1.877.441,58

20.118,00

1,00

20.319,18

0,50

20.420,78

0,50

20.522,88

13.539.881,15

0,60

13.620.791,98

0,31

13.662.421,20

0,52

13.732.935,31

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturales Urbana
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Enajenación de Inversiones

Año 2016

Tasa de
variación
2017/2016

Tasa de
variación
2018/2017 Año 2018

Año 2017

Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones

Tasa de
variación
2019/2018 Año 2019

6.000,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 7: Transferencias de Capital

1.181.208,74

-22,67

913.444,86

-25,73

678.390,33

0,00

678.390,33

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL

1.187.208,74

-23,06

913.444,86

-25,73

678.390,33

0,00

678.390,33
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C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

Tasa de
variación
2017/2016

Año 2016

Tasa de
variación
2018/2017 Año 2018

Año 2017

Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones

Tasa de
variación
2019/2018 Año 2019

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo 9: Ingresos por Activos Financieros

689.721,16

-5,21

653.770,13

-20,24

521.465,92

0,00

521.465,92

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS

689.721,16

-5,21

653.770,13

-20,24

521.465,92

0,00

521.465,92

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas
En Euros

GASTOS
Gastos Corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Medida 1: Reducción de costes de personal
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo […].
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles
o de alta dirección
Medida 4: Reducción del número de Consejeros de
Administración
Medida 5: Regulación de clausulas indemnizatorias de
acuerdo a la reforma en proceso
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza
Medida 7: Contratos externalizados
Medida 8: Disolución de las empresas que presentan
pérdidas
Medida 9: Realizar un estudio de viabilidad y análisis de
coste/beneficio

DATOS CONSOLIDADOS
Supuestos en
Tasa de
Tasa de
Tasa de
los que se
variación
variación
variación
basan las
Año 2016
2017/2016 Año 2017
2018/2017 Año 2018
2019/2018 Año 2019
proyecciones
12.415.241,07
0,48 12.475.393,13
0,05 12.481.524,87
0,30 12.518.698,87
12.415.241,07
0,00

0,48
0,00

12.475.393,13
0,00

0,05
0,00

12.481.524,87
0,00

0,30
0,00

12.518.698.87
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores
Medida 11: Reducción de cargas administrativas para los
ciudadanos
Medida 12: Modificación de la organización de la
Corporación Local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la
Entidad Local
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo
no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos
Gastos de Capital

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de
capital
Gastos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Gastos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Gastos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó ) respecto al año anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.675.371.07

0,00
0,00
41,28

0,00
0,00
2.366.991,13

0,00
0,00
-11,48

0,00
0,00
2.095.256,25

0,00
0,00
5,49

0,00
0,00
2.210.315,47
Programa de
inversión i
financiacón
/Art. 166a
2.210.315,47 TRLHL
0,00

1.675.371,07
0,00

41,28
0,00

2.366.991,13
0,00

-11,48
0,00

2.095.256,25
0,00

5,49
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
14.090.612,14

0,00
5,34

0,00
14.842.384,26

0,00
-1,79

0,00
14.576.781,12

0,00
1,04

0,00
14.729.014,34

14.090.612,14
0,00
871.598,20

5,34
0,00
-8,08

14.842.384,26
0,00
801.163,00

-1,79
0,00
-9,66

14.576.781,12
0,00
723.788,18

1,04
0,00
-4,00

14.729.014,34
0
694.867,23

871.598,20
0,00
14.962.210,34

-8,08
0,00
4,55

801.163,00
0,00
15.643.547,26

-9,66
0,00
-2,19

723.788,18
0,00
15.300.569,30

-4,00
0,00
0,81

694.867,23
0,00
15.423.881,57

14.962.210,34
0,00

4,55
0,00

15.643.547,26
0,00

-2,19
0,00

15.300.569,30
0,00

0,81
0,00

15.423.881,57
0,00
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Estimación Obligaciones Reconocidas Netas
En Euros

DATOS CONSOLIDADOS
Supuestos en
Tasa de
Tasa de
Tasa de
los que se
variación
variación
variación
basan las
2017/2016 Año 2017
2018/2017 Año 2018
2019/2018 Año 2019
proyecciones
-0,54
5.060.185,48
0,09
5.064.610,86
0,09
5.069.080,49
1,00
6.304.469,43
0,03
6.306.175,79
0,52
6.338.880,16
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
0,04
971.738,22
0,00
971.738,22
0,00
971.738,22
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,48 12.475.393,13
0,05 12.481.524,87
0,30 12.518.698.87

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de Personal
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias Corrientes
Capítulo 5: Fondo de Contingencia
TOTAL DEGASTOS CORRIENTES

Año 2016
5.087.803,91
6.242.048,94
114.000,00
971.388,22
0,00
12.415.241,07

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6: Inversiones Reales
Capítulo 7: Transferencias de Capital
TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL

Supuestos en
Tasa de
Tasa de
Tasa de
los que se
variación
variación
variación
basan las
Año 2016
2017/2016
Año 2017
2018/2017 Año 2018
2019/2018 Año 2019
proyecciones
1.579.371,07
45,37
2.295.991,13
-12,92
1.999.256,25
0,00
1.999.256,25
96.000,00
-26,04
71.000,00
35,21
96.000,00
119,85
211.059,22
1.675.371,07
41,28
2.366.991,13
-11,48
2.095.256,25
5,49
2.210.315,47

Supuestos en
Tasa de
Tasa de
Tasa de
los que se
variación
variación
variación
basan las
2017/2016
Año 2017
2018/2017 Año 2018
2019/2018 Año 2019
proyecciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,08
801.163,00
-9,66
723.788,18
-4,00
694.867,23
-8,08
801.163,00
-9,66
723.788,18
-4,00
694.867,23

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9: Gastos por Activos Financieros
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

Año 2016

En Euros

DATOS CONSOLIDADOS

0,00
0,00
0,00
871.598,20
871.598,20
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SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES
Saldo de Operaciones corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Saldo de Operaciones de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Saldo de Operaciones no financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Saldo de Operaciones financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por
modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Saldo operaciones no financieras

(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad de
financiación. SEC-10
Capacidad o necesidad de financiación

Deuda viva a 31/12
- A corto plazo
- A largo plazo
Ratio de Deuda viva/ Ingresos Corrientes

Año 2016
1.124.640,08

Tasa de
variación
2017/2016

Supuestos en
Tasa de
Tasa de
los que se
variación
variación
basan las
Año 2017
2018/2017 Año 2018
2019/2018 Año 2019
proyecciones
1.145.398,85
1.180.896,33
1.214.236,44

1.124.640,08
0,00
-488.162,33

1.145.398.85
0,00
-1.453.546,27

1.180.896,33
0,00
-1.416.865,92

1.214.236,44
0,00
-1.531.925.14

-488.162,33
0,00
636.477,75

-1.453.546.27
0,00
-308.147,42

-1.416.865,92
0,00
-235.969,59

-1.531.925,14
0,00
-317.688,70

636.477,75
0,00
-181.877,04

-308.147,42
0,00
-147.392,87

-235.969,59
0,00
-202.322,26

-317.688,70
0,00
-173.401,31

-871.598,20
689.721,16

-801.163,00
653.770,13

-723.788,18
521.465,92

-694.867,23
521.465,92

636.477,75

-308.147,42

-235.969,59

-317.688,70

0,00
636.477,75

4.046.861,76
853.479,13
3.193.382,63
0,30

320.000,00
11.852,58

-21,09
-9,07
-24,30
-23,33

3.193.382,63
776.104,40
2.417.278,23
0,23

Ajuste por
grado de
ejecución del
320.000,00 gasto
2.311,30

320.000,00
84.030,41

-24,30
-3,73
-30,91
-21,74

2.417.278,23
747.183,29
1.670.094,94
0,18

-30,91
-18,53
-36,45
-33,33

1.670.094,94
608.702,55
1.061.392,39
0,12
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En Euros

DATOS CONSOLIDADOS
Año 2016

PASIVOS CONTINGENTES
Avales concedidos
Préstamos morosos
Garantías
Por sentencias - expropiaciones
Otros
TOTAL

No Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
2.315.658,60
2.315.658,60

Año 2017
Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.315.658,60
2.315.658,60

Tasa var.
2017/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,09
-3,09

No Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
2.244.146,19
2.244.146,19

Año 2018
Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.244.146,19
2.244.146,19

Tasa var.
2018/2017
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,04
-4,04

No Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
2.153.566,70
2.153.566,70

Año 2019
Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.153.566,70
2.153.566,70

Tasa var.
2019/2018
0,00
0,00
0,00
0,00
-6,72
-6,72

No Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
2.008.838,62
2.008.833,62

Incluido
en ppto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

Supuestos
en los que
se basan las
proyecciones

0,00
0,00
0,00
0,00
2.008.833,62
2.008.833,62
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INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres votarem en contra, ja que aquests plans estan fets seguint la mateixa lògica que
els últims pressupostos municipals, els quals ja vam votar en contra, explicant en el seu
moment els motius del sentit del nostre vot.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi votarem en contra pel mateix motiu, ja que no vam donar suport als
pressupostos d’enguany.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria simple atès el resultat que s’especifica a continuació:





Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERCJpT-AM i de CUP-SP
Abstencions: 0.

2.1.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7/2016, mitjançant
crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que s'estimen reductibles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 2016 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits per crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és inexistent, cal tramitar l’expedient de
modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

106-2311-2040000 Renting vehicle benestar
social

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

5.082,00 €

1.164,94 €

3.917,06 €

108-323-4890005

Transferències
corrents
Llar d’Infants Blancaneus

191.116,00 €

191.116,00 €

0,00 €

108-323-4890006

Transferències
corrents
Llar d’Infants La Cabanya

154.549,00 €

154.549,00 €

0,00 €

108-326-4890000

Transferències

56.000,00 €

56.000,00 €

0,00 €

corrents
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Escola
Música

Municipal

de

108-326-4890001

Transferències
corrents
Escola Municipal d’Arts
Plàstiques

32.460,00 €

32.460,00 €

0,00 €

405-169-6090000
(Projecte:2016-2405-1)

Millores
TIC

infraestructures

10.047,46 €

3.025,00 €

7.022,46 €

502-934-3590000

Despeses financeres de
dipòsits

30.000,00 €

7.525,00 €

22.475,00 €

445.839,94 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

102-342-2211000

Subministrament
productes de neteja i
sanejament esports

0,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

106-2314-6500000
(Projecte:2016-3106-1)

Instal·lació xemenèies
estufes de pèl·lets
habitatges
de
protecció oficial C.
Comte Borrell núm.
63

6.930,18 €

1.164,94 €

8.095,12 €

108-323-4720000

Aportació a la Llar
d’Infants Blancaneus

0,00 €

191.116,00 €

191.116,00 €

108-323-4720001

Aportació a la Llar
d’Infants La Cabanya

0,00 €

154.549,00 €

154.549,00 €

108-326-4720000

Aportació a l’Escola
Municipal de Música

0,00 €

56.000,00 €

56.000,00 €

108-326-4720001

Aportació a l’Escola
d’Arts Plàstiques

0,00 €

32.460,00 €

32.460,00 €

405-1532-6190001
(Projecte:2016-3405-1)

Condicionament del
C. Nou i Corredor de
Can Reig

0,00 €

6.050,00 €

6.050,00 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

445.839,94 €

FONAMENTS DE DRET
1. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
2. Es compleix l’article 177 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 l’article 37 del Reial
decret 500/1990.
3. Es compleix l’article 10.2 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.

