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

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

Ordinària
27 de juny de 2016

Presencial
de les 19:01 a les 21:05
PLE2016/6

Hi assisteixen:
President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
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2.3.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 17/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles
2.3.2. Dictamen sobre el Pla de Tresoreria any 2016
2.4. RECURSOS HUMANS
2.4.1. Modificació del Conveni Col•lectiu del personal laboral per al període 2013-15 (Codi
del Conveni 08014092012006)
2.4.2. Modificació de l'Acord de Condicions de Treball del personal funcionari per al
període 2013-15 (Codi de l'Acord 08014102132006)
2.5. SECRETARIA
2.5.1. Aprovació expedient de contractació per a la licitació del contracte de serveis de
manteniment de l'enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i control d'accessos
2.5.2. Aprovació expedient de contractació per a la licitació del contracte de
subministrament i manteniment en règim de lloguer de 2 màquines fotocopiadores
2.5.3. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Torelló, tancat
a 31 de desembre de 2015.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal de CUP-SP
3.1.1.1. Moció d ela CUP Torelló - Som Poble a favor de l'elaboració d'uns pressupostos
participatius.
3.1.1.2. Moció per al seguiment i control de l'aplicació dels acords inclosos a les mocions
aprovades al Ple de l'Ajuntament de Torelló
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprobats des de l'última sessió plenaria
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la celebració
d'un casament civil en el regidor Sr. Jordi Rosell
3.3.2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia del 15 de juny de 2016, d'aprovació de la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Torelló, de l'exercici 2015
3.3.3. Donar compte al ple del decret d'avocació de tasques per vacances dels regidors
3.3.4. Donar compte al Ple de la contractació per urgència d'una col.laboradora de radio
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última
sessió plenària
3.5. DONAR COMPTE D'ACORDS I ALTRES INFORMACIONS
3.5.1. Donar compte al Ple del compliment d'allò previst a l'art. 104 Bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, relatiu al personal
eventual d'aquesta Corporació durant el primer trimestre de l'any 2016
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/5 Ordinària 30/05/2016
A petició del Sr. Lluís Toneu, es rectifica, en la pàgina 34, a la seva intervenció, on deia
“…fa que sigui difícil que algú pugui entonar-s‟ho.”, que ha de dir: “fa que sigui difícil que
algú pugui entomar-ho.
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L‟acta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació, amb aquesta
rectificació.
2. PROPOSTES
2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Aprovació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L‟any 2009 el Ple Municipal de l‟Ajuntament de Torelló va aprovar l‟actual Reglament de
funcionament del Consell Escolar Municipal, que és l‟òrgan de participació i consulta dels
sectors afectats en la programació de l‟ensenyament no universitari dins l‟àmbit
municipal.
Durant aquests últims anys el municipi de Torelló ha incorporat nous centres de formació
reglada no universitària, com són una llar d‟infants i un centre de Formació de Persones
Adultes i això demana una modificació de l‟actual Reglament del CEM per tal que aquests
nous centres estiguin degudament representants en el Consell Escolar Municipal.
L‟any 2014 el Plenari del Consell Escolar Municipal va acordar d‟iniciar el procés per a la
modificació del Reglament del CEM per tal de donar cabuda legal als centres de nova
creació, i en aquest sentit es va crear una comissió de treball per tal d‟estudiar les
dimensions i característiques que hauria de tenir en compte el nou Reglament. El treball
de la comissió es va elevar al Plenari i una vegada acceptat pel aquest es va portar a
consulta d‟inspecció educativa i dels serveis jurídics municipals, una vegada incorporades
les observacions jurídiques i tècniques corresponents el document es va tornar a
sotmetre a consideració del Plenari del CEM.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- La normativa reguladora de la competència i procediment per l‟aprovació dels
Reglaments municipals es troba regulada bàsicament en la següent normativa :
-Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s‟aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament d‟obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases d‟organització i de
funcionament dels consells escolars municipals.
Segon.- Vist l‟informe de secretaria que obra a l‟expedient.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l‟Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d‟edictes que s‟inseriran al BOP, al
DOGC , a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d‟edictes de
l‟ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al·legacions contra l‟acord d‟aprovació
inicial, la modificació del Reglament quedarà definitivament aprovada i es farà constar els
efectes de l‟aprovació per decret de l‟Alcaldia .
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació del Reglament es procedirà a la
seva publicació íntegre al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el
qual s‟hagi publicat íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s‟hagin procedit a
la seva publicació íntegre i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació
de l‟aprovació definitiva del Reglament a l‟Administració de l‟Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- Notificar el present acord al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- Autoritzar a l‟Alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l‟execució dels acords anteriors.

El text del Reglament que cal aprovar és el següent:
“PROPOSTA DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL DE TORELLÓ

CAPÍTOL I
DEFINICIÓ, OBJECTIUS I FINALITATS
Article 1.- El Consell Escolar Municipal és l‟organisme de consulta i de participació dels
sectors afectats en la programació de l‟ensenyament reglat no universitari dins de l‟àmbit
del municipi de Torelló.
Article 2.- El Consell Escolar Municipal haurà de ser consultat per l‟administració
educativa i, també pot ésser consultat per l‟Ajuntament de Torelló, sobre les qüestions
següents:



Convenis i acords amb el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, les institucions i els organismes educatius que afecten l‟ensenyament
dins l‟àmbit municipal.
Actuacions i normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris
i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
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Actuacions que afavoreixin l‟ocupació real de les places escolars amb la finalitat
de millorar el rendiment educatiu i, si s‟escau, fer factible l‟obligatorietat de
l‟ensenyament.
L‟emplaçament dels centres docents dins la demarcació municipal.
Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la
conservació, la vigilància i el manteniment adequat dels centres docents públics.
El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa,
especialment pel que fa a l‟adaptació de la programació al medi.
Les competències educatives que afecten l‟ensenyament no universitari i que la
legislació atorga als municipis.

Article 3.- El Consell Escolar Municipal pot demanar informació a l‟administració
educativa, a l‟administració municipal i al Departament d‟Ensenyament sobre qualsevol
matèria que afecti el seu camp d‟actuació.
Article 4.- El Consell Escolar Municipal exerceix la seva funció assessora davant de
l‟administració corresponent i pot elevar informes i propostes a aquesta i als consells
escolars d‟àmbit superior sobre qüestions relacionades amb la seva competència i,
especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.
Article 5.- L‟administració municipal, en l‟àmbit del seu territori, ha de prestar el suport
tècnic necessari perquè el Consell Escolar Municipal pugui desenvolupar les funcions
regulades en aquest Reglament.
CAPÍTOL II
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Article 6.- En aplicació de la base 2.2 del capítol 1 de l‟annex del Decret 404/1987, de 22
de desembre, que fixa que els municipis que tinguin més de cinc centres educatius i
menys de setze tindran un consell composat per un mínim de 33 membres, es fixa en 50
el nombre de membres del Consell Escolar Municipal de Torelló. En compliment del
contingut del Decret 404/1987, i en especial del contingut de les bases 3, 4 i 13 del
capítol 1 de l‟annex, es fixa la composició del Consell Escolar Municipal en els següents
membres:
a) L‟alcalde/essa com a President/a que, d‟acord amb la base 4 del decret 404 de
1987, de 22 de desembre, podrà delegar en un regidor de l‟ajuntament.
b) Actuaran com a vocals:
8 Membres de la corporació nomenats pel plenari municipal en proporció a la
representació dels diferents grups municipals.
9 Membres designats pels consells escolars de cada centre pel sector de mestres i
professors, un en representació de cadascun dels centres docents de la població que
imparteixin ensenyaments reglats en l‟àmbit d‟educació infantil, primària o secundària.
Es mirarà que hi estiguin representats tots els cicles educatius. Caldrà nomenar un
candidat titular i un suplent per cada centre per tal de cobrir possibles baixes, si es
produís la renúncia del titular i el suplent el lloc quedarà vacant fins la propera
renovació.
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9 Membres designats pel sector de pares i mares d‟alumnes. La meitat seran
designats
directament pels consells escolars de cada centre: un per Institut
Cirviànum, un per l‟escola Rocaprevera, un per l‟escola Sagrats Cors i un per la llar
d‟infants La Cabanya. L‟altra meitat seran designats per les AMPA: un per la llar
d‟infants Blancaneus, un per l‟Institut Cirviànum, un per l‟Institut Escola Marta Mata,
un per l‟escola Dr. Fortià Solà i un per l‟escola Vall del Ges. Aquesta designació dels
membres pels consells escolars i les AMPA tindrà caràcter rotatiu, és a dir que aquells
centres que la primera vegada designin els representant a través del consell escolar
tal com diu aquest escrit, la vegada següent ho faran per l‟AMPA i viceversa. Caldrà
nomenar un candidat titular i un suplent per cada plaça per tal de cobrir possibles
baixes, si es produís la renúncia del titular i el suplent el lloc quedarà vacant fins la
propera renovació.
9 Membres designats pels consells escolars de cada centre pel sector dels alumnes,
preferentment, dos per les etapes d‟ensenyaments obligatoris i dos per les
d‟ensenyaments post-obligatoris en representació de l‟Institut Cirviànum, un en
representació de l‟Institut Escola Marta Mata, un en representació de l‟escola
Rocaprevera, un en representació de l‟escola Sagrats i dos per l‟Escola d‟Adults.
Caldrà nomenar un candidat titular i un suplent per cada plaça per tal de cobrir
possibles baixes, si es produís la renúncia del titular i el suplent el lloc quedarà
vacant fins la propera renovació.
5 Membres designats pels consells escolars de cada centre pel sector del personal
d‟administració i serveis un en representació de les llars d‟infants, un en representació
de les escoles públiques de Primària, un en representació de les escoles concertades,
un en representació de l‟Institut i un en representació de l‟escola d‟Adults. Es faran
rotacions cada dos anys dels centres no representats. Caldrà nomenar un candidat
titular i un suplent per cada plaça per tal de cobrir possibles baixes, si es produís la
renúncia del titular i el suplent el lloc quedarà vacant fins la propera renovació. La
designació dels representants de les llars d‟infants i de les escoles públiques de
primària i de les escoles concertades es farà de manera rotatòria.
9 Membres designats entre els directors o titulars dels centres del municipi, un en
representació cadascun dels centres docents de la població que imparteixin
ensenyaments reglats en l‟àmbit d‟educació infantil, primària, secundària i de la
formació d‟adults. Caldrà nomenar un candidat titular i un suplent per cada centre per
tal de cobrir possibles baixes, si es produís la renúncia del titular i el suplent el lloc
quedarà vacant fins la propera renovació.
Es podrà convidar a un representant de l‟Escola Municipal de Música i de l‟Escola
d‟Arts Plàstiques que assistiran amb veu, però, sense vot.
Cadascun dels centres docents (o entitats de la localitat vinculades al món de
l‟ensenyament) que no imparteixin ensenyaments reglats poden, així mateix, designar, si
ho creuen escaient i a través dels seus òrgans de govern, una persona que els
representi, amb veu però sense vot, al Consell Escolar Municipal de Torelló. El Ple del
Consell Plenari d‟aquest resoldrà discrecionalment sobre l‟admissió dels representants
d‟aquests centres educatius o entitats.
Els Serveis Territorials del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
poden així mateix designar, si ho creuen escaient, llurs representats al Consell Escolar
Municipal de Torelló.
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Els candidats suplents substituiran els titulars en ocasió de les baixes, no absència, que
es puguin produir fins a la propera renovació del Consell.
Article 7.- El nomenament i cessament dels representants de la Corporació municipal
que han de formar part com a vocals del Consell Escolar Municipal de Torelló s‟efectuarà
per acord de l‟ajuntament en Ple.
Article 8.- Els vocals dels sectors de mares i pares d‟alumnes, alumnes, professors i
mestres i personal d‟administració i de serveis seran escollits per períodes de dos anys
entre els membres del sector que formin part del Consell Escolar dels Centres del
municipi de Torelló.
Els membres de la corporació seran nomenats per períodes de 4 anys coincidint amb la
durada del mandat corporatiu.
No obstant això, qualsevol membre pot causar baixa per un dels següents motius:
 Per renúncia del mateix interessat/da.
 Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l‟havia proposat,
en el cas de perdre la condició que li va permetre ser elegit.
En cas d‟algun d‟aquests supòsits, la vacant serà coberta per la persona suplent de la
mateixa escola i sector del que hagués causat baixa, i a proposta del grup a què faci
referència.
CAPÍTOL III
ÒRGANS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I NOMENAMENT
Article 9.- El Consell Escolar de Torelló queda estructurat pels següents òrgans de
govern:
Presidència, Secretaria, Plenari del Consell, Comissió de directors que actuarà com a
Permanent i comissions de treball.
Article 10.- La Presidència del Consell Escolar Municipal de Torelló recau en
l‟alcalde/alcaldessa de Torelló o en el regidor/a de l‟ajuntament en qui aquest/a delegui.
Són funcions del President/a:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar reunions, moderar els debats i dirimir els
empats amb el vot de qualitat.
b) Fixar l‟ordre del dia.
c) Ostentar oficialment la representació del Consell en tots els actes i procediments
que calgui.
d) Vetllar per l‟execució dels acords que s‟hagin adoptat.
e) Autoritzar l‟assistència al Plenari, Comissió de directors/res o comissions de
treball, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics quan el
tractament d‟un tema ho faci aconsellable.
f) Fomentar la participació dels membres del Plenari i de les comissions.
Article 11.- La Secretaria: actuarà com a secretari/a del Consell, el tècnic/a d‟Educació
de l‟ajuntament, que ho podrà delegar quan no hi sigui a alguna altra persona de
l‟ajuntament.
Són funcions del Secretari/a:
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a) Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Plenari del Consell i a les de la
Comissió de directors.
b) Aixecar les actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell.
Assessorar jurídicament el Consell i els seus òrgans.
c) Certificar els acords amb el vistiplau del president, i tramitar i arxivar la
correspondència i la documentació.
Article 12.- El Plenari del Consell: queda constituït per la totalitat dels membres a què
es fa referència en la composició del Consell Escolar.
Les funcions del Plenari del Consell són les següents:
a) Aprovar el Règim Interior que concreti i ampliï el contingut del Reglament.
b) Aprovar la creació, composició, contingut, competències i durada de les
comissions de treball.
c) Aprovar els programes d‟actuació del propi Consell.
d) Aprovar la memòria anual.
e) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que afecti
el camp d‟actuació del Consell.
f) Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l‟Ajuntament de
Torelló i a qualsevulla altra administració educativa sobre qüestions relacionades
amb les seves competències.
g) Elaborar les planificacions, actuacions i informes que li siguin delegats o
demanats per l‟Ajuntament de Torelló i/o administració educativa.
h) Debatre i sis s‟escau aprovar les actuacions proposades per la Comissió de
directors.
i) Organitzar debats sobre temes educatius.
Article 13.- La Comissió de directors que actuarà com a Permanent i que queda
composada pels següents membres.
a) President/a que serà el mateix president/a del CEM.
b) El Secretari/a, que serà el del Consell o persona en qui aquest delegui.
c) Un director o titular de centre que representi en el Plenari per a cadascun dels
centres escolars de la localitat que imparteixin, ensenyaments reglats en els
àmbits d‟educació infantil, primària, secundària i formació d‟adults.
La Comissió de directors queda facultada per exercir les següents competències:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Planificar el calendari de les sessions del Plenari del Consell.
Rebre propostes dels membres del Plenari i preparar l‟ordre del dia.
Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel Plenari.
Elaborar la proposta de Règim Interior que aprovarà el Plenari.
Assessorar el secretari en l‟elaboració de la memòria anual.
Efectuar el seguiment del treball de les comissions i coordinar els seus
programes.
g) Proposar actuacions que fomentin la participació dels membres del Plenari.
h) Consensuar les dates de lliure disposició dels centres,
i) Rebre i donar informacions de temes vinculats amb l‟ensenyament i propostes de
la Regidoria d‟Ensenyament relacionades amb l‟esport, la salut, el benestar, el
lleure i la cultura.
j) Debatre qüestions i temes vinculats al territori que afectin l‟àmbit escolar.