13

4. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2016, 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.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta és una modificació del pressupost que, com hem dit abans, no hi vam donar
suport; és a dir, que no hi donarem suport, que no vol dir que en algunes mesures com
l’ampliació del pressupost per a la instal·lació de xemeneies per a les estufes de pellets
dels habitatges del carrer Compte Borrell, que ve del passat mandat, hi estem d’acord,
però la base és el pressupost d’enguany, que no hi vam donar suport i per això, en la
seva modificació, tampoc.

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: 12, 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

2.1.3. Proposta d’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials com
a conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització
del carrer del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit”.
ACORD:
Relació de Fets :
1.Per decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2006 es va aprovar inicialment el
Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució de contracta de
560.120,12 €. El projecte va ésser sotmès a informació pública en el BOP de Barcelona

14

núm. 305 de data 22 de desembre de 2006 i al tauler municipal d’anuncis pel termini de 30
dies sense que es presentessin reclamacions en aquest període.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament el
projecte d’obres referit i es va publicar l’acord en el BOP núm. 41 de data 16/02/2007 i al
DOGC núm. 4825 de 20/2/2007.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2008 es va aprovar la modificació
del projecte per adequar el pressupost aprovant-se la modificació amb un pressupost
d’execució de contracta de 596.808,75 euros. Aquesta modificació es va publicar en el
BOP núm. 61 de 11 de març de 2008 i en el DOGC núm. 5091 de data 14-3-2008 essent
ferm l’acord al no haver-se presentat recursos contra el mateix.
4.El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data de 28 d’abril de 2008 va
acordar
imposar i ordenar simultàniament les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels
carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit, l’establiment i exigència de les
quals es legitimava per l’obtenció d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles
de l’àrea beneficiada.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de setembre
de 2008 es va acordar aprovar definitivament l’acord d’imposició de contribucions
especials per a l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt,
Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
6.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de març de
2009 es va acordar estimar el recurs de reposició interposat per cinc interessats i declarar
la caducitat de l’expedient.
7.El plenari municipal en sessió plenària celebrada en data de 29 de juny de 2.009
va acordar imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte d’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan
Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció
d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles de l’Àrea beneficiada i es va
acordar aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut. Un cop exposat al
públic l’acord es va aprovar definitivament la imposició i ordenació definitiva de les
contribucions especials per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 26
d’octubre de 2.009.Contra l’acord d’ordenació i imposició de les contribucions especials
es van presentar recursos de reposició que es van desestimar per acord del plenari
municipal en sessió plenària celebrada pel plenari municipal el 28 de desembre de 2.009.
8.- Contra la desestimació dels recursos de reposició es va interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona que va
inadmetre parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pels veïns(sentència
núm. 86/12). Aquesta sentència fou apel·lada davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que va desestimar el recurs d’apel·lació( Sentència 601/2.013).
9.- Per decret de l’alcaldia de data 12 de febrer de 2.016 es va aprovar el projecte
modificat del projecte “urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit” amb un preu d’execució del contracte de 593.460,25 €.
10.- Per decret de l’alcaldia de data 14 de març es va incoar expedient administratiu per la

imposició de contribucions especials per a l’obra “Projecte modificat d’obres
d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
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11.- S’han emès informe per part de l’arquitecte municipal, la interventora i la secretària.
Fonaments de Dret:
Primer.-La Corporació municipal considera necessari l’execució dels treballs que preveu
el referit projecte amb la finalitat d’establir els serveis d’urbanització pràcticament
inexistents fins el moment que consisteixen en la implantació de la xarxa de
subministrament d’aigua, xarxa separativa de sanejament, xarxa de subministrament
d’energia elèctrica, xarxa de telefonia, així com la pavimentació de tota la via, enllumenat
públic i la senyalització .
La realització de les obres beneficiarà especialment als propietaris de les parcel·les que
tenen accés pels vials inclosos en el projecte d’obres ja que les obres comportaran un
augment del valor dels seus béns.
Es considera procedent la imposició de contribucions especials ja que es tracta de la
urbanització de 4 vies que actualment es troben pràcticament sense urbanitzar, fet que
comporta que tot el benefici i augment del valor que genera l’actuació sigui atribuïble als
propietaris que termegen amb aquestes vies ja que aquestes vies donen accés només als
veïns que viuen en aquesta zona.
Per les circumstàncies exposades anteriorment aquesta Corporació considera que el
percentatge pel que han de contribuir els subjectes especialment beneficiats és del 90%
del cost suportat per la Corporació, donada la ponderació entre la concurrència de
l’interès general i el particulars dels subjectes beneficiats per les contribucions especials,
d’acord al què s’ha esmentat anteriorment. La sentència d’instància del Jutjat contenciós
administratiu núm 6 de Barcelona (86/2012) i en apel·lació ( STSJC núm. 601/13)
dictades en el recurs d’apel·lació contra l’acord d’imposició i ordenació de les
contribucions especials adoptat l’exercici 2.009 confirmen aquest aspecte.
Segon.-Determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, s’ha d’establir els
criteris de repartiment entre els previstos per l’article 32 de Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’arquitecte municipal ha emès informe en el sentit que justifica que es reparteixi els
mòduls de pagament en el sentit de repartir-se en un 50% en base als metres lineals de
façana i en un 50% en base al volum edificable.
Com a superfície del sòl s’utilitza la superfície de les fitxes cadastrals de les finques.
Tercer.-Vist el que disposen els articles 28 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament pot
establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que
es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins
que li són atribuïts. L’execució del projecte l’obra “Projecte modificat d’obres
d’urbanització del carrer del Giravolt, Sau, Joan Deordal, i Puigdassalit” té aquesta
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 del RDL 2/2004.
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Quart- De conformitat amb l’article 22.2e) i l’article 47.3 h) LBRL la competència per la
imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari correspon al ple de la
Corporació i exigeix el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de
la Corporació.
L’Ajuntament disposa , degudament aprovada i en vigor de l’Ordenança General de
Contribucions Especials en la que es conté amb caràcter general la regulació bàsica de la
seva ordenació.
Vistos els informes de l’arquitecte, de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució del projecte l’obra “Projecte d’obres d’urbanització del carrer
del Giravolt, Sau, Joan Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es
legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
Segon.- Aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut per al
finançament de les obres , que d’acord amb l’article 34.3 LHL conté els següents extrems:
1. El pressupost total del cost previst dels treballs a executar es fixa en sis-cents onze mil
quaranta-set mil euros amb cinquanta-cinc cèntims (611.047,55 €) .El desglòs de les
despeses és el següent :
DESPESES OBJECTE DE C.E.
Cost obra a executar
Direcció d'obra
Coordinació seguretat i salut i control qualitat

593.460,25
14.620,00
2.967,30

COST TOTAL

611.047,55

DESPESES REALITZADES NO IMPUTADES
Xarxa d'aigua executada l'any 2007

52.933,42

2.- El cost suportat per l’Ajuntament serà de seixanta-un mil cent quatre mil euros amb
setanta-sis cèntims ( 61.104,76 €), corresponent al 10% del cost de les obres.
3.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d’un 90% del cost suportat per
l’administració, és a dir, cinc-cents quaranta-nou mil nou-cents quaranta-dos euros amb
vuitanta cèntims ( 549.942,80 €), que constituirà la base imposable del tribut.
El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real
fos major o menor que el previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del càlcul de la
quota corresponent.
4.- Els criteris de repartiment seran :
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Els mòduls de repartiment es fixen en un 50% tenint en compte els metres lineals de
façana i el 50% restant tenint en compte el volum edificable .
5. Liquidar, a efectes de pagament avançat, el 25% de la quota tributària en el moment de
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de les obres.
6.- Les liquidacions restants es distribuiran de la següent manera :
25%.- A la meitat d’execució de les obres.
25%.- Quan s’hagi formalitzat l’acta de recepció de les obres.
25%.- Quan s’hagi aprovat el certificat de liquidació de les obres.
En cas d’existir baixa a l’hora d’adjudicar les obres aquesta s’aplicarà en l’última quota de
liquidació.
Tercer.- Advertir que aquesta quantitat es fixa, d’acord amb l’article 31.3 LHL, amb el
caràcter de mera previsió i serà objecte, en el seu cas, de l’oportuna rectificació, a l’alça o
a la baixa, una vegada acabades les obres i conegut el cost real de les mateixes.
Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials imposades
les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT
especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta consideració les
que siguin propietàries dels béns immobles afectats per l’execució del projecte.
Cinquè.- Aprovar la relació de contribuents, així com les quotes individuals resultants
d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de les
finques i propietaris afectats, i segons resulta de les bases del repartiment que s’aproven
en aquest acord que s’adjunta al final del present acord com Annex.
Sisè.- En tot allò que no estigui previst en aquest acord, es remet a l’ordenança general
de contribucions especials de l’Ajuntament de Torelló.
Setè.- Exposar al públic aquest acord, junt amb la resta de l’expedient, durant un termini
de trenta dies, per mitjà d’edictes en el tauler d’edictes de la Corporació i en el butlletí
oficial de la província, així com en un diari de la premsa diària de més circulació, amb la
finalitat que qualsevol interessat pugui examinar i presentar les reclamacions que estimi
oportunes.
Vuitè .- Determinar que en cas que no es presentessin reclamacions, els acords
provisionals d’imposició i d’ordenació concreta de les contribucions especials es
consideraran elevats a definitius, sense necessitat d’adoptar nou acord, publicant-se
llavors tant l’acord com el text definitiu en la forma establerta per l’article 17 LHL,
notificant-se llavors als contribuents les quotes individuals assignades en la forma
establerta en l’article 34.4 LHL.
Novè.- Advertir els propietaris afectats que podran constituir l’Associació Administrativa
de contribuents en els termes i als efectes d’allò que disposen els articles 36 i 37 del
Reial Decret Legislatiu 2/2.004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals.
Desè.- Facultar tan amplament com en dret sigui menester al senyor Alcalde per a
l’execució dels precedents acords.
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Onzè.- Notificar aquest acte als contribuents i comunicar-ho a la Tresoreria i a la
Intervenció Municipals, així com a l’Organisme de gestió tributària
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Si em permeteu un apunt: com que jo sóc familiar directe d’un subjecte passiu beneficiari
d’aquestes contribucions, en aquest punt m’abstindré de participar en la votació.
Sr. LLUÍS TONEU:
Des de la CUP-Som Poble, votarem a favor d’aquestes contribucions especials que
tanquen –o això esperem- un episodi desagradable que han arrossegat diversos equips de
govern. Per a nosaltres, però, aquest és un exemple més que manifesta la necessitat
d’establir nuns criteris clars i per escrit.
Tal i com ja vam explicar el mes de novembre, quan es discutien les contribucions del
carrer Sant Bartomeu, per a nosaltres és fonamental establir polítiques clares, transparents;
unes regles de joc que serveixin de manera general en l’interès públic i no que cada
vegada que ens trobem en una nova situació en què els veïns han d’assumir part d’aquests
costos, es generin aquests tipus de debats.
Per tant, seguim traslladant a l’equip de govern la necessitat d’establir uns criteris generals
que ajudin en el futur a què tots aquests procediments siguin encara més clars. No ens val
el criteri que se’ns va dir al novembre del 29% de paraula, entre altres coses, perquè no hi
estem d’acord. Per a nosaltres, no és el mateix les vies principals, d’interès públic, que
carrers secundaris, com tampoc són el mateix urbanitzacions en terrenys on les compres
s’han fet amb un seguit d’avantatges econòmics, perquè no s’han d’assumir precisament el
cost de la urbanització, que en altres on ja hi ha aquest cost aplicat.
Estem segurs que es pot establir un reglament i seguim apostant, perquè es faci i més,
tenint en compte la remodelació del carrer Nou en l’horitzó. En qualsevol cas, com hem dit,
des de la CUP Torelló Som Poble, votarem a favor d’aquest punt.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres entenem –si la secretària així ho reafirma- que aquesta proposta no té dos
moments; no és una aprovació inicial i després hi haurà una segona votació, si no és que hi
ha al·legacions d’algú i calgui donar-hi resposta al ple.
Davant d’aquesta situació, nosaltres creiem que aquest tema que ve de lluny, i en el seu
moment, ja fa bastants mandats, el nostre grup es va oposar amb tota la motxilla que té tot
aquest procés de la urbanització d’aquesta zona, d’aquests carrers; creiem que l’assumpció
per part dels veïns del 90% és excessiu i nosaltres ens hi vam oposar.
Es va passar del diàleg entre veïns i l’Ajuntament, d’aquest diàleg polític a una dialèctica
judicial i el jutge va assumir, a través d’una sentència, que el 90% dels costos per als veïns
és el que havia de ser.
En el passat mandat, nosaltres vam assumir que això havia de ser així i juntament amb
l’àrea d’urbanisme i l’alcalde, es va tenir sensibilitat per donar respostes el més justes
possibles a aquesta situació, en el marc que havia establert la sentència judicial.
Ara veiem que aquesta proposta de sensibilitat que va tenir el departament d’urbanisme i
que ha continuat tenint el departament d’urbanisme d’aquest Ajuntament, no sembla que
l’hagi tingut l’àrea d’hisenda. A nosaltres ens agradaria que aquesta sensibilitat, aquest
afinar, aquest mirar-se els números amb detall, també hi hagués estat des de la regidoria
d’hisenda. A nosaltres ens agradaria que es revisessin les maneres de fer el repartiment,
els criteris que s’han seguit, no buscant el mal menor per a l’Ajuntament, si no buscant la
manera més justa per assumir els costos els veïns; sabem que no podem posar, i no
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posem en dubte l’assumpció del 90%, perquè així ho ha dit una sentència, malgrat que
políticament es podria haver arribat a altres tipus d’acord, però si, com hem dit, que el
repartiment ara dels costos d’aquest 90% als veïns no s’ha filat prim i no s’ha tingut aquesta
sensibilitat.
Si hi hagués hagut dos moments, com preguntàvem al principi d’aquest punt a la secretària,
és a dir, una aprovació inicial i una aprovació definitiva, nosaltres ens hauríem abstingut i
hauríem demanat que es revisessin els números per part del departament d’hisenda;
entenem que ara, si no hi ha al·legacions –que no sabem si n’hi haurà- no es tornarà a
passar per aquest ple. En el primer cas, nosaltres ens hauríem abstingut. Possiblement
això quedarà tal com ho aprovem avui; nosaltres no podem donar suport a la proposta que
es planteja avui, pel que hem exposat. Si en el procés d’aquest mes d’exposició s’obre el
debat i el diàleg amb els veïns i es pot arribar a una acord que creiem més just, nosaltres
rectificarem el nostre vot i estarem contents de fer-ho. En aquest cas, per això, malgrat que
ens voldríem abstenir, obrim la porta a una millora, per la situació com s’ha proposat aquest
punt, hi votarem en contra.

Sr. DAVID FORCADA:
D’entrada, el debat que obre sempre la CUP de quins criteris seguir, hi estem d’acord,
s’han d’establir criteris, però en aquest cas és bastant clar: és la mateixa aportació que van
fer els veïns de La Caçada i no estem parlant de reurbanitzacions una vegada ja s’ha fet la
urbanització per primera vegada, si no que estem parlant d’una urbanització que es farà per
primera vegada, i per primera vegada, en tots els casos, els veïns paguen el 100% del
carrer, quan s’urbanitza, i en aquests casos, seguint el criteri de La Caçada, que en aquell
moment deia que l’Ajuntament havia d’assumir el 10%, s’ha seguit assumint el 10%, tot i
que ara la llei permetria no assumir-ho, si no que es podria repercutir el 100% als veïns.
En tot cas, si que és cert que hi ha una sentència que avala i que diu que el repartiment 9010 és correcte, i a partir d’aquí, fem “borrón i cuenta nueva”, que diuen, i assumim aquesta
sentència i, per tant, anem a fer el repartiment segons els criteris que ens ha marcat
aquesta sentència. La sentència diu clarament que el mètode de repartiment no es pot fer
individualitzant per escomeses, que era una cosa que segurament hi havia un consens més
amplia amb tots els veïns, si no que s’ha de fer exclusivament seguint quatre criteris; poden
ser tots quatre, dos, un o els que es vulgui, però han de ser quatre: metres lineals de
façana, edificabilitat de la parcel·la, valor cadastral i metres quadrats de la parcel·la.
Evidentment descartem el de valor cadastral per una raó obvia: encara hi ha parcel·les
sense urbanitzar i, per tant, no seria just que una parcel·la sense urbanitzar ara té un valor
cadastral inferior a una que està urbanitzada i, per tant, aquest veí, si urbanitza al dia
següent que haguem acabat el carrer, haurà pagat menys per tenir el mateix.
L’altre criteri, que és metres quadrats de parcel·la, respecte el d’edificabilitat, no hi ha
massa diferència.
Com que en la proposta anterior el que s’havia fet és un repartiment, traient les escomeses,
50% edificabilitat i 50% metres lineals de façana, tècnicament, des de l’Ajuntament s’ha
cregut mantenir aquest criteri que ja s’havia proposat inicialment i que és repartir aquest
90% en el 50% d’edificabilitat i 50% de metres lineals de façana.
Aquí, també vull dir que a diferència de l’altra ocasió o el fet de fer-ho d’aquesta manera, fa
que l’Ajuntament imputi per edificabilitat una parcel·la d’equipaments que té una superfície
molt important i fa que l’aportació sigui més generosa del que podria haver estat en un
principi. Per tant, aquest 10%, realment no és un 10%, si no que acaba essent un 26%
degut a l’aportació que fa pels terrenys que té l’Ajuntament en aquesta zona i és el que s’ha
fet. A partir d’aquí, estem convençuts que això és equitatiu, és just i és correcte i no estem
tancats, o no hem estat mai tancats a parlar-ho i negociar-ho, però el que no podem fer és
fer diferències i afavorir a uns en lloc d’altres i aquesta és una manera justa i equànime de
repartir-ho.
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Sr. LLUÍS TONEU:
Per ser uns criteris tan clars, jo crec que han passat uns quants equips de govern per
arribar fins aquí; per tant, no ho deuen ser tant.
Això en primer lloc. En segon lloc, quan fas servir les paraules “hem cregut convenient”,
sense discutir els criteris, insisteixo! Perquè hi estem totalment d’acord, però potser el
que falta –seguim insistint- és posar això per escrit, deixar-ho clar; quina és la llei, quina
és la llei que aplicarà l’Ajuntament de Torelló en cada cas, perquè les finques que es
compren sense urbanitzar, després cal pagar una taxa d’urbanització. Perquè, per a
nosaltres, les vies principals com el carrer Sant Bartomeu, potser han de tenir unes certes
exempcions a l’hora de fer aquestes urbanitzacions, ...
Això és el que demana la CUP!
Sr. DAVID FORCADA:
Lluís, això ja ho diu la llei! En aquest cas, ho diu clarament. El carrer Sant Bartomeu no
és una nova urbanització. Aquí podem establir criteris i podem establir el que vulguis,
però en aquest cas, no. No han passat tant anys com perquè no tinguéssim clar si s’havia
d’aplicar el 10% o no. No han passat tants anys, perquè hi havia alguns veïns que creien
que no havien de pagar res, i això és diferent.

Sr. LLUÍS TONEU:
En tot cas, per nosaltres, hi ha una nebulosa en aquest sentit i crec que per a molts veïns
també hi és, i no estaria de més que en toméssim aquest debat igual que quan es fa un
pla general de remodelació. Podem per escrit quins són els criteris i quins són per a cada
tipus de via; nosaltres creiem que seria molt interessant fer-ho també en aquest cas.

Sr. JORDI CASALS:
La CUP, només recordar-li que durant la campanya electoral, em sembla que tots els
grups polítics hem d’estar d’acord en clarificar aquests criteris, es va posar en públic i em
sembla que aquí ningú diu que ens saltem la llei, si no que és una qüestió de clarificar-ho
i que tothom ho tingui clar.
Celebrem, si realment, seguiu estant oberts a poder pactar això amb tots els veïns i que
el consens sigui el màxim possible i de moment, heu apostat per un repartiment agafant
uns criteris; hi ha altres opcions, com també el tema de la baixa, que si hi ha una baixa en
alguns llocs només reverteix en els veïns i aquí se’ns va comentar que no serà així. I hem
de tenir en compte que els costos que haurà d’assumir cada veí amb les aportacions són
molt elevats. No té res a veure ni amb el cas del carrer Rocaprevera, ni amb el carrer
Sant Bartomeu.
Hi ha alguns detalls, com per exemple aquest de les baixes, que podria ser una opció i
els criteris, suposo que l’equitat potser la veiem diferent uns dels altres i em refermo en
aquesta qüestió, i el regidor d’urbanisme ho ha explicat bé: hi ha hagut una sensibilitat i
continua essent-hi en aquest mandat; des de l’àrea d’urbanisme, respecte a tot plegat, al
repartiment i demanaríem que en la part més d’hisenda, també hi fos.
VOTACIÓ:
Abans de procedir a la votació, el Sr. Sabatés comenta que pel fet de ser familiar d’un
dels interessats en la proposta, no emetrà el seu vot.
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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: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
la CUP-SP, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM, Srs. Jordi
Casals i Xavier Lozano.
No participa en la votació: el regidor d’ERC-JpT-AM, Sr. Lluís Sabatés.