8

Article 14.- Les comissions de treball: són unes comissions específiques per portar a
terme una funció concreta. La seva creació, composició, contingut i duració vindrà
donada per l‟acord del Plenari del Consell. Es nomenarà una persona responsable en
cada comissió de treball, el qual tindrà cura d‟informar a la Comissió de directors i al
Plenari de la tasca portada a terme.
CAPÍTOL IV
FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Article 15.- Sessions del Plenari i de les comissions: el Plenari del Consell es reuneix
com a mínim tres vegades durant el curs escolar que coincidiran amb una reunió cada
trimestre escolar. Les reunions del primer i tercer trimestre es faran coincidir amb l‟inici i
la finalització del curs.
La Comissió de directors es reuneix, com a mínim, cada tres mesos i, en tot cas, abans
de cada reunió del Plenari.
Les convocatòries extraordinàries del Plenari del Consell i de la Comissió de directors ho
podran ser a iniciativa del president o per sol·licitud d‟un terç com a mínim dels seus
membres.
El règim de reunions de les comissions de treball vindrà marcat per acord dels seus
membres i en atenció a les directrius marcades pel Plenari en el moment de la seva
creació.
Convocatòries: la convocatòria de les reunions ordinàries del Plenari serà lliurada a tots
els seus membres amb un mínim de 3 dies hàbils d‟anticipació.
Les reunions extraordinàries, si la urgència dels temes a tractar ho requereix, podran ser
convocades amb una anticipació inferior a les 72 hores.
La convocatòria serà per escrit i amb una constància expressa de l‟ordre del dia.
La convocatòria s‟acompanyarà de l‟acta o les actes de la reunió anterior, així com també
d‟altres documents objectes de la reunió.
Les convocatòries de les sessions de la Comissió de directors i de les comissions de
treball seguiran, sempre que sigui possible, el règim de les convocatòries del Plenari del
Consell establert als anteriors apartats.
Quòrum i votacions: per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en primera
convocatòria, cal que en el moment de constitució de la reunió hi siguin presents la meitat
més un dels seus membres de ple dret.
Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà
d‟arribar a decisions consensuades. No obstant això, en el cas de desacords, les
decisions es prendran per majoria simple, fora del cas d‟una abstenció majoritària que
obligaria a continuar les deliberacions o passar a una reunió posterior.
Les votacions es realitzaran a mà alçada, fora del cas que el vint per cent dels assistents
sol·licitin votació secreta.
Els vots són personals i intransferibles.
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CAPÍTOL V
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
Article 16.- Si en el termini fixat en la convocatòria no es comuniquessin els
representants escollits, o no hi hagués acord en la seva elecció, per part d'alguns dels
centres, l‟ajuntament ho posarà en coneixement del Departament d‟Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per tal que procedeixi al nomenament directe.
Article 17.- Per a la constitució del Consell es reuniran tots els seus membres en una
sessió extraordinària convocada a l‟efecte per l‟Ajuntament de Torelló, en la data fixada a
la convocatòria , amb el següents ordre del dia:
1. Constitució del Consell Escolar Municipal.
2. Designació dels membres de la Permanent.
3. Règim de reunions del Plenari i de la Permanent.
Article 18.- Mentre no es procedeixi a la renovació dels membres del Consell Escolar
Municipal, en cas de produir-se la baixa d‟algun dels membres de qualsevol sector,
correspondrà al president proposar el substitut entre els suplents del consell escolar del
centre afectat i serà ratificat pel Plenari.
CAPÍTOL VI
NORMATIVA APLICABLE.
Article 19.- En tot el que no es preveu en aquest Reglament s‟estarà al que estableix el
Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d‟organització i
funcionament dels Consells Escolars municipals i altra normativa d‟aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Relació de centres docents públics i concertats del municipi amb representació dins del
Consell Escolar Municipal:
Llar d‟Infants Blancaneus
Llar d‟Infants La Cabanya
Institut Escola Marta Mata
Escola Vall del Ges
Escola Dr. Fortià Solà
Escola Rocaprevera
Escola Sagrats Cors
Institut Cirviànum de Torelló
Centre de Formació d‟Adults La Cooperativa
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al BOP de Barcelona i
hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que s‟hagi comunicat l‟aprovació a
l‟Administració de l‟Estat i a la Generalitat de Catalunya.“
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INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
La CUP Torelló – Som Poble votarem a favor de l‟aprovació del reglament del consell
Escolar municipal del poble, però creiem que es podria treure més suc d‟aquest òrgan,
que diguem que és molt burocràtic i poc creatiu.
Un dubte que ens plantegem és el motiu pel qual les escoles de música i d‟arts plàstiques
hi tenen veu, però no hi tenen vot; l‟alcalde ens va dir en l‟última Junta de Portaveus que
ho miraria. De fet hi ha dos objectius d‟aquest consell escolar que hauríem d‟implicar la
incorporació de les escoles de música i d‟arts, amb veu i vot; serien els punts B i F, que
diuen:
 El punt B diu “Actuacions i normes municipals que afecten els serveis educatius
complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres
docents.”
 I el punt F que diu “El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat
educativa, especialment pel que fa a l‟adaptació de la programació al medi.”
L‟actuació en aquests mateixos objectius b i f, podria significar la proposta de novetats
interessants, com per exemple, l‟aprovació de sinèrgies entre les escoles de música i
plàstica, amb la col·laboració estreta d‟aquestes escoles; per exemple, amb les activitats
extraescolars i les escoles d‟ensenyament obligatori. Sabem, però, que l‟escola d‟arts
plàstiques, malgrat es digui escola no forma part del sistema educatiu reglat; es diu
escola, com es podria dir centre o espai i mai han cregut convenient tenir vot –ens
consta-. De moment, mai han vist necessari tenir vot i normalment, sempre s‟han sentit
prou escoltats dins del consell escolar. Desconeixem l‟opinió que tindria la nova fundació
que es farà càrrec de l‟escola de música a partir d‟aquest proper curs, i en tot cas,
confirmar que ho votarem a favor, tot i que pensem que és un òrgan que se‟n podria
treure una mica més de suc.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi donarem suport; també tenim aquest dubte i així ho vam manifestar a
la comissió informativa i em sembla que se‟ns va contestar que era per un tema que no
tenen consell escolar i que no podien tenir una representació equilibrada de la comunitat
educativa aquests dos centres municipals de l‟escola de música i la d‟arts plàstiques.
També tenim dubtes del motiu que si que hi és el centre de formació i se‟ns va dir que ho
havia demanat inspecció i per això s‟havia inclòs.
Bé, mentre es vagi convidant, si és que es creu que aquesta és la figura adient, a les
escoles municipals, ho valorem positivament i el que si que ens agradaria és que al
consell municipal escolar es faci un esforç per tornar a ser un espai de debat, de
participació i que a vegades aquí s‟han de tenir estratègies i s‟ha de ser proactiu a l‟hora
de plantejar les reunions, no perquè sigui un simple tràmit, si no que sigui de participació
de la comunitat educativa que sabem que és una de les comunitats d‟aquí a Torelló, de
les més potents que hi ha.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Les raons per les quals es va decidir engegar la modificació del consell escolar, ja venen
de la legislatura passada i, si no m‟equivoco, un dels motius era per intentar dotar també
de més flexibilitat, de més vida, un consell escolar que no sé en quin punt, però des que
jo en sóc conscient sempre havia estat un lloc de trobada, però on s‟abocava informació i
no hi havia massa retorn.
Coincideixo amb la CUP i amb Esquerra que aquest seria un dels objectius una vegada
aprovat aquest document, de donar-hi més contingut; totalment d‟acord.
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Voldria aclarir un parell de coses: fa mesos que està aquest reglament en marxa; es va
crear ja a la legislatura passada una comissió d‟entre la gent que estaven al consell
escolar per redactar-lo; va enganxar el canvi de legislatura amb el document enllestit i
llavors va ser quan en el primer consell escolar –que es va tardar una mica massa a
convocar-lo- es va presentar a tots els membres, perquè el coneguessin i per donar un
temps –que si no m‟equivoco era fins el mes d‟abril- per presentar esmenes. Ni l‟escola
de música, ni l‟escola d‟arts plàstiques, ni cap dels que estan aquí presents, ni les
escoles, ni ningú del consell va presentar cap al·legació en aquest sentit; si que es van
presentar unes al·legacions que s‟han tingut en compte i eren de caràcter tècnic.
El motiu pel qual no hi són amb vot, però si amb veu, és a dir, no estan incloses dins la
part reglamentària del reglament, crec que són més d‟un: el primer –ho has dit tu Jordi- us
el vaig enviar via whatsApp a la junta de portaveus, és que no tenen consell escolar i, per
tant, a l‟hora de crear representacions seria complicat. La segona, és que cap de les dues
escoles han tingut o han demostrat interès en cap moment per ser-hi com a membres de
ple dret; si que estan contents que els convidem a venir, i que consti aquí. I tampoc hi ha
hagut ningú dins dels membres del consell que hagi demanat això que esteu demanant
ara i que hagi fet que se‟ls proposés. Aquests són els motius pels quals no hi són.
Evidentment és un reglament; s‟aprova per ple i, per tant, es pot modificar per ple i si
creiem en algun moment que la Fundació que gestionarà l‟escola de música té ganes de
ser-hi o l‟escola d‟arts plàstiques volen que es canviï, ho consultarem i no tinc cap
inconvenient en què hi siguin. Si que és cert que la llei parla que ens toquen un mínim de
33 representants –que ja són molts-; n‟hi posem 50. Aquest equilibri per ser el màxim
representatius possible i l‟equilibri de forces entre Ajuntament, pares, consells escolars,
mestres i personal, fa que a vegades sigui una mica feixugues les dinàmiques, però tal
com heu demanat vosaltres i Esquerra, ho intentarem.
Sra. ELENA CRESPI:
Amb l‟escola de música, com que són nous no sabem què passarà; amb l‟escola d‟arts
plàstiques ja sabíem que no tenen interès per canviar-ho, o sigui que gràcies..

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres creiem que més que demanar que es presentin al·legacions des de les escoles
municipals, bàsicament estan gestionades per una empresa concessionària, però
bàsicament seria l‟Ajuntament el qui hauria de vetllar pels interessos de les escoles
municipals, perquè la titularitat és municipal i potser seria una mica estrany que el mateix
Ajuntament es presentés al·legacions a si mateix; no s‟ha de traslladar a les empreses
concessionàries una cosa que és de titularitat de l‟Ajuntament; és a dir, que en aquest
cas, des de la regidoria s‟hauria de pensar en clau d‟escoles municipals si es volgués fer
aquestes aportacions.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Gràcies. m‟he explicat malament. No deia que no havien presentat al·legacions elles, si
no que ningú dels que estaven presents havien presentat al·legacions; m‟he explicat
malament.
I l‟altra cosa que has comentat, és que estaria bé que hi fossin per coordinar-se amb
extraescolars... no ha calgut que hi fossin per haver engegat aquesta feina. Si un dels
motius és aquest, suposo que ho deies com exemple i això ja està funcionant i crec que
bastant bé.
VOTACIÓ:
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La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.2. ALCALDIA
2.2.1. Proposta per donar suport a la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC
ACORD:
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, de naturalesa i vocació pública i
de gestió privada, desplega la seva activitat en els àmbits de la docència, la recerca i la
transferència de coneixement. És el motor d‟una gran força emergent que és la de
l‟educació i del coneixement i treballa per convertir-se en un projecte estratègic del
territori. Sense perdre les arrels que en defineixen la personalitat, desplega tot el
potencial per ser una universitat global, fortament internacionalitzada i capaç d‟atreure
talent al centre de Catalunya.
Nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, la UVic-UCC dóna continuïtat a una tradició
universitària que es remunta a l‟Edat Mitjana amb l'escola catedralícia. El 1599 es crea la
Universitat Literària de Vic amb la concessió del privilegi del rei Felip III perquè l‟Estudi
General de Vic pugui graduar els estudiants en Arts i Filosofia. El 1717, com a represàlia
per la Guerra de Successió, Felip V va imposar el Decret de Nova Planta que suprimia
totes les universitats catalanes, entre elles la de Vic. El 1977 es crea l‟Escola
Universitària de Mestres d'Osona a la qual s'incorporen progressivament les escoles
universitàries d'Infermeria, d'Empresarials i la Politècnica. El 1997, amb l‟aprovació per
unanimitat del Parlament de Catalunya, de la Llei de Reconeixement de la Universitat de
Vic aquesta institució fa un important salt convertint-se en una universitat més del sistema
català. A partir d‟aquí, la institució ha anat arrelant en el territori i ha sabut conrear noves
relacions i aliances com és l'acord de federació amb la Fundació Universitària del Bages,
el 2013, pel qual es crea el Campus UManresa i la universitat federada passa a
denominar-se Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
Finalment, aquest any 2016 es crea la seu UGranollers per a la impartició de graus i
cicles formatius de grau superior a la capital de Vallès Oriental.
És a través d‟aquests campus i seus que la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya ofereix estudis de salut i biociències a les facultats de Ciències de la Salut i el
Benestar i de Ciències i Tecnologia de la UVic, i a la Facultat de Ciències de la Salut
d‟UManresa. Compta amb 10 càtedres, la major part d‟elles especialitzades en l‟àmbit
sanitari i social liderades per reconeguts investigadors.
Atès que el projecte de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC es nodrirà de tot aquest
coneixement de la institució i, a més, permetrà que la Universitat adquireixi un major
prestigi i rellevància en el sistema universitari català i esdevingui una eina indispensable
per construir una estructura d‟estat,
Atès que la UVic-UCC compta amb una xarxa assistencial molt completa on
desenvolupar part de la formació i docència com són els centres de salut i hospitalaris de
Vic, Manresa, Granollers o Barcelona.
Atès que els estudis de Medicina de la UVic-UCC incorporen elements diferencials i
innovadors respecte a altres estudis de Medicina i, a més, donaran resposta a la
demanda d‟alumnes que no poden cursar el grau a Catalunya ja que la demanda interna
és molt superior a l‟oferta de places,
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Atès que, segons l‟informe demogràfic elaborat pel Col·legi de Metges, la població de
metges està envellint i en menys de 10 anys es jubilaran més de 6.000 professionals dels
33.000 metges que exerceixen a Barcelona i a partir del 2021, se‟n jubilaran gairebé
1.000 metges l‟any,
Atès que una Facultat de Medicina aportarà un impacte econòmic i social molt important a
la ciutat i a les comarques pròximes. Segons els càlculs estimats, la implantació
d‟aquesta Facultat comporta un augment del PIB d‟Osona i el Bages d‟un 0,26%
(correspon a 8.500 M) i es crearien 243 nous llocs de treball tant directes com indirectes,
Atès que hi ha un clar desequilibri territorial a l‟Estat espanyol ja que només una de les 8
universitats privades que s‟han autoritzat és a Catalunya (90 places) mentre que altres
comunitats com Madrid o València disposen de 565 o 200 places respectivament,
Atès que es tracta d‟un projecte que ha de permetre la vertebració de la Catalunya central
a través d‟una Facultat sense ànim de lucre i amb vocació plenament municipalista,
Atès que la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya vol impartir el grau el
pròxim curs 2017/2018 i el Govern de la Generalitat ha de posicionar-se en breu sobre
aquesta nova Facultat,