2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació de la rectificació del padró municipal d'habitants de Torelló, a 1 de
gener de 2015
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Ateses les variacions que s'han practicat amb posterioritat a l'aprovació de la rectificació
del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2015,
És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:

És per tot això que, a proposta de la regidoria , i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la rectificació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2015,
d'acord amb el resum següent:
ALTES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE L’ALTA

Dona

Hom
e

Total

Dona

Home

Total

PROCEDENTS
D’ALTRES MUNICIPIS
Dona Home
Total

69

52

121

5

16

21

211

NAIXEMENT

OMISSIÓ

449

238

PROCEDENTS
L’ESTRANGER
Dona
Home

Total

18

40
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DE

BAIXES DE RESIDENTS AL MUNICIPI (Resum per sexe i causa de l'alta)
CAUSA DE LA BAIXA
A
ALTRES A
MUNICIPIS
L’ESTRANGER
D
H
T
D
H
T
215

210

425

30

35

65

D

H

T

INSCRIPCIÓ
INDEGUDA
D
H
T

49

66

115

24

DEFUNCIÓ

39

63

D

H

T

CADUCITAT EN
LA INSCRIPCIÓ
D
H
T

0

0

0

14

DUPLICAT

16

30
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RESUM NUMÈRIC GENERAL D’HABITANTS
1.- VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
Conceptes

Dones Homes Reg.no al·legats Total

Població del municipi a 1-1-2014
7.104
Altes des de l’1-1-2014 al 31-12-2014
303
Baixes des de l’1-1-2014 al 31-12-2014 332
Reg. No al·legats 2014

6.849
328
366

Població del municipi a 01/01/2015

6.811

7.075

45

13.908
631
698

23
68

13.818

Segon.- TRAMETRE a l’Institut Nacional d'Estadística les dades resultants de la
rectificació aprovada."
INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Des de la CUP torelló-som poble votarem a favor. Només una petita reflexió: segons les
dades del padró municipal de Torelló, a data 1 de gener de 2015, veiem que hi ha una
quantitat de persones que marxen del poble i la reflexió gira entorn a què sovint ens fixem
més en les persones que arriben de fora i no en les persones que d’aquí –per algunes
circumstàncies o altres- marxen fora del poble i creiem que també és bo aturar-nos a
pensar, perquè pot passar una cosa així.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.2.2. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de servei de transport
adaptat al municipi de Torelló

ACORD:
Relació de fets:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2013 es va adjudicar el
contracte de serveis de transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat porta a porta, al
contractista Fundació privada Tac Osona.
En data 30 de setembre de 2013 es va formalitzar en document administratiu el contracte
de serveis de transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat porta a porta entre
l’ajuntament de Torelló i la Fundació privada Tac Osona. La clàusula quarta d’aquest
contracte preveia que la durada del contracte seria de 1 any i preveia la possibilitat de
pactar, de manera expressa, una pròrroga per un altre període de 1 any.
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2014 es va aprovar la
modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i la Fundació privada Tac Osona
per la prestació del servei de transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat “porta a
porta”, el sentit de prorrogar el contracte en 1 any més, des del dia 30/09/2014 fins al dia
30/09/2015. En data 7 d’octubre de 2014 es va formalitzar en document administratiu una
addenda de modificació del contracte prorrogant en un any més el contracte del servei
públic de transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat porta a porta, finalitzant la
vigència del contracte el dia 30 de setembre de 2015.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 d’octubre de 2015
es va prorrogar el contracte de serveis de transport adaptat al municipi de Torelló
formalitzat en data 30 de setembre de 2013 fins a l’adjudicació del nou contracte de
serveis.
Per part de la regidoria de Benestar social s’ha informat de la necessitat de procedir a la
contractació del servei de transport adaptat de Torelló, modalitat porta a porta atès el
venciment del contracte actual.
Per resolució d’alcaldia de data 4 de febrer de 2016 es va aprovar iniciar l'expedient per a
la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
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 16 de març de 2016 s’ha emès informe d'Intervenció respecte l’existència
de consignació pressupostària suficient i adequada 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 16 de març 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 la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
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Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació
ordinària, per a la contractació del servei de transport adaptat al municipi de Torelló,
modalitat porta a porta, amb un pressupost de licitació total pels quatre anys i la pròrroga
de dos anys de tres-cents vuitanta-un mil vuit-cents divuit euros amb disset cèntims
(381.818,17 €) i trenta-vuit mil cent vuitanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims
(38.181,82 €) en concepte d’IVA (10%).
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de 46.666,64 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 106-2317-2279901 del pressupost de despeses vigent que per aquest
ajuntament representa la contractació referenciada, pel període de maig a desembre de
2016.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de serveis.
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 quinze dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s’estimin pertinents.
Cinquè.- Per poder ésser admès a la licitació caldrà estar inscrit com a Centre Especial
de Treball (CET)
Sisè.- Notificar la present resolució al departament de Benestar Social.

INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
En aquest punt es diu que es licita de nou el servei de transport adaptat per venciment de
l’actual. L’objecte del contracte, com també es diu, és el servei públic de transport adaptat
al municipi de Torelló. Un dels punts que volem ressaltar, és que les empreses que es
presentin han de ser Centres Especials de Treball, que seria com ho tenim ara
últimament.
Un altre punt important, és que l’empresa que surti ha de subrogar el personal existent;
en el cas que no guanyés la mateixa empresa i ho fes una altra, hauria de subrogar el
personal existent, que en aquest cas són dues persones, conductor i acompanyant.
El servei de transport adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda es prestarà els
dies feiners, de dilluns a divendres, en horari coordinat amb els d’entrada i sortida dels
respectius centres assistencials. El servei es prestarà entre les 9 del matí, fins a les 8 de
la tarda, amb les aturades que corresponguin, de descans i per dinar, entenent que el
servei serà de 8 hores diàries.
El servei s’oferirà en la modalitat de porta a porta. L’esmentat servei, s’entén com un
servei social complementari de suport als serveis d’atenció al domicili per a persones amb
mobilitat reduïda i/o persones grans amb les seves capacitats de mobilitat i autonomia
disminuïdes.
El cost anual previst del servei, és de 70.000 euros, IVA inclòs; la durada del contracte es
preveu de 4 anys, prorrogables anualment per dues anualitats, resultants un termini
màxim de 6 anys. Val a di9r que aquests 70.000 euros amb IVA inclòs, consta en el
protocol que és sense increment anual; durant els 6 anys no es pot incrementar.
Aquest transport adaptat, com és lògic, únicament es durà a terme dins del municipi de
Torelló. Consisteix en transportar –llevat de causa de força major- tots els dies lectius
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d’acord amb el calendari laboral, matí i tarda, a les persones beneficiàries, recollir-les i
traslladar-les des dels diferents domicilis d’origen, fins als centres assistencials; centres
assistencials que tenim: els dos centres de dia, el casal de la gent gran i el centre de salut
de Torelló.
També val a dir, que en cas que hi hagi molta demanda de serveis, sempre es prioritzarà
portar les persones usuàries als centres de dia.
Els serveis socials seran els responsables de recollir les sol·licituds d’accés al servei de
transport adaptat i coordinarà l’horari establert en coordinació amb el transport i els
centres de dia i el casal de la gent gran –en aquest cas-.
També volem dir que paral·lelament a aquesta licitació, s’ha fet la licitació per a
l’adquisició d’un nou vehicle, perquè des de la regidoria de benestar social s’ha valorat
que aquest vehicle funciona, està bé, però en necessitàvem un de nou i un dels punts
que és obligatori, és que l’empresa que surti concessionària, té l’obligatorietat d’adquirir el
vehicle que tenim actualment, per l’import de 8.000 €, que és una valoració que se’ns ha
fet des de l’asseguradora.
Això és un resum, més o menys, de les dades que teniu i si hi ha alguna cosa més, m’ho
podem preguntar.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Com ja sabeu, advoquem per la municipalització dels serveis públics i tot i que a la llarga
ens agradaria que aquest també ho pogués ser, en aquest cas hi votarem a favor, ja que
considerem molt positiva, tant l’aposta que es fa des de l’Ajuntament per oferir aquest
servei, com també que per poder optar a la licitació, cal estar inscrit com a Centre
Especial de Treball.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, perquè no quedi dit, no estem en contra de tot, perquè a vegades, quan hi
estem d’acord no diem res. Bé, en aquest cas, perquè és un servei que en els seus inicis
hi havia dubtes de si aniria bé aquest transport públic que és a petició i era bastant
innovador en el seu moment i ha tingut aquesta continuïtat i ara podem dir que està
absolutament consolidat i celebrem l’aposta per donar aquesta continuïtat i la normalitat
d’un servei que el nostre grup creu que ha suposat una millora per la qualitat de vida dels
usuaris d’aquest transport.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.1.1. 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 22 de febrer de 2016.
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-

Sessió ordinària del dia 7 de març de 2016
Sessió ordinària del dia 14 de març de 2016.

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

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

RESAL2016/361

23/02/2016

RESAL2016/362
RESAL2016/363
RESAL2016/364
RESAL2016/364-1
RESAL2016/364-2

23/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
26/02/2016
26/02/2016

RESAL2016/365
RESAL2016/366
RESAL2016/367

24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016

RESAL2016/368
RESAL2016/369
RESAL2016/370
RESAL2016/371
RESAL2016/372
RESAL2016/373

24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
25/02/2016

RESAL2016/374
RESAL2016/375
RESAL2016/376
RESAL2016/377
RESAL2016/378
RESAL2016/379
RESAL2016/379-1
RESAL2016/379-2
RESAL2016/379-3
RESAL2016/380
RESAL2016/381
RESAL2016/382
RESAL2016/383
RESAL2016/384
RESAL2016/385
RESAL2016/386
RESAL2016/387

25/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016

RESAL2016/388

26/02/2016

Devolució d'aval M.Carrera
Aprovació inicial de la llista d'admesos i exclosos constitució
borsa d'administratius
Baixa per NO RN 11,12-2015
Designa procediment AT 521-2015
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-22
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-23
Sol.licitud nomenament accidental interventora per atendre
substitucions
Carpa Associació carrosaire Els Grillats
Resposta a diligència d'embargament de retribucions ARF
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Caiguda al riu
Ges A.A.A.
Renovació targeta d'aparcament exp. 2010-184
Alta servei teleassistència exp. 1996-95
Decret Aprovar la baixa de 3 AD's
Resposta diligència d'embargament FJCM
106-16-LOMEN
Decret adjudicació contracte menor obres adequació local
equipament fibra òptica
Decret Àrea S. TERRITORIALS
MS canvi de titularitat de persona física a jurídica P-20
Renovació targeta d'aparcament indiv. MR exp. 2010-183
Renovació targeta d'aparcament indiv. MR exp. 2008-145
Targeta d'aparcament indiv. MR exp. 2015-551
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-26
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-24
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-25
Autorització cursa Pels Camins dels Matxos
Autorització 5è Torneig Vall del Ges de futbol
Raid dels Ausetnas 2016
Carpa Associació Carrossaires els Grillats
Decret aprovar un AD a favor de José Luis Alvaro Muñoz
Decret aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
Baixa transport adaptat exp. 2008-1
Nòmina. Imputació subvenció Pla de Barris MMP
Decret
incoació
expedient
per
resoldre
contracte
subministrament
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RESAL2016/389
RESAL2016/390
RESAL2016/391
RESAL2016/392

26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016

RESAL2016/392-1
RESAL2016/393
RESAL2016/394
RESAL2016/395
RESAL2016/396

04/03/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016

RESAL2016/397

29/02/2016

RESAL2016/398
RESAL2016/399
RESAL2016/400
RESAL2016/401
RESAL2016/402

29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016

RESAL2016/403
RESAL2016/404
RESAL2016/405
RESAL2016/406
RESAL2016/407
RESAL2016/408
RESAL2016/409
RESAL2016/410
RESAL2016/411
RESAL2016/412
RESAL2016/413
RESAL2016/414
RESAL2016/415