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

1. Donar suport explícit al projecte de Facultat de Medicina com a projecte
estratègic, innovador, municipalista, i de gran valor afegit per a la ciutat i les
comarques de la Catalunya central.
2. Col·laborar amb l‟equip de govern en totes les accions que es considerin
necessàries per tal de poder impartir els estudis de Medicina a la UVic-UCC .
3. Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d‟aquest consistori de comptar
amb una Facultat que imparteixi el Grau de Medicina, que compensi el desequilibri
territorial que pateix Catalunya, fruit de les decisions d‟autoritzacions de places
per part del govern de l‟Estat espanyol, i aporti un actiu més en el sistema
universitari català.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Com ja vam explicar tant a la comissió informativa, com a la Junta de portaveus, aquesta
proposta de donar suport a la Facultat de medicina de la Universitat de Vic, i la Universitat
central de Catalunya, se‟ns demana bàsicament donar-hi suport en aquest grau de
medicina que es vol impartir ja per al proper curs 2017/2018 i a través d‟aquests campus i
de les seves seus, tant la universitat de Vic com la Universitat central de Catalunya, ja
ofereixen uns estudis de salut i de les facultats de ciències de la salut i de benestar i de
ciències de la tecnologia a la facultat de Vic i la facultat de ciències i salut de la universitat
de Manresa també, i en total ja compten amb 10 càtedres. En aquest aspecte hem de dir
que la universitat de Vic juntament amb la universitat central de Catalunya ja compta amb
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una xarxa assistencial molt completa per poder desenvolupar part d ela formació i
docència i com són els centres hospitalaris de salut, tant de Vic, Manresa, Olot,
Campdevànol, Granollers, Barcelona... i amb tot això es vol donar resposta també a una
demanada d‟alumnes que no poden cursar aquest grau a Catalunya, perquè la demanda
interna és molt superior a l‟oferta de les places. I per tot això, l‟equip de govern demanaria
el suport a la resta de grups al consistori.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup del PSC no donarem suport a aquesta proposta. El regidor
d‟Esquerra Republicana Jordi Casals a la Junta de Portaveus va demanar si tenien
l‟Informe tècnic de l‟impacte econòmic i social que fa esment aquesta proposta. En el
paràgraf que diu: “Atès que una Facultat de Medicina aportarà un impacte econòmic i
social molt important a la ciutat i a les comarques pròximes. Segons els càlculs estimats,
la implantació d‟aquesta Facultat comporta un augment del PIB d‟Osona i del Bages d‟un
0,26% (correspon a 8.500 M€) i es crearien 243 nous llocs de treball tant directes com
indirectes”. No sabem en que es basen aquests càlculs, com tampoc em sabut trobar per
en lloc, l‟informe demogràfic del col·legi de metges que fa esment la proposta en el
paràgraf que diu: “Atès que, segons l‟informe demogràfic elaborat pel Col·legi de Metges,
la població de metges està envellint i en menys de 10 anys es jubilaran més de 6.000
professionals dels 33.000 metges que exerceixen a Barcelona i a partir del 2021, se‟n
jubilaran gairebé 1.000 metges l‟any”. Com he dit anteriorment per una manca
d‟informació de l‟equip de govern i perquè des del nostre grup apostem per una educació
i ensenyança pública i de qualitat i fins no tenir clara tota la informació, no donarem
suport a la proposta; tampoc volem posar pals a les rodes perquè es tiri endavant, per la
qual cosa ens abstindrem.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló Som Poble en aquest punt hi votarem en contra. Com ja vam
explicar quan vam votar l‟adhesió al Patronat de la Uvic, nosaltres, tot i estar a favor de la
universitat de Vic no compartim el seu model de gestió actual d‟universitat concertada; i
aquesta nova facultat encara allunya més la Uvic del model d‟universitat pública que
nosaltres creiem, ja que serà una facultat més pròxima a un model provat que no pas un
model concertat. Què vol dir això? Per a la gent de la comarca que vulgui estudiar
medicina, segurament els sortirà més a compte econòmicament anar a estudiar a fora,
fins i tot, tenint ens costos de transport o fins i tot de residència, que no pas estudiar a
Vic, a més de la diferència qualitativa que de ben segur que hi haurà com a mínim els
primers anys. Per tant, servirà aquesta facultat per apropar els estudis de medicina als
estudiants d‟aquí? No. Corre el perill de convertir-se en una facultat on qui no tingui prou
nota per anar a estudiar medicina en altres llocs, ho vagi a fer a Vic pagant més. O sigui,
més facilitat d‟accés a una carrera per a qui més capacitat econòmica té.
Sense cap mena de dubte, aquest no és el nostre model universitari; no el compartim de
cap de les maneres. L‟accés a l‟educació hauria de ser regit per factors no econòmics i
més aviat s‟hauria d‟anar en la direcció contrària, facilitant l‟accés a tota la població i que
no hi hagués impediments econòmics a l‟hora d‟estudiar, que ningú es quedés sense tenir
dret d‟anar a la universitat per no disposar de diners suficients i aquesta facultat privada
va en contra de tot això exposat i que nosaltres defensem. Aquí s‟ha parlat que hi ha una
demanda que s‟ha de cobrir; s‟ha parlat de quin impacte econòmic podria tenir la
facultat... per a nosaltres, més enllà de si hi ha la demanda o de l‟impacte econòmic que
podria tenir, estem en contra d‟aquest model universitari i creiem que aquesta demanda
es podria cobrir i tindria el mateix impacte econòmic si es lluités perquè pogués ser una
universitat i una facultat pública.
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Per tant, per tot això, nosaltres votarem en contra d‟una facultat que només farà que
continuar mercantilitzar l‟educació del nostre país.
Sr. JORDI CASALS:
Des d‟Esquerra Republicana Junts per Torelló, el plantejament d‟aquesta proposta que
ens envia l‟Ajuntament de Vic com a membres del patronat d ela Universitat ens creen
alguns dubtes; alguns ja els ha comentat el portaveu del PSC i que els vam posar damunt
de la taula a la comissió, és a dir: aquí s‟està parlant de dades, d‟impacte econòmic i tot
plegat; vam demanar si s‟havia informat des de Vic a l‟equip de govern o a l‟alcalde com a
membre del patronat al respecte, i no s‟havia donat aquet tipus d‟informació i com que no
hi ha cap referència que ens digui d‟on treuen aquestes dades de l‟impacte econòmic, les
hauríem de posar en dubte o, si més no, haver demanat la informació, que suposo que no
s‟ha demanat.
També una qüestió de sensibilitat, i això potser estaria bé dir-ho quan es vagi al patronat:
una mica de sensibilitat cap als paràmetres geogràfic en què s‟emmarca la universitat de
Vic; és a adir: està posant comparatives de places d‟una manera injusta i ho compara
amb Madrid i el País Valencià, quan la universitat de Vic forma part de les xarxes
d‟universitats dels Països Catalans, que és la Joan Lluís Vives i potser aquí s‟hauria
d‟incloure que a Madrid hi ha 565 places i en l‟espai Joan lluís Vives n‟hi ha 290, 200 al
País Valencià i 90 a Catalunya.
És una moció que a l‟expedient només hi ha la moció i el correu de Vic demanant que
s‟aprovi, però no hi ha cap tipus d‟informació, ni de model de facultat, ni de com ho volen
tirar endavant. També ho vam demanar i no s‟ha explicat, encara no hagués constat per
escrit, però no es va explicar. O sigui que hem hagut d‟anar a buscar informació a altres
municipis i aquí el que es planteja –i també va quedar plasmat en algun mitjà de
comunicació- que el que es vol fer és una facultat de medicina eminentment privada,
fugint del model de la universitat de Vic, que va costar Déu i ajuda que pogués tenir un
contracte programa d‟universitat, o sigui que podríem dir –més o menys- que és una
universitat concertada, però que hi ha un sistema de matriculació basat en el mèrit i amb
una nota de tall en la línia del que ha de ser una universitat amb cara i ulls, que té unes
facultats que són de referència a nivell de país, com pot ser, per exemple, el de magisteri,
i ara aquí es planteja una universitat de medicina en què estem parlant per la part baixa
de la matrícula anual de 10.000 euros i de la part alta, de 15.000 €, en què segurament, si
apareguessin més places públiques de medicina a Catalunya ja no seria viable, però per
altra banda també es plantegen que s‟ha d‟anar a buscar estudiants fora del país i quan
dic del país, no parlo de Catalunya, si no l‟Estat.
És a dir que jo no sé si és realment el model que es parla d‟un projecte estratègic;
segurament tenen una estratègia; no sabem quina és aquesta estratègia o ens la
imaginem i que diguem no la compartim gaire. Innovador, no és gaire innovador; és a dir:
hi ha moltes universitats que segueixen aquest model privat; tenim models als Estats
Units que són universitats en alguns casos de cert nivell i cert prestigi, que això s‟ha de
guanyar al llarg dels anys, però sona més a algunes altres universitats, que una persona
lligada a la universitat de Vic ha fet referència en alguns diaris de Barcelona, que
realment no són universitats de primera línia. No ens agradaria que s‟assemblés a les
noves universitats que s‟estan impulsant a sud Amèrica, que el que fa és que sigui una
expenedora de titulacions a canvi d‟una matrícula bastant gran.
Es parla d‟un model municipalista; no sé com pot ser una facultat de medicina
municipalista, sincerament! Si algú em pot explicar com es fa una facultat de medicina
municipalista, si m‟ho explica estarà molt agraït. I aquest gran valor afegit per la ciutat i
les comarques de la Catalunya central, posem en dubte aquestes dades, perquè les
diuen, però no hi ha cap tipus de referència i és curiosa la referència a les comarques
centrals, perquè no sé si hi ha un impacte important a la Garrotxa, malgrat que hi hagi
espais de la universitat de Vic o a Granollers.
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A nosaltres ens fa patir aquesta informació, perquè si resulta que una facultat de
medicina a la universitat de Vic té aquest model, tothom sap que les facultats de medicina
de les universitats marquen quin és el model de la universitat i realment influencia molt
com s‟organitza i com es tira endavant aquesta universitat. És a dir: aquí potser es va a
un canvi de model; potser es va a un model d‟universitat que es prescindeixi del contracte
programa d ela universitat, que l‟antic equip de l‟anterior rectora va treballar i ho va
aconseguir i potser el nou equip amb diferents accions poden preveure que es va cap a
un altre tipus de model que no és el perquè va néixer la universitat de Vic, ni respon a la
necessitat de tenir un país equilibrat, territorialment en l‟àmbit universitari. Tenir una
universitat de Vic com la que tenim ara, malgrat que no és 100% pública, però que hi
tendeix, això és una cosa que molt pocs països tenen; és a dir, en ciutats petites, poder
tenir universitats relativament accessibles a nivell econòmic i potser d‟aquesta manera
ens ho carregarem. Potser per això s‟està descentralitzant la facultat de magisteri cap a
Granollers, que és diferent de Manresa, que té una facultat diferenciada.
A nosaltres ens fa patir, i com a membres l‟Ajuntament de Torelló, l‟alcalde que és
membre del patronat, ens agradaria, o si més no, si el nostre rol fos aquest, nosaltres
plantejaríem tots aquests dubtes al patronat. Estaria bé, que malgrat que això segur que
s‟aprovarà amb els vots a favor de l‟equip de govern, si més no que es plategin al
patronat els dubtes que s‟han plantejat en aquest ple, bàsicament, perquè els membres
del patronat puguin saber quines són les opinions que hi ha en aquest ple municipal i que
potser l‟Ajuntament de Torelló hi dóna suport –perquè hi ha una majoria absoluta a l‟equip
de govern-, però que hi ha gairebé la meitat de regidors d‟aquest ple municipal, és a dir,
gairebé els representants de la meitat de la població de Torelló que té dubtes sobre
aquest model de facultat.
Nosaltres no estem en contra que es faci una facultat de medicina; el que estem en
contra és d‟aquest model que s‟està posant damunt de la taula i que pot tenir
conseqüències greus per a la universitat de Vic. No hi votarem en contra, perquè ningú
ens assenyali i ens digui: “no esteu a favor d‟una facultat de medicina...” no. Ens
abstenim, perquè quedi clar: estem a favor que es pugui treballar per una facultat de
medicina a Vic, però la música que hi ha darrera d‟aquesta facultat i les conseqüències
que pot portar aquesta facultat i aquest model ens fa patir. És a dir que ens abstindrem.
Sr. JAUME VIVET:
En quant a l‟estudi econòmic, evidentment que és estimatiu, perquè fins que hi ha activitat
no pots avaluar exactament què aporta ni què reporta. Per tant, ningú té la vareta màgica
per dir exactament quan pot ser.
Jo evidentment he trucat a l‟alcaldessa de Vic; li he demanat i m‟ha explicat que aquest
estudi és estimatiu i que arriba aquí.
Que a Catalunya només hi ha 90 places? És evident que hi ha una diferència vers les
altres, també ho explica.
I a nosaltres ja ens agradaria que fos pública! Però de moment no ho pot ser. O és
privada o no hi és i això es fa sota un paraigua de la mateixa universitat, però sota el
paraigua d‟una Fundació a part. Per tant, que no es barregin les coses i entenem que la
voluntat és de moment engegar i evidentment –com deia el Sr. Manrique- segurament
que els primers anys qualitatius potser no ho seran com hauria de ser, però és evident
que si no es comença no es pot córrer camí. Per tant, també penso que és la manera de
començar, començar a caminar. Estem d‟acord i ja dic que hauria de ser pública; no pot
ser-ho; a tots ens agradaria. Penso que també és una oportunitat per fer la universitat de
Vic una mica més gran i més potent i amb una demanda concreta de places per a
estudiants; potser si que el cost de matrícula és alt, però això, o no n‟hi ha.
Per tant, nosaltres veient com està la resta de grups, si que hi donarem suport.
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VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d‟EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal CUP-SP
Abstencions: 5, dels regidors dels grups municipals d‟ERC-JpT-AM i del PSC-CP

2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 17/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l‟Alcaldia de data 15 de juny de 2016 s‟ha ordenat la incoació de
l‟expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l‟expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en
baixa

Consignació
definitiva

106-23112040000

Renting vehicle benestar
social

3.917,06 €

700,00 €

3.217,06 €

305-17204670001

Transferències
corrents
Consorci Alba-Ter

4.236,17 €

62,60 €

4.173,57 €

306-4592100001

Manteniment
infraestructures

165.000,00 €

5.304,41 €

159.695,59 €

6.067,01 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

106-2313Vehicle
de
6240000
transport adaptat
(Projecte:2015-3106-1)

Consignació
inicial
52.000,00 €

Crèdits en alta
700,00 €

Consignació
definitiva
52.700,00 €
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305-17204890000

Transferència
corrent a l‟Agència
de
l‟Energia
d‟Osona

306-459-6090000 Infraestructures
(Projecte:2016-2- equipaments
306-1)

i

2.514,16 €

67,76 €

2.581,92 €

39.005,31 €

5.000,00 €

44.005,31 €

5.767,76 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

306-171-4800000 Transferència
corrent a l‟ADF

Total altes de crèdits extraordinaris:

Consignació
inicial
0,00 €

Crèdits en alta
299,25 €

Consignació
definitiva
299,25 €

299,25 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o
programa.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 37 i 41
del Reial decret 500/1990.
4. Es compleixen els articles 10.2 i 13.2 de les Bases d‟Execució del pressupost de
l‟exercici 2016, aprovades definitivament en el Ple de l‟Ajuntament del 21 de desembre de
2015.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.