29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016

RESAL2016/416
RESAL2016/417
RESAL2016/418
RESAL2016/419
RESAL2016/420

29/02/2016
01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016

RESAL2016/421
RESAL2016/422
RESAL2016/423

01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016

RESAL2016/424
RESAL2016/425

01/03/2016
01/03/2016

RESAL2016/426
RESAL2016/427
RESAL2016/428
RESAL2016/429
RESAL2016/430
RESAL2016/431

01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016
01/03/2016

Renovació targeta d'aparcament individual MR Exp. 2007-130
115-16-LOMEN
115-16-LOMEN
Suspensió rebuts IBI 2016
Aprovació del protocol regulador de les mesures contra la
pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica
Servei neteja de xoc exp. 2007-5
Servei neteja de xoc exp. 2007-5
Sanció 10-16
Acord incoació 10.1-16
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
febrer 2016
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM nòmina
febrer 2016
Decret baixa definitiva exp. 40-2015
Estimar al·legacions 3-16
Desestimar al·legacions 4-16
Autorització ús teatre Cirvianum 10-2016 Radio TeleTaxi
Nomenament Sra. Gemma Bau i Puig com a responsable
econòmica del Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic de
Torelló i membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
Decret baixa definitiva exp. 38-2015
Desestimar al·legacions 5-16
Decret baixa definitiva exp. 46-2015
2-2016-i legitimació innòcua
Carpa ACAT
Decret autorització accés servei EAPC-petició exàmens
1-2016-i Legitimació innòcua
45-2015-i legitimació innòcua
08-05-III incoar exp. baixa activitat d’ofici
108-16-LOMEN
114-16-LOMEN
110-16-LOMEN
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Lesions en
caiguda a la Plaça del Germà Donat – Á.S.P.
Autorització campus futbol setmana santa
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2011-140
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2003-255
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-181
Decret aprovació dissolució i liquidació mas les vinyes II i mas
les vinyes III
Decret aprovar un AD a favor de Bergaevents SL
Decret aprovar un AD a favor de 9 habitat intel.ligent SL
Pròrroga del contracte de cessió Habitatge Social Exp. 199717
Decret Aprovar un AD a favor de Comercial Contel SA
Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per
part del grup Convergència Democràtica Catalunya.
Decret aprovar un AD a favor de Yadi-Aluproff SL
Decret aprovar un AD a favor de Produir Sports SL
Decret aprovar un AD a favor d'Europea de materials SL
Decret baixa definitiva exp. 39-2015
Decret baixa definitiva exp. 42B-2015
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RESAL2016/431-1
RESAL2016/432
RESAL2016/433
RESAL2016/434
RESAL2016/435
RESAL2016/436

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

RESAL2016/437

02/03/2016

RESAL2016/438
RESAL2016/439

02/03/2016
02/03/2016

RESAL2016/440
RESAL2016/441
RESAL2016/442
RESAL2016/443
RESAL2016/444
RESAL2016/445
RESAL2016/446
RESAL2016/447
RESAL2016/448
RESAL2016/449
RESAL2016/450
RESAL2016/451
RESAL2016/452
RESAL2016/453
RESAL2016/454
RESAL2016/455
RESAL2016/456
RESAL2016/457
RESAL2016/458
RESAL2016/459
RESAL2016/460
RESAL2016/461
RESAL2016/462
RESAL2016/463
RESAL2016/464

03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
03/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-27
Decret baixa definitiva exp. 44-15
Decret baixa definitiva exp. 36-2015
Incoar exp. baixa actv. C St Miquel, 19
440 incoar exp. baixa ofici
229-1979 incoar exp. baixa actv
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
pública en accident de trànsit – R.C.P.
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
pública en accident de trànsit – J.S.J.
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-28
Desestiment sol.licitud llicència per a la tinença d'animals
perillosos xip. 982000196984577
Decret baixa definitiva exp. 41-2015
Jubilació voluntària MRHV
Prova mèdica i prova psicotècnica per retornar l'arma JFA
Baixa servei teleassistència exp. 1997-91
Alta servei de teleassistència exp. 2016-191
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2006-225
Alta servei transport adaptat exp. 2015-551
Baixa servei teleassistència exp. 1997-27
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2008-61
Servei neteja de xoc exp. 2005-129
Servei neteja de xoc exp. 2013-36
lloguer nínxol núm. 567 2a. ESt
Sol.licitud d'activitats formatives 4
Decret baixa definitiva exp. 45-2015
Carpa Club Futbol Torelló
Canvi titularitat nínxol núm. 130 5a. Oest-Central
126-16 LOMEN
120-16 LOMEN
127-16 LOMEN
121-16 LOMEN
4-2016-CPR_CN Canvi titular
03-2016-CPR_CN
517-14 Requerir tramitació llicència
9-2011-i Incoar exp. baixa actv. ofici

RESAL2016/465

07/03/2016

Instrucció 1-2016 Determinació dels llocs de treball afectats
per la LLei 26-2015, de 18 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i a l'adolescència

RESAL2016/466

07/03/2016

RESAL2016/467

07/03/2016

RESAL2016/468

07/03/2016

RESAL2016/469
RESAL2016/470
RESAL2016/471
RESAL2016/472
RESAL2016/473
RESAL2016/474

07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016

Devolució taxa participació procés selectiu 2 agents PL a DMO
Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per
part del Grup de Defensa de Ter.
Decret aprovació pla seguretat i salut obra adequació local per
a equipament de fibra òptica
Aprovació definitiva projecte executiu museogràfic del Museu
de la Torneria
Exp.- 125-16 autorització per ocupar la via pública
Decret deixar sense efectes exp.45A-2015
Decret aprovar un AD a favor d' Aquatec
Decret aprovar un AD a favor de Músics de Catalunya SCCL
Nòmina. Regularització diferències salarials ARV
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RESAL2016/475

08/03/2016

RESAL2016/476
RESAL2016/477
RESAL2016/478

08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016

RESAL2016/479

08/03/2016

RESAL2016/480

08/03/2016

RESAL2016/481
RESAL2016/482
RESAL2016/483
RESAL2016/483-1
RESAL2016/483-2
RESAL2016/483-3
RESAL2016/485
RESAL2016/486
RESAL2016/487

08/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016

RESAL2016/488

09/03/2016

RESAL2016/489

09/03/2016

RESAL2016/490

09/03/2016

RESAL2016/491

09/03/2016

RESAL2016/492

09/03/2016

RESAL2016/493
RESAL2016/494
RESAL2016/495
RESAL2016/496
RESAL2016/497
RESAL2016/498
RESAL2016/499
RESAL2016/500
RESAL2016/501
RESAL2016/502
RESAL2016/503
RESAL2016/504
RESAL2016/505

09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
10/03/2016
10/03/2016

RESAL2016/506

10/03/2016

RESAL2016/507
RESAL2016/508

10/03/2016
10/03/2016

RESAL2016/509

10/03/2016

RESAL2016/510

10/03/2016

Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 PCT
Aprovar el padró de la taxa pel servei de manteniment del
cementiri municipal de l'any 2016
Sanció 11-16
Acord incoació 11.1-16
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 501-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 508-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 529-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Nomenament agent Policia Local LJT
Servei de col·laboració de protecció civil
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-32
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-31
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/30
Nòmina. Regularització diferències salarials JSS
Nòmina. Regularització diferències salarials SSB
Nòmina. Regularització diferències salarials LPP
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 533-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 542-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 545-2015-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 APV
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 DGP
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 SPG
104-2016-SSTT-LPO
45-2015-i Mod. Decret 411-2016
17-2015-i Baixa
556-1988 Baixa actv. ofici
02-2016-CPR_CN legitimació canvi de nom
Decret aprovar la justificació 2 de la bestreta 4 del teatre
Exp.-133-16 alta placa de gual C. Congost, 28
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-35
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-34
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-33
Decret aprovar un AD a favor de Miquel Badia SL
Decret aprovar un AD a favor de Misogines SA
Aprovació llista definitiva admesos i exclosos borsa
administratius-ves
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 MAM
Decret incoar baixa d'ofici exp. 08-2016
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 LAG
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 SBM
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RESAL2016/511

10/03/2016

RESAL2016/512

10/03/2016

RESAL2016/513

10/03/2016

RESAL2016/514

10/03/2016

RESAL2016/515

10/03/2016

RESAL2016/516

10/03/2016

RESAL2016/517

10/03/2016

RESAL2016/518
RESAL2016/519
RESAL2016/520
RESAL2016/521
RESAL2016/522
RESAL2016/523

10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016

RESAL2016/524

11/03/2016

RESAL2016/525

11/03/2016

RESAL2016/526
RESAL2016/527

11/03/2016
11/03/2016

RESAL2016/528

11/03/2016

RESAL2016/529
RESAL2016/530

11/03/2016
11/03/2016

RESAL2016/531
RESAL2016/531-1
RESAL2016/531-2
RESAL2016/531-3
RESAL2016/532

11/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
14/03/2016

RESAL2016/533
RESAL2016/534

14/03/2016
14/03/2016

RESAL2016/535

14/03/2016

RESAL2016/536

14/03/2016

RESAL2016/537

14/03/2016

RESAL2016/538
RESAL2016/539
RESAL2016/540
RESAL2016/541

14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016

Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 IMC
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 ABM
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 JML
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 MJPD
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 RCE
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 RLM
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 MSC
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 PTB
Compensació import servei teleassistència exp. 2002-129
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2001-43
Targeta d'aparcament MR exp. 2016-220
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2013-28
Baixa servei teleassistència exp. 2008-195
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 IFN
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 GVR
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a RVU
Actuacions Dia de la Dona
Sol·licitud de l'aula d'informàtica de l'edifici de la Cooperativa,
per part de l'Ajuntament de Montesquiu.
Desestiment sol.licitud llicència per a la tinença d'animals
perillosos xip. 982000192877652
Aprovar els Plans Pressupostaris 2017-2019
Llicència tinença i conducció animals perillosos xip.
941000018982531
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-38
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-37
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-36
Sol.licitud d'activitats formatives 5
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a JPR
Decret incoar baixa padró exp. 09-2016
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a ACC
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a JCM
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a PMR
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a MOSP
Decret incoar baixa d'ofici exp. 10-2016
Decret nomenament membres comitè d'experts
Resolució recurs de reposició contra Decret 235-2016
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RESAL2016/542
RESAL2016/543
RESAL2016/544

14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016

RESAL2016/544-1

17/03/2016

RESAL2016/545

15/03/2016

RESAL2016/546

15/03/2016

RESAL2016/547

15/03/2016

RESAL2016/548
RESAL2016/549

15/03/2016
15/03/2016

RESAL2016/550
RESAL2016/551

15/03/2016
15/03/2016

RESAL2016/552

15/03/2016

RESAL2016/553
RESAL2016/554
RESAL2016/555
RESAL2016/556
RESAL2016/557

15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016

RESAL2016/558

15/03/2016

RESAL2016/559

15/03/2016

RESAL2016/560
RESAL2016/561
RESAL2016/562
RESAL2016/563

15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016

RESAL2016/564
RESAL2016/565
RESAL2016/566
RESAL2016/567
RESAL2016/568

15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016
15/03/2016

RESAL2016/569
RESAL2016/570

16/03/2016
16/03/2016

RESAL2016/571

16/03/2016

Deixar sense efecte segona DR guifi.net
Decret incoar baixa d'ofici exp. 11-2016
Decret incoar baixa d'ofici exp. 12-2016
Sol.licitant informació s.justificació contrib. espec. Urbanitza.
C. Giravolt i altres
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a MGG
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a JMMS
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a DPT
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a SRL
Decret aprovar un AD a favor Consorci normalitzacio
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a ASM
Decret aprovar la baixa d'un AD a nom de Lluís Rifà i fill CB
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a MSS
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a ATU
Sanció 12-16
Acord incoació 12.1-16
Denegar al·legacions 6-16
Incoació 12.2-16
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a GHA
Nòmina. Regularització diferències salarials retorn paga extra
2012 JMCM
Aprovar el retorn parcial de la paga extra i paga addicional de
desembre de 2012 a ECS
Lloguer nínxol núm. 122 2a. Est
Canvi titularitat nínxol núm. 5 2a. Oest
Autorització pernoctació concurs de pesca temporada 2016
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 6-2016,
per ampliació de crèdits
Autorització Motor Fest 2016
Autorització Festa del Soci ocellaire
Excedència voluntària LJT
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/39
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 62016, per amplicació de crèdits per ingressos
Carpa Associació Cultural Un Diumenge Qualsevol
Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos per a la
provisió de 2 places d'agents de la Policia Local

16/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 7-2016,
per crèdits extraordinaris, finançat amb baixes del crèdit de
partides que s’estimen reductibles
Accés consulta dades cadastrals
Concessió Columbari núm. 45
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina març 2016
Sol.licitud activitats formatives 6
Sol·licitud d'accés per vehicles M.D.L.G.

RESAL2016/572
RESAL2016/573
RESAL2016/574
RESAL2016/575
RESAL2016/576
RESAL2016/577
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RESAL2016/578

17/03/2016

RESAL2016/579

17/03/2016

RESAL2016/580
RESAL2016/581

17/03/2016
17/03/2016

RESAL2016/583
RESAL2016/584

17/03/2016
17/03/2016

Aprovar el retorn parcial de la paga extra
desembre de 2012 a IVC
Aprovar el retorn parcial de la paga extra
desembre de 2012 a JNT
Aprovar el retorn parcial de la paga extra
desembre de 2012 a MMH
Servei de col·laboració de protecció civil
Aprovar el retorn parcial de la paga extra
desembre de 2012 a JALN
Decret incoar baixa d'ofici exp. 13-2016

i paga addicional de
i paga addicional de
i paga addicional de

i paga addicional de

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

4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. LLUÍS TONEU:
4.1.Per desgràcia, aquest mes hem sabut que s’ha tancat en fals la identificació del soldat del
Puig; l’anàlisi d’ADN ha resultat negatiu i, per tant, continuem sense saber la identitat
d’aquesta persona, amb tot el que això suposa, sobretot per a una família que per fi creia
haver trobat el seu parent i per totes les que encara continuen buscant.
Des d’alcaldia se’ns ha dit que es procedirà segons la llei de fosses de 2009 i que, per
tant, les restes d’aquesta persona s’enterraran a Torelló.
Atenent les demandes dels familiars afectats, per aquesta llei, que nosaltres i després
d’escoltar-los em sembla clarament injusta, perquè s’oblida del més important, que és de
les persones afectades. El govern de la Generalitat i la Llei de Fosses del 2009, podria
vulnerar, com a mínim dos principis del dret internacional tal i com s’estableix en l’estatus
de desaparició forçada. Segons aquesta llei, les dades genètiques de les persones
exhumades, s’han de creuar de forma continuada i sistemàtica amb totes les dades del
banc d’ADN dels vius. Des de fa més de tres anys, aquí a Catalunya se’n està gestionant
un de forma popular entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera,
perquè la Generalitat, de moment, ha incomplet una resolució per la qual el 19 de
desembre de 2013 es comprometia a impulsar-ne un.
Aquest banc d’ADN actual, acull dades de més de 4.700 familiars de desapareguts, el
90% dels quals no tenen per on començar a buscar cap pista sobre els seus familiars.
El cos d’aquesta persona –també segons aquest dret internacional- no es podria tornar a
enterrar mentre no s’hagués identificat. Les seves restes s’haurien de conservar amb
totes les garanties favorables, perquè poguessin ser extretes i contrastades les seves
dades sempre que fos necessari sine die.
Aquest passat mes de febrer, també, aquest conjunt de familiars ha presentat una
denúncia via querella a Argentina, al Jutjat Federal número 1 de Buenos Aires, perquè la
Generalitat creui d’una vegada per totes les dades que està recollint en casos com els de
Torelló. Comentant-ho amb els impulsors d’aquesta iniciativa, se’ns ha dit que el testimoni
del mort del Puig –com d’altres- també és sobre aquesta taula de la jutgessa Servini, al
Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires, perquè diverses famílies de desapareguts
han denunciat que s’estan incomplint aquests dos punts que ara comentava.
Nosaltres, després de conèixer l’opinió d’aquesta gent, demanaríem a tots els grups
polítics del ple i a la comissió que es pugui formar en quant al tema del soldat del Puig, no
precipitar-nos, de moment, assegurar la conservació de les restes del soldat del puig i
parlar de com procedir. Des de la CUP creiem que seria bo escoltar aquestes famílies;
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nosaltres estem en condicions de portar-les a Torelló si és necessari, i atendre aquestes
reivindicacions que ells estan fent ja des de fa temps, per fer possible que aquestes
dades d’ADN que hem pogut recollir a Torelló es puguin creuar amb la de tots aquests
familiars que hi ha en aquest banc d’ADN que ja està funcionant a Catalunya. El que s’ha
fet fins ara, és comparar les dades d’ADN d’aquesta persona morta a Torelló amb una
sola família, però com hem dit abans, hi ha milers de famílies que també tenen les seves
dades a disposició, perquè podrien ser creuades amb les d’aquesta persona.
Em sembla que és un tema de dignitat humana; em sembla que és un tema que està per
sobre de lleis injustes i, per tant, demanaríem que entre tots, si més no, ens ho
penséssim, en parléssim i miréssim com procedir en el tema.

Sr. Manel Romans:
Penso que a la Comissió informativa ja es va quedar clar que era voluntat d’aquest
Ajuntament crear una comissió, per veure com ho gestionàvem, i no només dels grups
polítics, si no que també amb entitats que hi havia treballat, com pot ser l’ADET, TILBO o
el Cosidor digital. Per tant, si que hi ha una voluntat de fer les coses ben fetes; de pressa
no en tenim cap. Si que ja s’havia parlat d’algunes dades que podrien ser definitives, però
en aquest cas hauríem de ser nosaltres els que ho hauríem d’acceptar i, per tant, en
aquest cas no hi ha res tancat. Jo penso que aquesta comissió que es crearà, és la que
ha de decidir totes aquestes coses i en el tema del creuament de dades amb el banc
d’ADN, es pot fer una petició a la Generalitat, perquè sigui així, però com molt bé has dit
tu, això no és una qüestió de l’Ajuntament, si no que és una qüestió de la Generalitat,
però si nosaltres, tots els grups, creiem convenient i les entitats que hi estiguin
implicades, fer una petició a la Generalitat, perquè aquest banc d’ADN es creui amb les
dades que tenen d’aquestes 4.000 persones, no ho veuríem pas malament. I si hi ha un
tema de taxes, no ho sé... hauríem de parlar-ne i mirar si aquestes taxes hi ha de ser o
no, però jo penso que aquest és un diàleg que s’ha de tenir amb la Generalitat i que
l’entomarem, si convé.
Sr. Lluís Toneu:
Jo crec que és un diàleg més de fons, no només amb la Generalitat. Crec que s’han
d’escoltar, primerament, i abans que ningú els familiars de les persones desaparegudes,
d’ambdós bàndols, vull recalcar, d’ambdós bàndols! Perquè precisament una de les
persones que està impulsant aquest tema, un dels seus familiars desapareguts no és
precisament del bàndol republicà. Per tant, aquí s’ha establert un element nou, un
element nou que en cap cas, ni en el moment de l’estudi fet des de la Generalitat i en el
moment en què en vam parlar amb l’alcaldia havia sortit a la llum, que és tota aquesta
resta de familiars que no té per on buscar, trobo perfecte que comenci el debat en la
comissió, però el que si que demanem és que des de la CUP, que de moment amb les
restes mirem d’assegurar el màxim possible, perquè puguin ser útils per tota aquesta
gent.

Sr. Manel Romans:
Jo no sé si les restes s’han de conservar totes, o una part, o amb una petita part n’hi ha
prou. Jo tampoc ho sé i, per tant, jo penso que això és feina de la comissió i que
l’Ajuntament estem totalment d’acord en què es creï.

Sra. ELENA CRESPI:
4.2.-

34

A Torelló hi ha algunes zones força perjudicades pels excrements dels coloms; zones
com la part posterior de l’escola d’arts plàstiques, a la plaça dels Torners, a la plaça de la
Rectoria, i inclús algunes galeries internes i cel-oberts d’alguns pisos del poble.
La pregunta és saber quines intervencions s’estan fent per regular els coloms que hi ha al
poble i el prec, va en relació a què en cas que la solució sigui l’extermini, demanar que es
busquin vies alternatives que no impliquin matar cap animal, com ja s’està fent en
algunes altres poblacions de Catalunya.

Sr. Manel Romans:
Si que sabem que és una plaga; no d’ara, si no de fa molt temps. Estem fent moltes
accions: tenim trampes parades en alguns llocs de Torelló; quan se’ns requereix, per
exemple, dies enrere una escola ens va requerir que hi anéssim, perquè també els
molestava i hi anem i els proposem solucions. Quan detectem que en algun lloc hi pot
haver un lloc on dormen els coloms, que en tenim detectats alguns, normalment edificis
que no estan acabats i els coloms els fiquen dins i hi dormen i crien i s’hi moren i tot –
hem trobat alguns llocs que n’hi ha de morts- i proposem als propietaris d’aquells
habitatges que ho clausurin amb la tela metàl·lica, per mirar que no hi vagin a dormir.
Pensem que és un problema que ja fa anys que dura; si que hem reduït molt la colònia de
coloms a Torelló, però encara n’hi ha.
També hem de dir que hi ha molta gent que els dóna menjar; hem detectat alguns llocs
on habitualment hi ha gent que els dóna menjar, com per exemple, a la passera del
mercat municipal, i el que farem serà mirar de posar rètols en aquests llocs que hem
detectat que hi ha gent que, amb tota la bona fe del món, hi van i els escampen pa,
posar-hi algun tema o alguna senyalització que digui que no els donin menjar, perquè
pensem que si no tenen menjar, aquests animals normalment marxen i quan es queden,
normalment, és perquè troben menjar.
També hem de dir que hem detectat a Torelló una altra plaga: són les cotorres
argentines. Fa quatre o cinc anys que se’n va començar a veure alguna pel Firal; n’hi
havia una, després en van aparèixer dies, després quatre o cinc... aquest any en tenim
censades ja visualment 16. També hem detectat que hi ha dos nius i hi ha alguns veïns
que els donen menjar i el que volem mirar és a veure si amb la seva col·laboració podem
capturar aquests animals, que són animals que no són de casa nostra i, per tant, el que
hauríem de fer és mirar de treure’ls. En primer lloc volem mirar si els agafem;
malauradament això que deies tu de què s’ha de fer, la Llei diu que s’han de sacrificar i
les cotorres també, o sigui que si n’agafem alguna l’haurem de sacrificar i quan haguem
fet el màxim de captures possible, que serà molt difícil que siguin totes, el que faríem és
destruir els dos nius que hem detectat, que no sabem si n’hi ha algun més, però a la zona
del Firal n’hem detectat dos.
A l’hora de quan els capturem no matar-los, no ho sé; en principi, l’empresa que ens
assessora en aquest tema, quan hi ha captures de coloms, els agafa i els porta a
sacrificar. Podem parlar amb aquesta empresa a veure si hi ha alguna altra solució. Per
exemple, a l’abocador d’Orís, nosaltres havíem agafat garses i hi havia algun lloc de
Catalunya cap al sud que en necessitaven i les portàvem allà. No sé si seria aquest cas
que hi hagués algun lloc que fessin falta coloms... però si saps algú que ho ha fet, ens ho
dius i nosaltres ho plantejarem a l’empresa que ens assessora en el tema de control de
coloms.
Sra. Elena Crespi:
Crec que a Manlleu estan prenent altres mesures i... si hi ha alguna llei que diu que s’han
d’exterminar, jo crec que les lleis també és bo...
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Sr. Manel Romans:
Exterminar sembla molt dur. Diguem-ne sacrificar.
Sra. Elena Crespi:
Per mi és força sinònim i si podem trobar altres alternatives, per mi i per la CUP TorellóSom Poble, seria molt millor que haver de matar animals.