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. 17/2016, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles del pressupost de l‟Ajuntament.
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.
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INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
Vots favorables: 11, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 6, de la regidora i els regidors dels grups municipals d‟ERC-JpT-AM i
de la CUP-SP

2.3.2. Dictamen sobre el Pla de Tresoreria any 2016
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:

El Pla de Tresoreria és un instrument indispensable a les Entitats Locals que distribueix
en el temps les disponibilitats dineràries per la puntual satisfacció de les obligacions. Fa
una estimació dels fluxos d‟ingressos i despeses de l‟Ajuntament en un marc temporal
anual.
Així doncs el Pla de Tresoreria permet, d‟una banda realitzar la distribució temporal de les
disponibilitats dineràries que ens obliga la Llei, i per l‟altre banda, conèixer d‟avant mà si
tindrem una necessitat de liquiditat que ens exigeixi concertar una operació de crèdit o si
tindrem períodes d‟excedent monetaris que ens permetin realitzar col·locacions puntuals
que serveixin per incrementar els recursos de l‟Ajuntament a través dels protocols de
gestió d‟excedents.
La Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic, va
modificar parcialment la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d‟abril, d‟Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), concretament es va modificar l‟article 13, que fa
referència a com s‟instrumenta el principi de sostenibilitat financera en l‟administració.
Concretament l‟article 13.6 de la LOEPSF estableix que el Pla de Tresoreria inclourà, al
menys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es
garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
La gestió dels fons integrants de la tresoreria es realitzarà sota el principi d‟unitat de caixa
amb centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i
operacions no pressupostàries. Es disposa la utilització de tots els recursos dineraris
disponibles.
Els objectius que es pretenen amb aquest Pla serien, entre d‟altres, ajustar l‟expedició
d‟ordres de pagament des del pressupost a les disponibilitats liquides de Tresoreria i
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garantir el compliment del termini màxim de pagament a proveïdors que fixa la normativa
de morositat. de liberación y garantizar el cumplimiento del plazo máximo de pago a
proveedores que fija la normativa sobre morosidad.
La previsió d‟ingressos i despeses del Pla de Tresoreria és base en la continguda en el
pressupost per l‟exercici 2016.
El Pla de Tresoreria podrà ser actualitzat durant l‟exercici, havent de remetre la
informació referida al mateix abans de l‟últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre natural de l‟any, en virtut de l‟article 16 de l‟Ordre HAP/2105/2012, de 1
d‟octubre, que desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d‟abril, d‟Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
El Pla de Tresoreria tindrà vigència anual i es considerarà d‟aplicació per l‟exercici
pressupostari 2016.
Que els criteris que han servit de base de càlcul del pla de tresoreria s‟expliquen en
l‟informe d'Intervenció,

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:
“APROVAR el pla de tresoreria per a l‟exercici 2016, en el que es posa de manifest el
compliment del termini màxim de pagament que fixa la normativa sobre morositat, Llei
Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic,
d‟acord a l‟annex”
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
Vots favorables: 14, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
d‟ERC-JpT-AM, d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, de la regidora i els regidors del grup municipal de la CUP-SP

2.4. RECURSOS HUMANS
2.4.1. Modificació del Conveni Col•lectiu del personal laboral per al període 2013-15
(Codi del Conveni 08014092012006)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l‟ajuntament de Torelló, de data 28 d‟octubre de 2013 va aprovar el Conveni
Col·lectiu del personal laboral per al període 2013-15, el qual continua vigent.

21

L‟esmentat Conveni es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
20 de març de 2014 i consta inscrit al Registre de convenis i acords col·lectius de treball
en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb el codi 08014092012006.
En data 28 de juliol de 2014 el Ple de l‟Ajuntament de Torelló va aprovar la modificació
dels articles 13 a) i 16 c) A).
En data 26 de maig de 2016 s‟ha constituït la mesa de negociació de les condicions de
treball del personal laboral de l‟Ajuntament de Torelló, per tal d‟adaptar-se al resultat de
es darreres eleccions sindicals.
En data 15 de juny de 2016 la mesa de negociació del Conveni Col·lectiu del personal
laboral de l‟Ajuntament de Torelló ha arribat a un acord per a la modificació dels articles
12 i 13 a) del Conveni Col·lectiu.
FONAMENTS DE DRET:


Art. 48 k), Disposició addicional tretzena i catorzena del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d‟octubre pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟Estatut Bàsic
de l‟empleat Públic.



Arts. 32 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d‟octubre, pel qual s‟aprova el
text refós de la Llei de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic (TREBEP).



Arts. 87 i 88 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d‟octubre, pel qual s‟aprova el
text refós de la Llei de l‟Estatut dels treballadors (ET )

Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l‟adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació dels articles 12 i 13 a) del Conveni col·lectiu del
Personal laboral pel període 2013-2015, d‟acord amb el text que consta a l‟expedient
signat pels representants de l‟Ajuntament de Torelló i els representants del personal
laboral en data 15 de juny de 2016.
Segon.- TRAMETRE còpia de la documentació reglamentària al Departament d‟Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per al seu registre i publicació al diari oficial.

VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.4.2. Modificació de l'Acord de Condicions de Treball del personal funcionari per al
període 2013-15 (Codi de l'Acord 08014102132006)
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ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l‟ajuntament de Torelló, de data 28 d‟octubre de 2013 va aprovar l‟Acord de
Condicions de Treball del Personal Funcionari per al període 2013-15, el qual està vigent.
L‟esmentat Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de
març de 2014 i consta inscrit al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb el codi 08014102132006.
En data 28 de juliol de 2014 el Ple de l‟Ajuntament de Torelló va aprovar la modificació
dels articles 13 a), 16 c) A) i el punt 4 de l‟Annex de la Policia Local.
En data 26 de maig de 2016 s‟ha constituït la mesa de negociació de les condicions de
treball del personal funcionari de l‟Ajuntament de Torelló, per tal d‟adaptar-se al resultat
de les darreres eleccions sindicals.
En data 15 de juny de 2016 la mesa de negociació de les condicions de treball del
personal funcionari de l‟Ajuntament de Torelló ha arribat a un acord per a la modificació
dels articles 12 i 13 a) de l‟Acord de Condicions de Treball del Personal funcionari.
FONAMENTS DE DRET:
 Art. 48 k), Disposició addicional tretzena i catorzena del Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d‟octubre pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟Estatut Bàsic de ‟empleat
Públic.



Arts. 31 i 33 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d‟octubre, pel qual s‟aprova el
text refós de la Llei de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic (TREBEP).
Arts. 6.3.c), 7.1 , 7.2 i 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d‟agost, de llibertat sindical
(LOLS),

Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l‟adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació dels articles 12 i 13 a) de l‟Acord de Condicions de
Treball del personal funcionari pel període 2013-2015, d‟acord amb el text que consta a
l‟expedient signat pels representants de l‟Ajuntament de Torelló i els representants del
personal funcionari en data 15 de juny de 2016.
Segon.- TRAMETRE còpia de la documentació reglamentària al Departament d‟Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per al seu registre i publicació al diari oficial.
VOTACIÓ:
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La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.5. SECRETARIA
2.5.1. Aprovació expedient de contractació per a la licitació del contracte de serveis
de manteniment de l'enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i control
d'accessos
ACORD:
Relació de Fets:
1.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d‟abril de 2016 es va aprovar
resoldre el contracte de serveis de manteniment i conservació de la xarxa d‟enllumenat
públic de Torelló amb efectes 30 de març de 2016 al haver expirat el termini de vigència
del mateix.
2.- El responsable del departament d‟Infraestructures i Manteniment de l‟ajuntament de
Torelló ha informat en data 14 de juny de 2016 de la necessitat de procedir a la
contractació del servei de manteniment de l‟enllumenat públic, instal·lacions semafòriques
i control d‟accessos.
3.- Per resolució d‟alcaldia de data 15 de juny de 2016 es va aprovar iniciar l‟expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada. Donada la característica del servei a licitar es considera com procediment
més adequat el procediment obert, atenent a l‟oferta econòmicament més avantatjosa i
amb diversos criteris d‟adjudicació.
4.- Vist que en data 15 de juny de 2016 s‟ha emès informe d'Intervenció i en la mateixa
data informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan
competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
5.- En data 15 de juny de 2016 s‟han redactat i s‟han incorporat a l‟expedient el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques aplicables a
aquesta contractació.
Fonaments de dret:
1.L'article 110.1 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.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, atenent a
l‟oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d‟adjudicació i tramitació
ordinària, per a la licitació de la contractació del servei de manteniment de l‟enllumenat
públic, instal·lacions semafòriques i control d‟accessos, amb un pressupost anual de cent
cinc mil dos-cents setanta euros (105.270,00 €), IVA inclòs (21 %).
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de vint-i-sis mil tres-cents disset euros
amb cinquanta cèntims (26.317,50 €), amb càrrec a la partida 306-165-2279900 del
pressupost de despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, pels mesos d‟octubre a desembre de l‟exercici 2016.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de 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 al diari Oficial
de la Comunitat Europea –DOCE- i en el perfil de contractant, per tal que durant el termini
de vint dies naturals es puguin presentar les proposicions que s‟estimin pertinents.
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d‟Intervenció i al departament
d‟Infraestructures i Manteniment.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt hi votarem a favor. Per a nosaltres, tot i que encara no és
suficient, veiem bé que en aquest concurs es valorin molts altres punts més enllà dels
estrictament econòmics i en especial veiem bé que es valorin criteris com la gestió
documental eficient.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres fem una abstenció; teníem el vot afirmatiu, però fem una abstenció per matisar
una mica el nostre plantejament davant d‟aquest plec, que sabem que s‟ha de fer; és un
plec normal, però nosaltres creiem –i així ho vam demanar si es preveia d‟aquesta
manera- que hauria d‟anar lligat a un pla de millora i d‟inversions que en el seu moment,
en pregunta en aquest ple ja es va dir que es descartava, però que si més no i vaig
demanar si es tenia planificat com es faria, si estava planificat estratègicament
conjuntament i se‟ns va dir que no. És a dir: per nosaltres, tant el manteniment com les
millores d‟inversions s‟haurien de treballar en un paquet conjunt i de forma estratègica i
coordinada.
I hi ha un aspecte que a algú li pot semblar anecdòtic, però com a regidor de comerç del
passat mandat és una cosa que n‟havíem parlat, que és el fet de posar en el plec de
condicions el tema dels llums de Nadal, que no creiem que la fórmula hagués de ser
aquesta. Nosaltres, el que plantejàvem i havíem plantejat, és que s‟hagués inclòs com
una millora la compra de nous llums de Nadal, que es podia haver fet paulatinament al
llarg del contracte, perquè el que s‟ha inclòs aquí, només és el muntatge i segurament,
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una cosa que tots volem, que és poder anar donant feina a les empreses de Torelló i que
en el tema de contractació pública costa molt de poder facilitar que les empreses de
Torelló puguin treballar per l‟Ajuntament, però en aquest cas si que el seu volum és petit i
segurament la instal·lació d‟aquests llums podria seguir fent-la l‟empresa de Torelló que
ho feia i, en canvi, com a millora l‟empresa adjudicatària podria haver fet aquesta inversió,
que segurament és el més necessari, perquè muntar llums ja ho hem anat fent els darrers
anys i el que cal és millorar i renovar aquesta il·luminació de nadal.
Potser a algú li pot semblar anecdòtic, però com a anterior regidor de comerç si que m‟ha
cridat l‟atenció i no compartim com es faci.
Sr. DAVID FORCADA:
Precisament el que hem pretès amb aquesta licitació és una mica el contrari: deslligar el
màxim el que és inversió del que és manteniment. També s‟ha incorporat el tema de
vandalisme i s‟han incorporat altre serveis complementaris com el del control telemàtic de
les instal·lacions i també sobretot el control de raports setmanals i mensuals de les feines
que es fan realment de manteniment. I ho hem volgut deslligar de la inversió, perquè
entenem que hi ha una auditoria, ja hi ha un pla d‟eficiència energètica de l‟enllumenat de
Torelló; per tant, tenim clar on s‟han de fer les inversions i en base a aquest pla les
anirem realitzant en funció de la disponibilitat pressupostària que hi hagi en cada
moment. Així no lliguem, no estem hipotecant el futur de possibles inversions a un
contracte ara. Una cosa són les inversions i una altra, el manteniment.
Hi ha altres fórmules en què si que t‟ofereixen finançaments els típics contractes de Eses
que ja et fan tota la renovació total o parcial en uns anys determinats, però ens sembla
que és un risc, perquè evidentment tecnològicament canvia, canvien els preus i, per tant,
el que farem i potser també afavorint a les empreses locals, és anar licitant les partides
d‟enllumenat i que hi concorrin les empreses de Torelló o d‟on sigui i anirem fent
parcialment aquestes inversions i d‟aquesta manera en tenim el control nosaltres i no
estem subjectes a l‟adjudicació a un contracte llarg.
Sr. JORDI CASALS:
Tenir-ho planificat i treballar-ho estratègicament conjuntament, l‟ajuntament pot continuar
mantenint el control de tot plegat; hi ha diferents fórmules, com ha plantejat aquí el
regidor i per nosaltres, en cap moment dèiem que l‟ajuntament perdi el control, perquè
ens sembla que l‟ajuntament, de tot el que és titular, no ha de perdre el control, encara
que ho gestioni algú altre, però nosaltres, com hem expressat, ho vèiem que s‟havia de
relligar tot amb un fil ben sòlid.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
Vots favorables: 14, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
de la CUP-SP, d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d‟ERC-JpT-AM

2.5.2. Aprovació expedient de contractació per a la licitació del contracte de
subministrament i manteniment en règim de lloguer de 2 màquines fotocopiadores
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ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.- La responsable del departament de Règim Intern de l‟ajuntament de Torelló ha
informat en data 13 de juny de 2016 de la necessitat de procedir a la contractació del
subministrament i manteniment en règim de lloguer de 2 màquines fotocopiadores (una
pels serveis socials a l‟edifici La Carrera i una altra per la biblioteca Dos Rius).
3.- Per resolució d‟alcaldia de data 14 de juny de 2016 es va aprovar iniciar l‟expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada. Donada la característica del subministrament a licitar es considera com
procediment més adequat el procediment obert, atenent a l‟oferta econòmicament més
avantatjosa i amb diversos criteris d‟adjudicació.
4.- Vist que en data 15 de juny de 2016 s‟ha emès informe d'Intervenció i en la mateixa
data informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan
competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
5.- En data 15 de juny de 2016 s‟han redactat i s‟han incorporat a l‟expedient el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques aplicables a
aquesta contractació.
FONAMENTS DE DRET:
1.L'article 110.1 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, acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, atenent a
l‟oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d‟adjudicació i tramitació
ordinària, per a la licitació de la contractació del subministrament i manteniment en règim
de lloguer de 2 màquines fotocopiadores (una pels serveis socials a l‟edifici La Carrera i
una altra per la biblioteca Dos Rius), amb un pressupost estimat de catorze mil vuit-cents
deu euros amb quaranta cèntims (14.810,40 €), IVA inclòs (21 %).
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de vuit-cents vuitanta-vuit euros amb
trenta-cinc cèntims (888,35 €), amb càrrec a les partides 405-150-2130000 / 101-3321-
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2130001 / 106-2310-2030000 del pressupost de despeses vigent que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, pels mesos d‟agost a desembre de
l‟exercici 2016.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de subministrament.
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 en el perfil de contractant, per tal que durant el termini de vint
dies naturals es puguin presentar les proposicions que s‟estimin pertinents.
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d‟Intervenció i al departament de Règim
Intern.

VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.5.3. Rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Torelló,
tancat a 31 de desembre de 2015.
ACORD:
Relació de Fets
1.Per acord del ple en sessió celebrada el 30 de juliol de 2012 es va aprovar la
rectificació de l‟inventari general de béns , drets i obligacions de l‟ajuntament de Torelló
actualitzat a 31 de desembre de 2011.
2.L‟entrada en vigor de l‟Ordre 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprova
la instrucció del model normal de comptabilitat local, coneguda com la nova ICAL fa que
calgui introduir canvis en l‟inventari per tal d‟adaptar-nos a les disposicions d‟aquesta
ICAL.
3.-

Els canvis que s‟han introduït són els següents:
1- S‟han assignat centres de cost a tots els béns que són susceptibles d‟estar
assignats a un centre de cost.
2- S‟han fet canvis de classificació dels béns que estaven mal classificats.
3- En l‟inventari hi havia un valor global assignat al compte compte 2120 (
Immobilitzacions materials,infraestructures), , s‟ha repartit aquest valor entre tots
els carrers del municipi.
4- S‟ha detectat que alguns béns que l‟ajuntament té no estaven donats d‟alta a
l‟inventari, per tant s‟ha regularitzat aquesta situació.
5- Alguns dels béns que constaven en l‟inventari ja no existien, per tant també s‟ha
regularitzat aquesta circumstància.
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6- En l‟inventari constaven alguns terrenys cedits a la companyia elèctrica, per tant
cal actualitzar la nova situació patrimonial.
7- En alguns cassos ha calgut modificar el fons d‟amortització d‟exercicis anteriors
8- S'han incorporat les millores efectuades en la zona esportiva.
9- S'ha previst el canvi de classificació de diversos béns de gestió per quantitat a
gestió simple.
Fonaments de Dret
Primer.- L'article 79.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL) el patrimoni de les entitats locals està constituït pel conjunt de béns, drets i
accions que els pertanyen.
L'article 222.1.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de
la Llei municipal i del règim local de Catalunya (LMRLC) disposa que els ens locals han
de portar un inventari de llurs béns que ha de ser objecte d'actualització continuada,
sense perjudici d ela seva rectificació que s'ha de fer cada any.
Segon.- L'article 32.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques disposa que les administracions públiques estan obligades a
inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni. Concretament , a l'apartat 4ty.
del mateix article preveu que l‟inventari patrimonial de les entitats locals inclourà, com a
mínim, els béns mobles i els dret reals existents sobre aquests.
En desenvolupament d'aquesta norma estatal, el reglament de béns de les Corporacions
locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny (RBEL), concretament l'article
17, estableix que les corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els
seus béns i drets, sigui quina sigui la seva naturalesa o forma d‟adquisició. De la mateixa
manera a Catalunya , l'article 100 del reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1.988, de 17 d'octubre (RPC) determina que els ens locals han de portar un
inventari general consolidat dels seus béns, drets i obligacions que, d'acord amb l'article
102.1 del mateix text, s'ha de rectificar anualment.
Tercer.- L'article 100 del RPC disposa que l'inventari estarà integrat pels seus béns i
drets :
a)
b)
c)
d)

Els béns, drets i obligacions de l'ens local.
Els afectes al seu patrimoni municipal del sòl.
Els afectes al patrimoni històric-artístic.
Els dels organismes autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia
dependents de l'ens local.
e) Els cedits a altres administracions o a particulars però reversibles a l'ens local.
L'article 86 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, preveu que les entitats
locals estan obligades a formar inventari valorat de tots els seus béns i drets del que es
remetrà còpia a les Administracions de l'estat i de la Comunitat Autònoma i que es
rectificarà de forma autònoma.
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Quart.- Els articles 222.3 LMRLC i article 105 RPC preveuen que l'òrgan competent per
aprovar la rectificació de l'inventari és el ple. Es sotmet a dictamen de la Comissió
informativa l‟adopció del següent :

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la rectificació anual de l'inventari general de béns i drets de la
corporació actualitzat a data de 31 de desembre de 2.015 que figura annex a l'expedient.
Segon.- Remetre còpia de l'esmentat inventari general, autoritzat per la secretària i amb
el vistiplau de l'alcalde, al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern a Barcelona.
Tercer.- Comunicar aquest acord a Secretaria i Intervenció.

VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. Moció de la CUP Torelló - Som Poble a favor de l'elaboació d'uns
pressupostos participatius.
PROPOSTA:
Atès que una de les màximes expressions de l‟autonomia municipal i de la voluntat
política d‟un ajuntament, és el pressupost municipal, ja que aquest és el document que
plasma en forma d‟accions concretes les polítiques a dur a terme als nostres pobles i
ciutats.
Atès que, per tant, caldria que aquest fos un dels documents més treballats i
consensuats, tant amb la resta de partits polítics representats al ple, com amb la mateixa
ciutadania.
Atès que les experiències amb pressupostos participatius parteixen de la necessitat de
buscar noves fórmules de democràcia participativa que permetin una implicació activa de
la ciutadania en els afers públics, més enllà de l‟elecció dels seus representats polítics
cada quatre anys.
Atès que quan parlem de pressupostos participatius ens referim, en termes generals, a
mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania en l‟elaboració dels
pressupostos públics. No es tracta de qüestionar la responsabilitat ni dels governs ni dels
legisladors en el procés pressupostari, sinó de permetre la participació de la ciutadania en
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la definició de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos
econòmics existents.
Atès que aquest debat amb la ciutadania cal que s‟exerceixi d‟una manera gradual i
continuada per tal d‟arribar a una maduresa i consciència participativa plena amb el
màxim de garanties.
Atès que des de la CUP Torelló- Som Poble sempre hem buscat mecanismes per a la
millora de la participació ciutadana, i creiem que aquesta ha d‟esdevenir una de les
principals eines de qualsevol govern. De la mateixa manera creiem que també, i
especialment en aquests moments, és quan calen polítiques valentes de comunicació i
treball amb la ciutadania.
Atès que una de les màximes expressions de l‟autonomia municipal i de la voluntat
política d‟un ajuntament, és el pressupost municipal, ja que aquest és el document que
plasma en forma d‟accions concretes les polítiques a dur a terme als nostres pobles i
ciutats.
Atès que, per tant, caldria que aquest fos un dels documents més treballats i
consensuats, tant amb la resta de partits polítics representats al ple, com amb la mateixa
ciutadania.
Atès que les experiències amb pressupostos participatius parteixen de la necessitat de
buscar noves fórmules de democràcia participativa que permetin una implicació activa de
la ciutadania en els afers públics, més enllà de l‟elecció dels seus representats polítics
cada quatre anys.
Atès que quan parlem de pressupostos participatius ens referim, en termes generals, a
mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania en l‟elaboració dels
pressupostos públics. No es tracta de qüestionar la responsabilitat ni dels governs ni dels
legisladors en el procés pressupostari, sinó de permetre la participació de la ciutadania en
la definició de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos
econòmics existents.
Atès que aquest debat amb la ciutadania cal que s‟exerceixi d‟una manera gradual i
continuada per tal d‟arribar a una maduresa i consciència participativa plena amb el
màxim de garanties.
Atès que des de la CUP Torelló- Som Poble sempre hem buscat mecanismes per a la
millora de la participació ciutadana, i creiem que aquesta ha d‟esdevenir una de les
principals eines de qualsevol govern. De la mateixa manera creiem que també, i
especialment en aquests moments, és quan calen polítiques valentes de comunicació i
treball amb la ciutadania.
Per tot això, es proposa al Ple de l‟Ajuntament, l‟adopció dels acords que segueixen:
PRIMER. Expressar el compromís de consecució d‟uns pressupostos plenament
participatius en el termini màxim de 2 anys, basats en els següents punts:


Iniciar un procés per tal d‟exercir una primera experiència participativa per als
pressupostos de l‟any 2017. Basada en el debat i configuració d‟una part del
pressupost (per exemple, el capítol d‟INVERSIONS) en un procés obert a tota la
ciutadania de Torelló.
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INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres havíem enviat uns canvis per aquesta moció deixant només el punt segons dels
acords.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Si et refereixes a uns canvis que heu enviat avui mateix, proposeu que l‟acord sigui:
“Iniciar un procés per tal d‟exercir una primera experiència participativa per als
pressupostos de l‟any 2017. Basada en el debat i configuració d‟una part del pressupost
(per exemple, el capítol d‟INVERSIONS) en un procés obert a tota la ciutadania de
Torelló”.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Exacte.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Doncs ja el canviarem per aquest.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Primer aclarir que només havia quedat el punt dos, que era fer una part per al 2017.
Des de la CUP Torelló Som Poble vam presentar aquesta moció que inicialment volíem
que servís per assolir uns pressupostos plenament participatius en pocs anys. Nosaltres
és com ens agradaria que fossin. Aquests darrers anys, cada vegada més municipis
estan realitzant consultes obertes a la ciutadania per decidir a què es destinen part dels
diners, sobretot del capítol d‟inversions. Està bé i és un camí per seguir. A més, cal
reconèixer que en aquest país encara ens falta cultura política de la participació i, per
tant, està bé anar-la introduint de manera gradual per veure com seguir evolucionant i
millorar aquests processos i per evitar confusions, és tenint en compte que hi ha una gran
part dels pressupostos municipals –com per exemple la partida de recursos humans o
d‟altres- que són costos fixes de l‟Ajuntament i que, per tant, aquestes no es poden
decidir, hi són i ja està!
O sigui que quan parlem de pressupostos plenament participatius, estem parlant de les
partides en què l‟Ajuntament a nivell polític hi té capacitat d‟influència per decidir a què es
destinen els diners, i també aclarir que no totes les partides s‟han de decidir via consulta.
Per exemple, a Torelló tenim unes estructures com són els consells municipals, que con
s‟ha dit ja en aquest ple massa vegades, dóna la sensació que es convoquen i es
reuneixen només perquè toca i les seves reunions podrien tenir més utilitat, com per
exemple, dotar aquests consells de competències per decidir en què es destinen diners
dels pressupostos de la regidoria a la qual pertanyen. Al final, aquests consells
municipals estan formats normalment per actors implicats en aquests pressupostos i qui
millor per decidir cap on van els diners de la seva àrea que ells.
Per tant, i per no caure en simplismes, primerament deixar clar que són per a nosaltres
uns pressupostos participatius i que aquests es poden vehicular de diferents maneres.
Tal i com ara hem explicat, tot i que a nosaltres ens agradaria que fossin plenament
participatius en pocs anys, vam decidir canviar la moció, només deixant com a un únic
punt d‟acord que sigui començar a fer-los participatius a partir dels pròxims pressupostos
de l‟any 2017, obrint a tota la ciutadania el debat i configuració d‟una part en un capítol
com, per exemple, el d‟inversions. I, per què aquest canvi? Primer de tot, perquè quan
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presentem una moció ho fem amb voluntat que es pugui aprovar. Per tant, tal com hem
fet sempre no presentem mocions inamovibles, si no que les presentem amb voluntat de
consensos i entesa; és així com nosaltres entenem que hauria de funcionar la política
municipal i en aquest cas, entenem que el més important és poder tenir una primera
experiència participativa en la confecció dels pressupostos del nostre municipi i si així es
fa i és un procés participatiu ben fet i assentant unes bones bases, ja haurem començat a
traçar el camí que ens acostarà a l‟objectiu de mica en mica anar-los obrint a la població.
La participació i la transparència són dos punts en què en campanya tots els partits aquí
presents vam coincidir; en transparència ja s‟han començat a fer les primeres passes,
però en participació, durant aquest any que portem de mandat encara no s‟ha fet cap
balanç, al contrari, que l‟únic procés participatiu que hi havia obert, que era el del camp
de futbol del barri de Montserrat es va eliminar. Entenem que si és una pràctica per la
qual apostàvem tots els partits, és hora de posar-la en pràctica i quina millor manera de
començar que amb una eina tan important per a tothom, com poden ser els pressupostos.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup del PSC valorem molt positivament la moció que presenta la Cup,
perquè nosaltres també creiem en les polítiques de participació ciutadana. Ja ens
agradaria que es pogués dur a terme aquesta participació de la ciutadania. Tant mateix
entenem de la dificultat de poder posar en marxa aquest procés participatiu per la feina
que això comportaria per un ajuntament de les nostres característiques i per als tècnics i
personal de l‟Ajuntament en fer de tota la partida d‟inversions un pressupost totalment
participatiu i a més de que hi ha una mancança des de l‟equip de govern que, des de el
pacte de govern entre Ciu i Fem Torelló no han elaborat o no han volgut presentar-nos un
PAM, un Pla d‟actuació municipal per aquesta legislatura 2015/19 on defineixin clarament
les inversions per zones o per barris. Per això entenem que serà molt difícil que l‟equip de
govern estigui d‟acord en què aquesta moció tiri endavant en aquest cas, per entendre
que es inviable poder fer totes les partides del pressupost d‟inversions participatives; per
altra banda si que donaríem suport a fer participatives les partides de inversions
relacionades amb zones del nostre municipi i a les inversions i millores dels nostres
barris. De tota manera des del nostre grup del Psc i donarem suport i votarem a favor.

Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot agrair a la CUP que haguem pogut parlar sobre aquesta moció i que al final
ha tingut aquest format.
Ens agradaria que pogués tirar endavant, però primer voldria explicar una mica, perquè
vam parlar amb la CUP de poder treure el primer i el tercer punt i en canvi, en el segon hi
estàvem d‟acord: nosaltres estem a favor de la participació ciutadana; així ho vam
demostrar quan vam estar a l‟equip de govern, per exemple, fins i tot en una cosa tan
sensible com és el canvi de sentit de carrers, es va fer d‟una manera participada a través
del consell municipal de mobilitat i seguretat ciutadana i es va obrir als veïns i a diferents
col·lectius del barri afectat. També es va treballar de forma participada en el marc del
consistori infantil i es va engegar el procés participatiu del barri de Montserrat, que quan
estàvem encarant la recta final a principis d‟aquest mandat, tal com ha dit el portaveu de
la CUP, més que fer passo endavant se‟n van fer enrere.
Nosaltres estem d‟acord en la participació ciutadana, però també estem d‟acord en la
democràcia representativa, podríem dir parlamentària en què estem; ens hi sentim
còmodes; sabem que primer no tota la ciutadania té la disponibilitat per participar i en
canvi la representació sempre fa que la seva opinió pugui estar representada a l‟hora de
prendre les decisions; ideal, seria poder conviure el que és la participació i el que és la
representació i jo crec que aquí si que s‟hauria de fer, si es vol en aquest Ajuntament, fer
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una reflexió profunda sobre com treballar de forma participada en el funcionament de
l‟Ajuntament.
No creiem que els pressupostos hagin de ser absolutament de forma participatius, però si
que la participació ciutadana ha de tenir el seu moment.
El portaveu del PSC ha aportat una cosa, que és el pla d‟Actuació Municipal; potser algú
pot dir que ja s‟ha presentat, perquè vam votar un document que posava Pla d‟Actuació
Municipal i que eren les inversions al llarg de l‟any; el que passa és que no hi ha
actuacions de les diferents regidories que no comportin, per exemple, actuacions, és a
dir: què es farà en l‟àmbit de comerç, què es farà en l‟àmbit d‟esports,... això també donar
veu en el sector, perquè ho pugui fer és important i és el moment de planificar, de fer el
pla d‟Actuació Municipal, que s‟ha de fer a inicis de mandat, que allà és on la participació
ciutadana agafa tot el seu màxim exponent, que això no vol dir que després no n‟hi hagi
d‟haver. Ara estem a mig mandat; nosaltres no formem part de l‟equip de govern, és a dir
que entenem que amb aquest segon punt començar a obrir espais de participació
ciutadana ho trobem absolutament encertat i, a més, que també ajuda a anar acostumant
a la gent a treballar de forma participada. Tot això és un procés, s‟han engegat diferents
projectes com els que he apuntat o, per exemple, el projecte educatiu de ciutat, que hi ha
hagut una gran participació; anem continuant cap aquí i el pressupost que és una cosa
nuclear és interessant que la ciutadania, també hi pugui dir la seva.
Nosaltres hi donarem suport i totalment satisfets.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Cert és que una de les màximes expressions de l‟autonomia municipal i de la voluntat
política de l‟Ajuntament és el pressupost municipal, document que plasma en forma
d‟accions concretes les polítiques per portar a terme als nostres pobles i ciutats, en base
als respectius programes que portem cada partit; però no és més cert que com a equip de
govern entenem que som nosaltres els que tenim el deure d‟elaborar aquest pressupost i
evidentment fer-lo extensiu a la resta de grups polítics, per tal que puguin aportar
propostes i discutir-les i consensuar-lo amb el major recolzament possible.
La nostra metodologia a l‟hora d‟elaborar, tant els pressupostos, com les ordenances
fiscals, no ha canviat des que estem al govern i creiem que és la manera més idònia de
formular-los; estem oberts, tant des de la meva regidoria en particular, com de totes les
àrees en general, a rebre les propostes que creguin oportú discutir-les, debatre i tant de
bo! Poder-les consensuar per tal de poder-les introduir en els pressupostos futurs.
Aprofitem aquesta moció per reiterar el que ja vam dir en el ple del mes d‟octubre al
aprovar les ordenances fiscals, en el sentit d‟emplaçar a tots els grups d‟aquest consistori
per tal que ens facin arribar les propostes, tant a nivell d‟ordenances, com de
pressupostos, per tal de poder-les discutir amb el màxim temps possible.
És per tot el que he exposat que l‟equip de govern no donarà suport a aquesta moció.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Un parell d‟aportacions: la primera, que ara tu Albert has dit que ens emplaceu als grups
de l‟oposició a fer arribar les propostes; la realitat és que hem fet arribar dues propostes;
una va ser una moció d‟Esquerra que proposava crear una comissió per replantejar les
ordenances i per parlar-les amb temps; l‟altra és aquesta de la CUP, que parla de fer una
part dels pressupostos participatius i totes s‟han tombat; per tant, curiosa manera
d‟emplaçar a fer propostes, però quan es proposen rebutjar-les, perquè al final eren
propostes que no comportaven res, fins i tot, com hem dit, pressupostos participatius vol
dir de moltes maneres diferents: pot ser, ja com a Ajuntament predefinir uns projectes
previs i que la gent pugui triar quins prioritza, no és pas ni molts menys fer una carta als
Reis ni donar una carta blanca. Per tant, nosaltres no entenem de cap manera com ens
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aneu emplaçant a fer propostes per als pressupostos i les ordenances, però de moment
portem dues propostes i dues propostes que han estat tombades.
I l‟altra cosa que ens plantegem ja més a fons, és més enllà de participació, que és una
paraula molt maca, vosaltres què enteneu per participació? Perquè ja en vam parlar amb
els pressupostos, que s‟hi havia destinat una partida que em sembla que era de 12.000 €,
només, a participació per aquest any 2016; es va eliminar el procés participatiu del barri
de Montserrat, que amb totes les mancances que podia tenir era un procés participatiu i
que és una llàstima que es deixés de banda i, per contra, no se‟n ha iniciat cap altre i, per
tant, quan diem que s‟aposta per la participació i que es creu en la participació, què vol
dir, més enllà d‟omplir-nos la boca de paraules maques? Perquè de participació no
n‟estem veient cap, ja no només a nivell municipal, fins i tot, a nivell de poble, fins i tot; a
l‟oposició moltes vegades hem donat la sensació que falta la voluntat que participin, tant
els partits a l‟oposició, com de fer participar la ciutadania. Amb això podríem parlar dels
pressupostos, que estàs content de com funciona. Si està content en un tema tan
complex com és pressupostos i ordenances fiscals, vol dir enviar-los en 9-10 dies
d‟antelació i dir: ei! Si voleu estem disposats a reunir-nos amb vosaltres per parlar-ne i si
voleu fer algun canvi... és que el marge que es dóna és de fer un canvi molt i molt petit,
no dóna marge per poder fer gaire canvis més extensos!
I res, només deixar clar això, que des del nostre grup entenem que hi ha una manca de
voluntat de fer participar la gent molt gran d‟aquest equip de govern i ens agradaria que
anés canviant i que es comencessin a fer passos decidits, perquè la gent participés.
Sr. JORDI CASALS:
Diuen que somniar és gratis i emplaçar també ho és. I aquí anem emplaçant a presentar
propostes, col·laborar, fer aportacions i com ha dit el portaveu de la CUP, el resultat
sempre és el mateix: no. Les ordenances es van presentar, a més de posteriorment fer
una proposta per fer una taula per reflexionar sobre les ordenances, i es va dir que no;
però és que en les mateixes ordenances es van presentar un seguit d‟al·legacions i a
totes es va dir que no, i, a més, sense resposta prèvia, ni res, ni aclariments... res;
respostes tècniques i avall que fa baixada!
El portaveu del grup també ha demanat què és per l‟equip de govern la participació? Bé,
el regidor ha parlat bàsicament dels grups a l‟oposició i aquí estem parlant de la
participació de la ciutadania i tot plegat i no se‟n ha dit ni un borrall; no sé si s‟ho ha deixat
en l‟escrit que tenia, o si realment la participació ciutadana, l‟únic concepte que entén, és
els grups de l‟oposició i que l‟única participació és cada quatre anys, un vot a l‟urna,
participen i després nosaltres gestionem aquesta participació; que és una opció, veure la
participació ciutadana cap aquí! Però estaria bé que aquest emplaçament –que és gratuïtalgun dia tingués alguna conseqüència positiva cap als grups a l‟oposició, ni que fos per
donar-nos una petita satisfacció, perquè nosaltres continuarem fent propostes i intentant
tirar endavant alguns temes i no tenim majoria, mala sort, però estaria bé que de les
paraules passéssim als fets.

Sr. ALBERT PORTÚS:
Contestant una mica a en Francesc: les propostes jo les entenc propostes concretes; el
que no entenc com a proposta, és parlar del capítol d‟inversions en general obert a tota la
ciutadania; per mi, quan parlo de propostes, és dir: a veure, ens assentem, parlem de
propostes concretes i no en general. El fet de donar-ho 9 dies abans per discutir-ho, això
és mentida: jo com he dit en la meva intervenció, des del mes d‟octubre, fa 8 mesos, em
vaig oferir per reunir-nos, acceptar propostes... en cap moment m‟heu fet cap proposta
d‟ordenances ni de pressupostos i suposo que esteu esperant que ho redactem per
llavors discutir el que no us agrada; nosaltres ens avancem i diem: proposeu-nos abans
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propostes per tenir-les en compte a l‟hora del moment inicial de redacció de les
ordenances i els pressupostos.
I pel que fa a la resposta per en Jordi, no és que m‟ho hagi deixat; deu ser que no has
sentit quan parlava de la moció, que parlava de programes polítics; nosaltres en cap
moment en el nostre programa parlàvem d‟obrir el pressupost a la ciutadania. La nostra
manera de fer és aquesta que hem comentat: fer-ho avinent als partits de „oposició, que
representem al 100% de la ciutadania i a partir d‟aquí és la nostra manera de fer; podem
estar-hi d‟acord o podem no estar-hi d‟acord, però és la nostra manera de fer.
De les propostes que ens comentaves tu Jordi, si que és veritat que vau fer 7 propostes a
les ordenances, presentades el dia abans de ser aprovades, el divendres abans, que era
el cap de setmana que jo vaig ser pare; ho recordo perfectament, perquè estava a
l‟hospital i vaig rebre les propostes el divendres i el dilluns hi havia el ple. De les 7
propostes totes 7 implicaven una reducció del pressupost; no hi havia cap compensació;
no és plantejava una rebaixa, però compensar-la d‟una altra manera, per la qual cosa,
evidentment, es va votar en contra per aquest motiu i tampoc hi havia temps per discutir
unes modificacions amb tant poc temps i, per tant, una mica és el tarannà i reiterem!
Propostes concretes a partir d‟ara estem oberts i hem estat sempre oberts a discutir-ho.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Parles de propostes concretes. Per exemple, en les ajudes de les subvencions que
aquest any rebrà l‟Ajuntament en aquesta legislatura de la Diputació, nosaltres, com a
CUP Torelló – Som Poble vam fer arribar unes quantes propostes; crec que els grups
d‟Esquerra –i diria que el PSC també- i diria que de cap dels tres grups se‟n ha acceptat
cap de proposta. Per tant, ...
Sr. JAUME VIVET:
No diguis això!

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Bé. Ens vau acceptar les que coincidíem, però de les que no coincidíem no en vau
acceptar cap! De les propostes, n‟hi havia unes que ja havíeu demanat i ens vau dir:
aquestes si, aquestes les acceptem, però ja les demanàveu igualment!.
Sr. JAUME VIVET:
No em diguis cap. Digues-me que en tres hem coincidit!
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Acceptar una proposta vol dir una cosa que no teníeu contemplada fer, la proposem i ens
l‟accepteu.

Sr. JAUME VIVET:
Hem coincidit en tres!
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Si acceptar propostes vol dir acceptar el que ja hauríeu fet igualment... curiós concepte!
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Sr. JAUME VIVET:
En cas contrari vol dir fer les teves.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Acceptar una proposta de les nostres.
Sr. JAUME VIVET:
No són prioritàries.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Cap problema, però llavors no digueu que no hem fet propostes concretes. Si no ens ho
accepteu, cap problema; jo, el que dic, és que propostes concretes han sortit uns quants
casos que n‟hem fet i encara mai se‟n ha acceptat cap.
Sr. JAUME VIVET:
Tu vols que nosaltres governem i fem el que portes tu al teu programa, oi? M‟estàs dient
això!
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
No. Estic dient que hem fet propostes concretes i que no n‟heu acceptat cap.
Sr. JAUME VIVET:
Resumint, tu no m‟estàs dient això.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
No, Santi. Estic dient que hem fet propostes concretes i que no n‟heu acceptat cap.
Sr. JAUME VIVET:
Hem coincidit en tres, per no dir quatre.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Hi ha molts matisos dins d‟aquestes tres, si vols mirem documents que us els vam
entregar i no ens far es fer-los públics.

Sr. JAUME VIVET:
O sigui que tu vols que governem amb el teu programa. Aneu provant.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
No. Jo vull que no digueu que no hem fet propostes concretes.
Sr. JAUME VIVET:
Per ordenances no n‟heu fet cap. A dia d‟avui, des del mes d‟octubre, no n‟heu fet cap.
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(Parlen tots dos alhora i no és possible fer la transcripció.)
El que diu l‟Albert Portús, el que entenc, és que digueu: què no us està bé i parlem-ne
abans.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Ho hem dit més d‟una vegada.
Sr. JAUME VIVET:
No senyor! Des d‟octubre fins ara no heu dit res!

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
I tant!
Sr. JAUME VIVET:
Al contrari, que ara heu tingut l‟oportunitat de votar una ordenança per separat com
l‟escola de música i alguna altra que hi ha hagut, i heu votat en contra amb l‟excusa que
com que s‟aproven totes en bloc...

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En aquest cas si que es va acceptar la tarifació social, un canvi en una quota concreta,
però no es va acceptar parlar de tarifació social.
I després, si que també voldria afegir una cosa i és que en aquest tema ens ha sabut una
mica de greu, bé, no, però mostra el tarannà i és que moltes vegades ens hem hagut
d‟escoltar sermonets dels taimings, que ho vau enviar un divendres al vespre, ho vau
enviar un diumenge al vespre... si dimarts fem la Junta de portaveus, el dijous ha d‟estar
tot tancat, però resulta que nosaltres amb voluntat de consens i de parlar us enviem
aquesta moció oberts a fer canvis; de fet, per això fem canvis; a la Junta de portaveus
se‟ns diu que dijous us direm el què. Dijous ens posem en contacte amb vosaltres per dir
al final què i ens responeu que us reuniu dilluns abans del ple; això un equip de govern
que té dedicació a l‟ajuntament! Podeu fer el que vulgueu; simplement...
Sr. JAUME VIVET:
Una cosa és la dedicació a l‟Ajuntament i l‟altra els dies que tenim fixats de reunió del
grup! No barregem!