Sr. Manel Romans:
Ho mirarem.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.3.El passat dilluns, dia 14 de març, al Diari El Punt Avui hi sortia un reportatge on
explicaven els detalls de l’estudi radiografia de l’estoc d’habitatge del 2015, realitzat per la
taxadora Tinsa. Segons estima aquest estudi, a Torelló, en data de 30 de juny de 2015, hi
havia 114 pisos buits després d’una execució hipotecària.
Des de la CUP Torelló-Som Poble, voldríem saber si l’Ajuntament està al cas i és
conscient d’aquestes dades i si s’està treballant per tal que no hi hagi tants pisos buits i
en propietat d’entitats bancàries, com per exemple, treballant perquè es destinin aquests
pisos a lloguer social i si fos el cas, sancionar aquestes mateixes entitats en el cas que
s’hi neguin.

Sr. David Forcada:
T’has remès a unes dades de Tinsa. No sé si són 114, 160, 200... les dades són bastant
confoses, fins i tot, quan vas a buscar directament amb les entitats bancàries que tenen
els pisos; també hi ha la problemàtica que n’hi ha molts que són al SEREP, o estan al
FROP i costa molt trobar interlocutors i seguir la pista.
No fa pas massa, des del Consell Comarcal, també, amb les altres oficines d’habitatge es
comparteix aquesta problemàtica i la intenció és de censar-los i veure quins d’aquests
estan disponibles o aptes per habitar-los, perquè n’hi ha molts que, o no estan acabats o
no tenen la cèl·lula d’habitabilitat.
Per tant, hi estem a sobre, però si que hi ha una dificultat molt gran per localitzar-los.
Tot i així, la Generalitat envia alguns llistat, perquè les entitats estan obligades a facilitar
els estocs d’habitatges que tenen. Sé que a Vic ja hi ha arribat i més o menys tenen
aquesta informació; a Torelló, encara no la tenim, però hi estem a sobre.
Aprofito per informar que aquesta setmana han penjar la memòria de 2015 de l’oficina
d’habitatge, al web, i allà podeu consultar l’estoc d’habitatges i les accions que s’han fet
aquest any.

4.4.Des de la CUP Torelló-Som Poble voldríem exposar la nostra solidaritat al company de
Vic Joan Coma, imputat per l’Audiència Nacional per un delicte de sedició i aprofitar per
fer aquesta solidaritat extensible a tots els altres regidors i regidores i ajuntaments dels
Països Catalans imputats per motius semblants i dir que nosaltres també estem disposats
a trencar els ous que facin falta per fer la truita i aprofitar aquesta intervenció per mostrar
el nostre desacord amb l’equip de govern, per entregar la documentació sol·licitada per la
mateixa Audiència Nacional referent a la moció de suport a la moció aprovada pel
Parlament de Catalunya el passat 9 de novembre; per nosaltres, l’Audiència nacional
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també és un òrgan il·legítim i creem que aquesta vegada també calia trencar els ous i no
entregar la documentació requerida, tal com han fet altres municipis catalans.

Sr. Manel Romans:
He de dir que nosaltres també ens hi solidaritzem i amb la seva causa. Penso que ningú
ha d’estar imputat per expressar unes idees i això és el que fa el Govern de l’Estat.
En el cas de l’entrega de documentació que hem fet, són maneres diferents d’entomar les
coses. A nosaltres ens ha semblat des d’aquest Ajuntament, que ho havíem de fer així;
pensa que l’alcalde de Torelló ja el van investigar pel tema de la carta que es va enviar
durant la campanya electoral i ara en aquest tema també li han demanat. Són maneres
diferents d’entomar; nosaltres hem cregut que ho havíem de fer així i per tant, respectem
la via que ha agafat la CUP, però també us agrairíem que respectéssiu la nostra via.

Sr. Francesc Manrique:
Ja la respectem. Només hem expressat una opinió.
Sr. XAVIER LOZANO:
4.5.Volíem demanar si es té constància d’algun vessament al riu Ges durant aquest mes de
març i si se’n té constància –que a nosaltres ens ho han comentat- si podeu explicar què
va ser.

Sr. Manel Romans:
Al Ges no n’hi ha hagut cap, el que passa és que ha estat al Ter; aquests dies hi ha hagut
dos problemes al Ter, un que va sortir d’una fàbrica de Torelló, que va fer un abocament
aigües amunt de la resclosa del Pelut. Llavors, com que hi va haver un abocament,
l’aigua de la resclosa abans del Pelut, és on l’agafa el canal de Can Blanc i aquesta aigua
se’n va anar del Ter cap al Ges i va sortir per la sortida de la turbina de Can Blanc. Jo tinc
alguna foto que es veu el Ges de Can Blanc cap avall, ben blanc.
Jo vaig parlar amb una persona de l’ACA, tres quatre dies després de passar i em va dir
que en principi eren unes pintures que eren solubles a l’aigua, que no havien portat
massa problemes i que el tema ja estava solucionat. Aquest va ser el primer vessament
que en un parell o tres de dies va estar solucionat; per tant, no hi va haver massa
problema. I després, també hi va haver el problema de l’incendi que hi va haver a la
Farga, que hi va haver un problema de vessament d’hidrocarburs al riu... això potser en
Jordi ho sap millor, per ser conseller d’aigües al Consell Comarcal. Hi va haver un
vessament d’hidrocarburs i aquest diguem que va ser una mica més greu, perquè
afectava aigües avall a les potabilitzadores que tenim. Però he de dir que el del Ges, en
principi, en dos o tres dies, pel que sé jo i pel que vaig parlar amb aquesta persona, que
és un inspector de l’ACA, em va dir que estava solucionat i que no hi havia hagut gaire
problema i que l’empresa ja havia dit que miraria de solucionar-ho.
Sr. Xavier Lozano:
Hem dit Ges. Devem tenir malament la informació...

Sr. Manel Romans:
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No, no! És que és això! Era al Ges! La foto que tenia jo era del pont de Can Blanc, -que
és Ges- però és que l’aigua venia del canal, que venia de la resclosa del damunt del
Pelut. Ja tenies raó, però el vessament no es va produir al Ges, si no que es va produir al
Ter.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.6.No sé si a les últimes hores s’ha solucionat, o no, perquè he estat fora, però a la plaça
Nova hi ha un contenidor soterrat que estava en mal estat i es va clausurat i amb un
criteri que pot ser discutible, s’hi ha posat un contenidor extern; a més a més, és ben bé
davant de l’entrada del teatre i fa molts dies que dura i voldria saber quin és el problema i
el motiu en la tardança per solucionar-ho.

Sr. David Forcada:
A dia d’avui aquest tema havia d’estar solucionat, però si no ho està, ho mirarem, perquè
ja fa dies que dóna problemes i hi estem a sobre.
Sr. Lluís Sabatés:
Quina és la causa?

Sr. David Forcada:
La causa? No t’ho sé dir. Sé que primer n’hi havia un amb la grua, que no sé ben bé què
li passava; hi van posar aquest contenidor, ho van solucionar, però si ara em dius que hi
torna a ser, no sé si torna a ser de la grua, el problema, o no.

4.7.Seria bo que hi fos l’alcalde, però al no ser-hi, faig la pregunta igual: ens vam reunir amb
ell, jo personalment, en aquest cas per parlar de tots els projectes que es presentaven a
la Mesa de Concertació de la Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona. Li vam
expressar les nostres prioritats i no directament amb mi, però suposo que a través d’altres
converses, hem entès que no se’ns n’havia acceptat cap i s’ha donat unes certes
explicacions molt superficials.
De totes maneres, amb la que si que estàvem d’acord, i això també li vam expressar, era
amb la part d’una de les propostes que es presentaven, que era el tema de tot el que està
relacionat amb els serveis socials. Per tant, faríem el prec que si finalment és un dels
projectes que la Diputació ens adjudica, hi poguéssim participar i poguéssim estar al dia
de com es destinen aquests diners.

Sr. Manel Romans:
Aquest és un tema que el porta directament l’alcalde. En les meses de concertació,
nosaltres hem demanat uns projectes a la Diputació i quan es faci la mesa, veurem què
ens ofereix la Diputació i quan sapiguem realment els projectes que ens accepta la
Diputació i les quantitats que ens destina a cadascun, podrem parlar amb els diferents
grups que facin propostes a veure en què podem destinar aquests diners que demanem
per l’àrea de benestar social a la Diputació de Barcelona.
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Sr. JORDI CASALS:
4.8.Ja ho vam expressar al Consell municipal de Seguretat ciutadana que es va fer, el primer
d’aquest mandat fa unes setmanes, però creiem que consti en acta del ple municipals.
Una seria, ja que el regidor ens va demanar una valoració dels canvis de sentit i les
modificacions que hi va haver en la mobilitat al barri de Montserrat i que es va valorar en
positiu, si que nosaltres vam plantejar alguns temes que quedaven pendents del passat
mandat i un dels quals eren els aparcaments en bateria que es van posar a l’avinguda de
Montserrat i al carrer del Canigó, on hi ha trams que les voreres són molt baixes, posar-hi
uns topalls, perquè els cotxes que aparquin allà no ocupin la vorera i dificulti la mobilitat
dels vianants.
Si això ho poguéssim tirar endavant, ja que suposa certa problemàtica i sobretot perill i es
tractaria de posar unes peces semblants a les que hi ha a l’aparcament del Sindicat al
carrer Rocaprevera.

4.9.El segon tema, ja que ja se’ns va dir que la nova ruta de l’autobús, fruit de les obres del
carrer Sant Bartomeu i que la voluntat és que ja sigui el definitiu, a més, amb un
plantejament que nosaltres compartim i celebrem perquè es tiri endavant i és que
facilitarà que hi hagi una parada d’autobús propera al C.A.P.; a més, això enllaça amb el
principi del mandat, quan l’alcalde va arribar al compromís amb els veïns del Barri de
Montserrat de facilitar d’alguna manera la mobilitat dels veïns, sobretot cap al C.A.P.,
perquè normalment són gent gran. Hi havia un problema amb l’aparcament del C.A.P.,
que s’utilitza a vegades per gent que no és usuària del C.A.P. al passat mandat, es va
obrir l’aparcament del davant del C.A.P. i ara, amb aquesta nova ruta, hi podrà anar amb
transport urbà.
I amb les modificacions en les tarifes de transport públic que afecta a Torelló i que és
beneficiós, ja que permet que per exemple, amb un abonament de 10 viatges, per 80
cèntims es pugui viatjar de Torelló a Torelló, que és la mateixa tarifa que seria de Torelló
a Manlleu, que es faci una campanya informant els veïns d’aquesta possibilitat i on es
podria fer compra. Això es va intentar fer a finals del passat mandat i no va ser gaire
reeixit; segurament nosaltres no ens dediquem a això i l’empresa que fa el transport,
segurament ho faria molt millor. O sigui que estaria bé que des de l’equip de govern es
demani a l’empresa que aprofiti per fer aquesta difusió que sense tenir transport urbà, per
tarifes creiem que si que farà aquest servei.