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En tot cas, a les properes estalviem-nos sermonets de temps, perquè és molt fàcil dir
dimarts hi ha Junta de portaveus i teniu fins dijous oposició per dir què penseu sobre els
temes i, en canvi, com equip de govern ens reunim dilluns abans del ple; espavileu-vos!
Estaria bé de cara als pròxims temps, vosaltres que sempre sou tan durs i tan estrictes
amb els criteris, també aplicar-vos els vosaltres.
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Sr. JAUME VIVET:
Com equip de govern acostumem a reunir-nos els divendres i aquest dia no va ser
possible, perquè era festa i per això ho vam fer el dilluns.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Doncs després no exigiu que s‟arribi a acords com a molt tard el dijous!
Sr. JAUME VIVET:
Doncs tu tampoc exigeixis altres coses.
Sr. JORDI CASALS:
Havia demanat la paraula.
Sr. JAUME VIVET:
Recordo que normalment solen ser dos torns de paraula. Si ho apliquem tot, apliquem-ho
tot. Dos torns de paraula. Però tens la paraula, Jordi.
Lluís: i no riguis que hi ha un ROM que vam aprovar.

Sr. JORDI CASALS:
Entenc que el programa actual de convergència i Unió no parla de participació ciutadana,
d‟acord. No ens hi vam fixar que no parlava de participació ciutadana. El que no sabem
és el grup municipal de FEM què deia el seu programa, que forma part d‟aquest equip de
govern i que potser hauria de dir la seva.
I un apunt: consens vol dir que dues parts consensuen els temes i es posen d‟acord les
dues parts; el consens no és imposar la raó d‟un sobre l‟altre; no es tracta que l‟equip de
govern faci el que vulgui la CUP, el que vulgui Esquerra, el que vulgui el PSC, però
arribar a consens no és que es faci el que faci l‟equip de govern; això ho permet una
majoria –que és molt democràtic!- però no és consens i el consens és poder confluir en
els temes i que cadascú pugui aportar la seva i ja que ens heu dit que treballéssim els
temes amb temps i que no va tenir temps d‟estudiar-se profundament les nostres
propostes a les ordenances, agrairíem que s‟estudiessin amb temps suficient i que ens
diguin què en pensen després d‟haver –ho estudiat profundament.
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que detallem a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i la regidora dels grups municipals d‟ERC-JpTAM, CUP-SP i PSC-CP
Vots desfavorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d‟EiO#FemTorelló
Abstencions: 0
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3.1.1.2. Moció per al seguiment i control de l'aplicació dels acords inclosos a les
mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de Torelló
PROPOSTA:
El ple de Torelló, com el de qualsevol altre ajuntament, és el seu òrgan municipal bàsic.
Segons l'article 98 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, "en els plens
ordinaris la part dedicada al control de la resta d'òrgans de la corporació ha de tenir una
substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, tot garantint de manera efectiva
en el seu funcionament i, en el seu cas, en la seva regulació, la participació de tots els
grups municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions".
Així doncs, en aquest marc es debaten i s'exposen per a la seva aprovació les mocions
presentades per les diverses forces polítiques amb representació al Ple municipal, ja
sigui per iniciativa pròpia o a proposta de les diverses entitats ciutadanes.
Quan un o més grups municipals presenten una moció no ho fan només amb la intenció
que aquesta sigui aprovada i prou, sinó que busquen que els acords inclosos a la
mateixa es duguin a la pràctica de manera efectiva i eficient.
ATÈS que el Ple municipal de l'Ajuntament de Torelló ha aprovat i seguirà aprovant
mocions com a òrgan municipal viu que és.
ATÈS que actualment els grups de l'oposició no disposen de la informació necessària
per conèixer en temps real el grau de compliment o no de les mocions aprovades al Ple.
ATÈS que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, obliga les administracions a un determinat comportament a nivell
intern i extern.
El ple de Torelló, com el de qualsevol altre ajuntament, és el seu òrgan municipal bàsic.
Segons l'article 98 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, "en els plens
ordinaris la part dedicada al control de la resta d'òrgans de la corporació ha de tenir una
substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, tot garantint de manera efectiva
en el seu funcionament i, en el seu cas, en la seva regulació, la participació de tots els
grups municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions".
Així doncs, en aquest marc es debaten i s'exposen per a la seva aprovació les mocions
presentades per les diverses forces polítiques amb representació al Ple municipal, ja
sigui per iniciativa pròpia o a proposta de les diverses entitats ciutadanes.
Quan un o més grups municipals presenten una moció no ho fan només amb la intenció
que aquesta sigui aprovada i prou, sinó que busquen que els acords inclosos a la
mateixa es duguin a la pràctica de manera efectiva i eficient.
ATÈS que el Ple municipal de l'Ajuntament de Torelló ha aprovat i seguirà aprovant
mocions com a òrgan municipal viu que és.
ATÈS que actualment els grups de l'oposició no disposen de la informació necessària
per conèixer en temps real el grau de compliment o no de les mocions aprovades al Ple.
ATÈS que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, obliga les administracions a un determinat comportament a nivell
intern i extern.
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Per tot això, es proposa al Ple de l‟Ajuntament, l‟adopció dels acords que segueixen:
PRIMER.- Crear i elaborar, des de l'àrea d'Alcaldia, un informe de seguiment de les
mocions que es mantingui viu i actualitzat durant tot el mandat, i que es fonamenti en
aquest punt:


En la creació d‟una base de dades que inclogui totes les mocions
presentades al ple, els grups municipals que les hagin presentat, els resultats
de les corresponents votacions, l‟àrea o àrees competencials que les hagin
d‟implementar i un seguiment específic de l'evolució del compliment dels
acords inclosos en les mocions aprovades.

SEGON.- Informar trimestralment del contingut complet de l'informe, per dues vies
diferenciades:



L'evolució del conjunt de les mocions, de manera global, en una Junta de
Portaveus.
L'evolució específica de cada moció, a les comissions informatives
relacionades sectorialment amb elles.

TERCER.- Incloure l'informe a la pàgina web de l'Ajuntament, de manera que la
ciutadania interessada en alguna moció pugui tenir accés permanent al seu seguiment.
QUART.- Fer la primera presentació trimestral de l'informe el proper mes de setembre de
l'any 2016.
CINQUÈ.- Aplicar amb caràcter retroactiu aquest procediment per totes les mocions
presentades dins d‟aquest mandat.
SISÈ.- Incloure aquest procediment i reglamentació al ROM de l‟Ajuntament de Torelló.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Com que sempre cal començar citant les fonts, direm que aquesta és una moció que
s‟inspira en una presentada pel grups ERC-Som Vic a l‟Ajuntament de Vic al ple passat,
però que són molts altres ajuntaments, ja que l‟estan portant a terme, com per exemple el
de Sant Cugat del Vallès.
Nosaltres entenem que la implementació de la metodologia que avui presentem, permetrà
a la ciutadania i als diferents grups municipals, representats o no en aquest ple, fer un
millor seguiment de l‟activitat política desenvolupada aquí, és a dir: nosaltres entenem
que no només hauria de ser una obligació derivada de la llei 19/2014 de transparència, si
no que el que presentem avui hauria de ser un acte de ple convenciment. Per nosaltres,
la transparència és una dimensió del bon govern, i no al revés; no és simplement una
tècnica de control preventiu; és la forma com s‟exerceix el poder ciutadà, un mecanisme
de control democràtic del poder per part de la ciutadania.
És per això que avui demanem que s‟inclogui i es mantingui permanentment actualitzat
aquest informe de seguiment de les mocions presentades al web de l‟Ajuntament;
nosaltres entenem que això hauria d‟anar lligat al portal de transparència –encara que no
s‟especifiqui- però entenem que aquest seria el canal adequat.
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Per altra banda, nosaltres també entenem que la cultura de la transparència pot i ha
d‟implicar un canvi en les maneres de fer de les organitzacions públiques i des del nostre
grup volem contribuir-hi amb el procediment proposat. La creació de la base de dades
que avui proposem que es mantingui i el seguiment a partir de les comissions i de la junta
de portaveus, entenem que són millores específiques, això que sovint se‟ns demana, que
ens permetran ser més eficients i ens ajudaran a que res quedi oblidat al calaix, i tot això,
utilitzant –evidentment- recursos existents i, per tant, sense fer grans inversions.
Igualment plantegem que aquest procediment s‟incorpori al ROM, el Reglament Orgànic
Municipal, que serveix per determinar l‟organització política i administrativa del nostre
Ajuntament. Entenem que la nostra proposta enriqueix aquest ROM actual i estableix una
nova manera de fer que no només beneficiarà aquest consistori, si no que marcarà un
precedent i una manera de fer per als que vinguin després.
Finalment, amb la voluntat de fer factible aquesta proposta, proposem que s‟apliqui a
partir del proper mes de setembre i amb caràcter retroactiu que no vagi més enllà del
d‟aquest mandat; som conscients que anar més enrere suposaria un esforç important, tot
i que seria fàcil trobar mocions que malgrat estar o haver estat aprovades, continuen
estant pendents d‟aplicació i evidentment això no és un tema que correspongui a aquest
equip de govern directament, però hi ha casos i, si cal, els citarem concretament.
Des de la CUP Torelló-Som Poble convidem a la resta de formacions polítiques d‟aquest
plenari municipal a sumar-se a aquesta proposta amb la voluntat de ser sobretot més
eficients i transparents a l‟hora de materialitzar els acords de ple.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres hi estem totalment a favor i ens hi sumem. No cal afegir res mes per la nostra
part, el regidor Lluis Tuneu ens ha fet una molt bona explicació del contingut de la moció,
des del nostre grup del Psc hi donem suport a la moció i votarem a favor.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres donem suport a aquesta moció. L‟explicació sobre el motiu i la funcionalitat que
tindria una mesura com aquesta la compartim. Hi donarem suport i trobaríem normal que
realment aquesta moció s‟aprovés per poder fer un seguiment de les coses que s‟aproven
als plens i així facilitar les coses als ciutadans, bàsicament, perquè no hagin d‟anar
seguint actes, als webs anar buscant les mocions que hi ha i que se sàpiga realment el
que es fa. Una cosa és poder trobar quines mocions s‟aproven i l‟altra, poder fer el
seguiment que es portin a terme.
Sr. JAUME VIVET:
Bé, com vosaltres dieu, aquesta part dedicada al control de l‟acció de govern ja hi és i
entenem que ja es pot demanar com estan les mocions als propis plens hi són. També dir
que des del moment que el ple ho aprova, l‟ajuntament, l‟equip de govern ena quest cas,
tirem endavant tots els acords i pel que fa a la Llei 10/2014 de 29 de desembre, que
perquè ens entenguem és la llei de transparència, l‟Ajuntament té publicat al portal de
transparència tota la documentació que ens obliga la llei.
Nosaltres no hi donarem suport, com equip de govern, a aquesta moció.

Sr. LLUÍS TONEU:
Per part nostra ens sembla decepcionant la proposta de l‟equip de govern. La llei
19/2014, com hem dit en la nostra exposició encara és una llei massa relativa, una llei
poc específica; una llei que entre altres coses, per exemple, va fer que aquesta
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organització que ara mateix és qui està marcant les pautes a nivell de transparència, va
suposar que ajuntaments com el de Sabadell amb Manel Bustos al capdavant, fos el més
premiat mesos abans que l‟Ajuntament fos intervingut i acusat per fiscalia, entre altres
coses. Per tant, per nosaltres la transparència no és una llei, és una voluntat de ser, una
manera d‟entendre la política, una manera d‟exercir o de posar a l‟abast de la ciutadania
tots aquests casos de corrupció o aquests casos de seguiment que malauradament estan
podrint la política del nostre país. No entenem perquè l‟equip de govern es limita a fer una
resposta de manual dient que aquesta activitat ja es fa; si es fa, creiem que és una bona
oportunitat per fer-la més eficient, però en definitiva, aquí, el que manen són les majories
i, per tant, ens quedarem sense aprovar una moció que per nosaltres era una oportunitat
no només per als grups polítics d‟aquest consistori, si no sobretot, per aquells ciutadans
que assumeixen el repte d‟entrar al portal de transparència i a qualsevol persona d‟aquí la
convido a fer-ho, i mirar, per exemple, el seguiment de com està una moció en concret,
en quina fase d‟aplicació. Podríem parlar de la que es va aprovar a principis d‟aquest any
sobre els refugiats, podríem parlar de mocions de mandats anteriors com la que, per
exemple, promulgava que el pàrquing del carrer Rocaprevera hi havia d‟anar una placa
explicativa sobre el que hi havia hagut allí, ... per tant, quan un ajuntament, un equip de
govern no té voluntat, no ja de voler ser més transparent, si no de voler ser més eficient,
per nosaltres és clarament una mala notícia.
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat de la votació que detallem a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i la regidora dels grups municipals d‟ERC-JpTAM, CUP-SP i PSC-CP
Vots desfavorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d‟EiO#FemTorelló
Abstencions: 0

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprobats des de l'última sessió plenaria
Es dóna compte al ple dels decrets que s‟han signat des de l‟última sessió plenària per el
general coneixement.
Descripció
Data
creació
RESAL2016/1058 23/05/2016 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 14-2016, per
ampliació de crèdits
Codi