Sr. David Forcada:
Era un prec i ja ho portava per informacions, perquè sé que ha aparegut en premsa.
El tema del recorregut que ja vam comentar d’incorporar la nova parada davant del
C.A.P., evidentment serà definitiu i, per tant, no s’esperarà a les obres del carrer Sant
Bartomeu per implantar-ho; com més aviat ho puguem implantar, ho farem.
Per això el 6 d’abril també tenim reunió amb l’empresa Sagalés, ja no per discutir si hem
de moure parades o no –això més o menys ja està ben definit-, si no, per fer el que
comentaves en el prec, de veure com comuniquem el sistema tarifari i fem arribar a la
gent aquesta possibilitat de bus interurbà. Si que la tarja, l’abonament, que es diu S1 es
ven actualment en estancs –el de dalt el barri es ven a l’estanc-, però si que hi ha
segurament poca gent que ho conegui i, de fet, en aquesta reunió també hi serà l’Emili
Jané, que és el Cap de comunicació de l’Ajuntament de Torelló, per veure precisament
això, com fem arribar aquest nou servei a la gent.
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Sr. Jordi Casals:
Aquí, és una cosa a valorar que no cal pas que em respongueu: a més d’aquesta venda
que es fa a l’estanc, i que hi ha gent que possiblement no lliga que hagin d’anar a
comprar aquests abonaments als estancs, si que en edificis municipals potser seria una
opció que fos al Punt 16 i també a les oficines municipals. Hi ha zones més perifèriques,
més allunyades d’on estan ubicats aquests equipaments, que segurament s’haurà de
buscar alguna altra manera de venda.

Sr. David Forcada:
Ja contemplarem aquesta possibilitat.
4.10.I per acabar, al regidor de comerç i turisme, ens agradaria saber, ara que ja hem passat
uns mesos, quina és l’estratègia que portarà a terme en l’àmbit de turisme.
El passat mandat, es va iniciar una estratègia conjunta amb els municipis de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura, del consorci, sota la marca de boscos del Prepirineu i hi havia una
estratègia conjunta en què cada municipi pogués aportar el seu capital: uns a nivell
paisatgístic, altres a nivell comercial o d’esdeveniments... si que hi havia detectades
certes necessitats en el territori, com podien ser el de les pernoctacions; es van deixar
proposades i a punt d’executar temes com la senyalització amb aquests tòtems que van
aparèixer i van desaparèixer... voldríem saber si es mantindrà aquesta estratègia, si s’ha
pensat, si hi ha algunes mesures per les mancances que podríem tenir al nostre territori
en l’àmbit turístic... a veure el regidor què en pensa.

Sr. Jordi Rosell:
A través d’Osona turisme, aquest 2015, es van planificar les zones d’acampada
d’autocaravanes i que l’estratègia per al 2016, aquest dia 6 d’abril tenim una reunió per
tractar els temes aquests.
Sr. Jordi Casals:
La reunió, a nivell d’Osona turisme o del consorci?

Sr. Jordi Rosell:
A nivell d’Osona nord del Consorci.
4.11.I el regidor de la CUP, Lluís Toneu, que feia esment a tots els grups, respecte del soldat
del Puig, ja sé que això és precs i preguntes al govern, però com que ens ha emplaçat als
altres grups: el tema del banc d’ADN és una cosa per tenir en compte, que afecta
segurament a la Generalitat. Entenem que les restes d’ADN es mantenen en dipòsit i la
qüestió és que les comparatives aquestes em sembla que ara es fan a petició i que hi ha
una taxa.
Jo crec que si que seria positiu, com ha proposat, de poder-ne parlar en la comissió que
teníem per parlar-ne els diferents grups respecte al tema del soldat del Puig.
5.- INFORMACIONS:
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Sr. MARC FONTSERÈ:
5.1.Hem sol·licitat formalment i també de manera informat, al Departament d’educació, que
ens atorgui una oficina municipal d’escolarització; dic de forma informal, perquè està bé
parlar amb els interlocutors per saber què en pensen, a veure si ho tenen clar o no. Ens
han dit que si, de forma oficiosa.
Per què? La idea és poder apropar a les decisions d’escolarització al màxim al municipi i
tenir-ne les competències, que ara mateix les té el departament. Això funciona mitjançant
aquesta oficina, que cedeix competències a l’ajuntament, mitjançant unes taules mixtes,
en què hi ha representació de l’Ajuntament, del Departament i en tot moment, tècnics que
puguin ajudar a prendre decisions.
Té aquesta segons cosa bona i és que tens un contacte molt més directe amb el
Departament; és a dir, ara, si vols parlar amb el director li has de demanar hora, te la
dóna quan pot,... és més complicat que d’aquesta manera, que vindrà quatre vegades a
Torelló o anirem quatre vegades allà, això està per decidir.
Porto una mica el conveni que ens han fet arribar; no és un conveni oficial, si no que és
un esborrany, perquè puguem estudiar i una mica poder explicar quina és la finalitat
d’aquesta oficina. El conveni, entra d’altres –no el llegiré tot-, parla que l’oficina, com a
competències té la d’analitzar les necessitats d’escolarització, analitzar els moviments
demogràfics que afectin aquesta escolarització, analitzar en desenvolupament urbanístic i
les infraestructures que afectin; la primera part és la d’analitzar; llavors ja parla d’elaborar
propostes de disponibilitat de terrenys, si s’escau, que s’escau, perquè amb el Marta
Mata sembla que faltaran espais. Elaborar propostes –aquí ja no parlem d’anàlisi ni
d’estudi- sobre les necessitats d’escolarització en tots els estudis de règim general, és a
dir, que estan finançats d’una manera o altra amb fons públics: llars d’infants, escoles
públiques, escoles concertades, instituts, batxillerat, cicles formatius... elaborar propostes
de les necessitats d’escolarització relacionades també amb l’escola d’adults i algunes
funcions més, que quan tinguem el conveni definitiu ja us farem arribar.
Jo crec que és una bona eina i que, per tant, quan la tinguem oficialment sobre la taula ja
hi podrem treballar.
El departament ens va demanar si ja la volíem per aquesta preinscripció, per aquest curs
i li vam dir que ho vèiem una mica precipitat, perquè la preinscripció comença ja i, per
tant, les coses les hem de fer bé; la sol·licitem ara, ens l’atorgaran quan toqui i a veure si
de cara al proper curs, és a dir, a mitjans o finals d’aquest any ja la podem tenir en
funcionament.
Sr. MANEL ROMANS:
5.2.Des de fa un parell de mesos tenim un parell de persones, dos plans d’ocupació, que es
cuiden d’arranjar tot el que són els rius i camins del costat dels rius de Torelló. He de dir
que gairebé ja està acabada la Bardissa; si hi aneu, veureu que ha canviat molt: s’han tret
totes les bardisses i ara s’estan arranjant les baranes que hi ha i penso que ha quedat
molt decent. També han entrat a Malianta; han estat netejant tot el que era Malianta,
perquè hi havia un tros que hi havia uns canyissars que des del camí no es veia el riu;
han netejat els canyissars, també han netejat tot el tros on demà passat es fa la festa de
l’arbre i els nens vindran a plantar una quarantena d’arbres; ho han netejat tot i també
s’han ficat dins del riu. Com podeu veure, la zona del mercat municipal en alguns trams
han entrat amb els fils a tallar aquests canyissars que hi havia avall.
També avui hem rebut el permís de l’ACA per arranjar el tros de Can Pujades en avall,
que diguem que el riu estava ple de sorra al mig del riu i feia molta pena amb alguns
arbrots que havien caigut per allà i l’ACA ens ha donar permís per arranjar-ho. Per tant,
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mirarem aquests propers dies que el riu a Torelló ens quedi una mica més net i que ens
puguem sentir orgullosos d’aquest riu, tot i que el tenim canalitzat i hi podem fer el que hi
podem fer, però almenys si que el tros que hi podem fer i en la mesura que podem fer
l’Ajuntament de Torelló, mirar que el riu quedi amb la cara ben neta.
Sr. ALBERT PORTÚS:
5.3.Aquest divendres dia 1 d’abril, es passarà al cobrament el primer dels quatre rebuts de
l’IBI.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.4.Recordar quatre actes que tenim aquest cap de setmana i el vinent:
 Dissabte 2 d’abril, a les 11 del matí, hi ha la conferència de la Lídia Pons, que és la
secretària de l’IEC i coordinadora de l’atles lingüístic del domini català, sobre els
colors de la llengua, a la biblioteca Dos Rius.
 Al vespre, a les 9, els que no vulgueu veure futbol, hi ha una obra molt bona de la
Clara Segura que es diu conillet.
 Diumenge, recordar que hi ha Segimon Serrallonga a la biblioteca Dos Rius, també,
a quarts de dotze del matí
 I dissabte 9 d’abril, hi ha l’estrena d’una adaptació de dansa teatre sobre el violí
d’Auschwitz, pels nois i noies de xarxa de teatre de Torelló.
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
5.5.Volia respondre una pregunta que em va fer en Jordi Casals, sobre el reglament del
consell municipal d’esports: ho vam estar mirant i es va aprovar el 29 de juliol de 2013 i
va estar exposat al públic i es va presentar, perquè els diferents components poguessin
presentar al·legacions i finalment es va publicar el 24 de febrer de 2014.
Però també, a més, abans de fer aquest cas el vam passar a les entitats, perquè
poguessin comentar si volien fer alguna modificació, inclús abans de fer-ho.
M’he tornat a llegir la normativa i em sembla que és tot correcte. Ho vam comentar també
amb la Montse (Freixa, Secretària) i hem seguit els passos. Si com a component, voleu
fer alguna modificació, en el pròxim plenari del Consell municipal d’esports ho podem
proposar i la podem fer.
Sr. Jordi Casals:
Si, ja us farem arribar a la regidoria; bàsicament és per homogeneïtzar les mesures de la
normativa dels altres consells, perquè hi havia algunes coses que aquí són diferents amb
els altres, i que vam tenir un debat i va ser molt llarg que es pogués modificar... però ja us
ho farem arribar.
Sra. Concepció Villena:
Tot i que a l’hora de fer-ho, ens vam basar una mica amb altres consells, però com que
ho vam fer una mica abans.
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Sr. Jordi Casals:
És que com que s’havia comunicat això, potser se’ns van passar aquests punts. Ja us
farem arribar a la regidoria aquestes modificacions.

5.6.El dia 17 d’abril es farà una altra cursa Pels camins dels matxos; ja estem ajudant a
organitzar-la.
A dia d’avui, estaven totes les inscripcions completes; ja hi ha més de 600 persones
participants, tot i que les inscripcions s’havien de tancar el 6 d’abril, però ja està complet.
Aquesta cursa és el diumenge 17, però el dissabte 16 es faran un seguit d’activitats a la
plaça Nova, es repartiran els dorsals, per aprofitar que és un esdeveniment important i
que ens ve molta gent de fora, per dinamitzar al màxim.

Sr. JORDI ROSELL:
5.7.Demà comença el raid dels Ausetans. Tenim una gran participació: 20 equips i 100
inscrits i la final del raid serà el dia 10 d’abril a la zona esportiva.

5.8.El dia 9 d’abril, des de “comerç Torelló”, es fa l’acció comercial del mes d’abril, que porta
per lema “el comerç de Torelló es mou amb el número 9” i és una acció on els comerços
que s’hi ha adherit fan tot tipus d’oferta relacionades amb aquest número.

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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