RESAL2016/1059 23/05/2016 Nòmina. Deducció per incompliment de jornada abril 2016 SSB
RESAL2016/1060 23/05/2016 Rectificar la resolució de l‟alcaldia núm.964-2016
RESAL2016/1061 24/05/2016 Canvi titularitat nínxol 2329 fila 1 dept Part Nova J.B.B.
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RESAL2016/1067 24/05/2016 Decret Aprovar un AD a favor de SERVEIS VIALS DEL VALLES SLU
RESAL2016/1068 24/05/2016 Decret Aprovar un AD a favor de J.P.B.
RESAL2016/1069 24/05/2016 Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina maig 2016
RESAL2016/1070 24/05/2016 Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM maig 2016
RESAL2016/1071 24/05/2016 Autorització´ús teatre Cirvianum 14-2016 Caixabank
RESAL2016/1072 24/05/2016 Autorització torneig de Bàsquet BBVA - Sant Julià de Vilatorta
RESAL2016/1073 24/05/2016 Autorització tornejos futbol base juny
RESAL2016/1074 24/05/2016 Autorització campus esportiu de futbol d'estiu
RESAL2016/1075 24/05/2016 Autorització torneig futbol 7 d'estiu
RESAL2016/1076 24/05/2016 Sanció 22-16 infracció circulació
RESAL2016/1077 24/05/2016 Acord incoació 22.1-16
RESAL2016/1078 24/05/2016 Concessió columbari núm.48 F.L.A.
RESAL2016/1079 24/05/2016 Decret incoació expedient sancionador M.P.C.
RESAL2016/1079- 25/05/2016 Ajuntament-2016 - Conta-81
1
RESAL2016/1080 25/05/2016 Aprovar el cànon fix de la concessió administrativa del servei municipal
de Piscina Coberta, de l'any 2015
RESAL2016/1081 25/05/2016 Ordre d'execució Plaça Vella, 2
RESAL2016/1082 25/05/2016 Decret arxiu denúncia administrativa 83-2016
RESAL2016/1083 25/05/2016 Decret arxiu actuacions acta 653-2015
RESAL2016/1084 25/05/2016 Incoació ordre d'execució carrer Vinyoles, 10
RESAL2016/1085 25/05/2016 Ajuntament-2016 - Conta-82
RESAL2016/1086 25/05/2016 Decret aprovar alta i baixa usuaris aplicatiu WTP de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona
RESAL2016/1087 26/05/2016 Decret Aprovar un AD a favor de R.S.F.
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RESAL2016/1088 26/05/2016 245-16 VP Mercaderies
RESAL2016/1089 26/05/2016 22-10-II.2 acceptar recurs canvi no substancial
RESAL2016/1090 26/05/2016 29-2015-i estimar al·legació
RESAL2016/1092 26/05/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadania M. A.
A.
RESAL2016/1093 26/05/2016 Ajuntament -2016 - Conta-83
RESAL2016/1094 26/05/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana S. R.
B.
RESAL2016/1095 26/05/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana M.T.A.
RESAL2016/1096 26/05/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana A. E.
H. G.
RESAL2016/1097 26/05/2016 Decret autorització accés fitxer padró habitants
RESAL2016/1098 26/05/2016 Modificació destí préstec DIBA Caixa de Crèdit exp. 46-2015 finançament
d'inversions
RESAL2016/1099 26/05/2016 Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 14-2016, per
amplicació de crèdits per ingressos
RESAL2016/1100 26/05/2016 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15-2016, per
ampliació de crèdits
RESAL2016/1100- 27/05/2016 Ajuntament -2016 - Conta-84
1
RESAL2016/1101 27/05/2016 35-01-I Baixa
RESAL2016/1102 27/05/2016 254-16 BR incoar exp.esmena
RESAL2016/1103 27/05/2016 Sol.licitud activitats formatives 14
RESAL2016/1104 27/05/2016 Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 15-2016, per
amplicació de crèdits per ingressos
RESAL2016/1105 27/05/2016 Decret adjudicació contracte menor serveis
RESAL2016/1106 27/05/2016 Constitució borsa agents interins
RESAL2016/1107 27/05/2016 Nomenament notificadora MRPB
RESAL2016/1108 30/05/2016 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 16-2016, per
transferències de crèdit, finançat amb baixes del crèdit de partides que
s‟estimen reductibles
RESAL2016/1109 30/05/2016 Sanció 23-16
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RESAL2016/1110 30/05/2016 Acord incoació 23.1-16
RESAL2016/1111 30/05/2016 MS canvi de titular llicència parada 12 mercat setmanal
RESAL2016/1112 30/05/2016 Pròrroga parcel.la núm. 9 Hort Social a Mas Cervià M. T. A. S.
RESAL2016/1113 30/05/2016 MS revocació llicència P-9 mercat setmanal
RESAL2016/1114 30/05/2016 Nòmina. Diferències salarials triennis RCE
RESAL2016/1115 30/05/2016 Baixa servei teleassistència exp. 2010-95
RESAL2016/1116 30/05/2016 Nòmina. Diferències salarials triennis GCS
RESAL2016/1117 30/05/2016 Pròrroga parcel.la núm. 18 Hort Social a Mas Cervià M. D. C. Q.
RESAL2016/1118 30/05/2016 Pròrroga parcel.la núm. 2 Hort Social a Mas Cervià J. A. R. C.
RESAL2016/1119 30/05/2016 Denegar al·legacions 8-16
RESAL2016/1120 30/05/2016 Denegar al·legacions 9-16
RESAL2016/1121 30/05/2016 Excedència voluntària SMM
RESAL2016/1122 30/05/2016 MS alta parada 15 mercat setmanal Mª Pilar Llorenç Boixader
RESAL2016/1123 30/05/2016 Declarar les obres incloses en l‟expedient de llicència urbanística núm.
72-2016-Sstt-Lomen d‟especial interès
RESAL2016/1124 30/05/2016 Pròrroga parcel.la núm. 16 Hort Social a Mas Cervià A. M. L.
RESAL2016/1125 30/05/2016 Incoació protecció legalitat urbanística C. Moreta, 41
RESAL2016/1126 30/05/2016 Pròrroga parcel.la núm. 24 Hort Social a Mas Cervià F. B. D.
RESAL2016/1127 30/05/2016 Declarar les obres incloses en l‟expedient de llicència urbanística núm.
85-2016-Sstt-Lomen d‟especial interès
RESAL2016/1128 30/05/2016 Decret incoació contracte menor subministrament
RESAL2016/1129 30/05/2016 MS alta parada 69 mercat setmanal A.C.N.C.
RESAL2016/1130 30/05/2016 Decret baixa definitiva exp.04-2016
RESAL2016/1131 30/05/2016 Declarar les obres incloses en l‟expedient de llicència urbanística núm.
100-2016-Sstt-Lomen d‟especial interès
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RESAL2016/1132 30/05/2016 Declarar les obres incloses en l‟expedient de llicència urbanística núm.
137-2016-Sstt-Lomen d‟especial interès
RESAL2016/1133 30/05/2016 Decret nomenament direcció obres
RESAL2016/1134 30/05/2016 Decret baixa definitiva exp. 05-2016
RESAL2016/1135 30/05/2016 Incoació expedient sancionador gossos perillosos M.P.B.
RESAL2016/1136 30/05/2016 Disconformitat canvi de torn FJED
RESAL2016/1137 30/05/2016 Aprovar les bases i la convocatòria per ocupar en règim de funcionari
interí una plaça de tècnic mig informàtic.
RESAL2016/1138 31/05/2016 Instruccions compliment informes via pública
RESAL2016/1139 31/05/2016 Sol·licitud d'accés per vehicles I.R.C.
RESAL2016/1140 31/05/2016 Pròrroga suspensió resolució recursos d'alçada contra acords de la Junta
de Compensació PP La Caseta - Santiago Torres
RESAL2016/1141 31/05/2016 Pròrroga suspensió resolució recursos d'alçada contra acords de la Junta
de Compensació PP La Caseta - Protor 2005, SL
RESAL2016/1142 31/05/2016 229-1979-E Baixa actv.
RESAL2016/1143 31/05/2016 440-1985-E baixa actv
RESAL2016/1144 31/05/2016 I-1940-E Baixa activitat
RESAL2016/1145 31/05/2016 9-2011-i Baixa actv
RESAL2016/1146 31/05/2016 Concessió dret funerari columbari núm.49 M.T.H.S.
RESAL2016/1147 31/05/2016 08-05-III incoar exp. baixa activitat d‟ofici
RESAL2016/1148 31/05/2016 2-99-III baixa actv
RESAL2016/1149 31/05/2016 1-2015-CPR-CN
RESAL2016/1150 31/05/2016 Designació de les persones que han de realitzar la selecció dels plans
d‟ocupació de l'Ajuntament de Torelló, finançats per la Diputació de
Barcelona-2016
RESAL2016/1151 31/05/2016 Modificació designa lletrats procediment 115-2015 F
RESAL2016/1152 31/05/2016 Denegar al·legacions P.N.P.
RESAL2016/1153 31/05/2016 Denegar al·legacions E.S.O.

47

RESAL2016/1154 31/05/2016 Denegar al·legacions C.C.E.
RESAL2016/1155 31/05/2016 Estimar al·legacions J.M.A.R
RESAL2016/1156 31/05/2016 Estimar al·legacions J.C.S.
RESAL2016/1157 31/05/2016 Estimar al·legacions L.M.C.
RESAL2016/1158 31/05/2016 Decret baixa definitiva exp. 01-2016
RESAL2016/1159 31/05/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar
de la llar dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló finançats per
la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1160 31/05/2016 Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp. 01-2016
RESAL2016/1161 31/05/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu de
conserge-neteja esports, dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de
Torelló finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1162 31/05/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'oficial de
1a. brigada, dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló Línia 2,
finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1163 31/05/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'enginyer
tècnic industrial, dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló Línia
1, finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1164 31/05/2016 Nomenament agents interins de la Policia Local
RESAL2016/1165 31/05/2016 Ajuntament-2016 - Conta-85
RESAL2016/1166 01/06/2016 1-2015-i incoar exp. baixa
RESAL2016/1167 01/06/2016 Decret aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
RESAL2016/1168 01/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de 2T Serrallers SL
RESAL2016/1169 01/06/2016 Valoració primera fase i convocatòria entrevista del lloc d'auxiliar de la
llar dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló- Línia 2, finançats
per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1170 01/06/2016 Ampliació de l‟òrgan de selecció dels plans d‟ocupació de l'Ajuntament de
Torelló, finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1171 01/06/2016 Ordre d'execució carrer Progrés, 27
RESAL2016/1172 01/06/2016 Incoació procediment recuperació possessòria C. Balmes 47 int
RESAL2016/1173 01/06/2016 Valoració primera fase i convocatòria entrevista del lloc de consergeneteja esports dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló- Línia 2,
finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1174 01/06/2016 Delegació en el regidor Sr. Jordi Rosell, la celebració d'un matrimoni civil
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RESAL2016/1175 01/06/2016 Valoració primera fase i convocatòria entrevista del lloc d'oficial de 1a.
brigada dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló- Línia 2,
finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1176 01/06/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'oficial de
2a. brigada, dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló Línia 2,
finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1177 01/06/2016 Ajuntament - 2016 - Conta-88
RESAL2016/1178 01/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-87
RESAL2016/1179 01/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-86
RESAL2016/1180 02/06/2016 Valoració primera fase i convocatòria entrevista del lloc d'oficial de 2a.
brigada dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló- Línia 2,
finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1181 02/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana A. E.
M.
RESAL2016/1182 02/06/2016 Decret incoació contracte menor
RESAL2016/1183 02/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana N. R.
V.
RESAL2016/1184 02/06/2016 Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 16-2016,
mitjançant transferències de crèdits, finançat amb el crèdit de partides
que s‟estimen reductibles
RESAL2016/1185 02/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana M. C.
R.
RESAL2016/1186 02/06/2016 Al.legacions finca Campaneria
RESAL2016/1187 02/06/2016 Immovilització vehicle
RESAL2016/1188 02/06/2016 Entrevista 9 Nou
RESAL2016/1189 03/06/2016 255-16 incoar exp. esmena
RESAL2016/1190 03/06/2016 164-16 VP venda pirotècnics
RESAL2016/1191 03/06/2016 L-2 i P-1-2 traspàs traster 10 Mercat Mpal
RESAL2016/1192 03/06/2016 192-16 VP taules i cadires
RESAL2016/1193 03/06/2016 246-16 VP Taules i cadires
RESAL2016/1194 03/06/2016 165-16 VP Teules i cadires
RESAL2016/1195 03/06/2016 167-16 VP Taules i cadires
RESAL2016/1196 03/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana S.C.V.
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RESAL2016/1197 03/06/2016 Autorització ús teatre Cirvianum 15-2016 Actinvic
RESAL2016/1198 03/06/2016 OVP amb un contenidor d'obra a la Ronda Pollancredes 9-1
RESAL2016/1199 03/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana J.G.R.
RESAL2016/1200 03/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana P.C.S.
RESAL2016/1201 03/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana R.C.B.
RESAL2016/1202 03/06/2016 Decret incoació expedient sancionador B.A.Z.S.
RESAL2016/1203 06/06/2016 Decret LOMAJ
RESAL2016/1204 06/06/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu de tècnic-a
mig de benestar social, dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló
Línia 1, finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1205 06/06/2016 Acord incoació 24.1-16
RESAL2016/1206 06/06/2016 Incoació 24.2-16
RESAL2016/1207 06/06/2016 Decret arxiu expedient sancionador
RESAL2016/1208 06/06/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu de tècnic-a
mig d'ocupació, dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló Línia 1,
finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1209 06/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu
d'oficial 1ª brigada dels Plans Ocupació de la Diputació de Barcelona2016
RESAL2016/1210 06/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu
d'oficial 2ª brigada dels Plans Ocupació de la Diputació de Barcelona2016
RESAL2016/1211 06/06/2016 Decret incoació expedient sancionador Torellonenca de Bars SL
RESAL2016/1212 06/06/2016 Incoació sancionador gossos perillosos J.R.P.P.
RESAL2016/1213 06/06/2016 Incoació sancionador gossos perillosos M.P.B. (pit-bull)
RESAL2016/1214 06/06/2016 Arxiu procediment deixar sense efecte CP Obres C. Ter 156 centre de
culte
RESAL2016/1214- 08/06/2016 Ajuntament/2016 - Conta/90
1
RESAL2016/1215 07/06/2016 Baixa servei teleassistència exp. 2015-206
RESAL2016/1216 07/06/2016 Renovació targeta aparcament individual MR exp. 2011-141
RESAL2016/1217 07/06/2016 Targeta d'aparcament individual MR exp. 2013-2
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RESAL2016/1218 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador A.M.
RESAL2016/1219 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador D.M.D.
RESAL2016/1220 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador JMJ
RESAL2016/1221 07/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Antonio Garcia Godoy
RESAL2016/1222 07/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Ferrer Ojeda SL
RESAL2016/1223 07/06/2016 Estimar al·legacions J.A.G.
RESAL2016/1224 07/06/2016 Decret Aprovar la justificació 2 de la bestreta 5 de Benestar Social
RESAL2016/1225 07/06/2016 Estimar al·legacions E.C.C.
RESAL2016/1226 07/06/2016 Estimar al·legacions S.R.G.
RESAL2016/1227 07/06/2016 Estimar al·legacions J.Q.P.
RESAL2016/1228 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador R.C.V.
RESAL2016/1229 07/06/2016 Estimar al·legacions A.C.T.
RESAL2016/1230 07/06/2016 244-2016-Sstt-Lomen
RESAL2016/1231 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador J.C.C.
RESAL2016/1232 07/06/2016 Nomenament de la Comissió per debatre la millor manera per gestionar
el servei municipal d‟aigua potable.
RESAL2016/1233 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador M.P.B.
RESAL2016/1234 07/06/2016 Decret baixa definitiva padró exp. 03-2016
RESAL2016/1235 07/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu de
conserge d‟esports dels plans d‟ocupació de la Diputació de Barcelona2016
RESAL2016/1236 07/06/2016 Nomenament de la Comissió Informativa de carácter especial en relació
a les restes òssies d‟una persona trobada en una fossa a Mas el Puig de
Torelló
RESAL2016/1237 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador J.M.J
RESAL2016/1238 07/06/2016 Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp. 37-2015
RESAL2016/1239 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador A.F.
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RESAL2016/1240 07/06/2016 Pròrroga parcel.la núm.26 horts socials Mas Cervià L.C.
RESAL2016/1241 07/06/2016 Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.826
RESAL2016/1242 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador D.M.D.
RESAL2016/1243 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador O.V.P
RESAL2016/1244 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador A.A.S.
RESAL2016/1245 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador M.C.J
RESAL2016/1246 07/06/2016 Decret incoació expedient sancionador A.B.C
RESAL2016/1247 07/06/2016 Valoració primera fase i convocatòria entrevista del pla d'ocupació de
tècnic mig d'ocupació dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de TorellóLínia 1, finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1248 07/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu del
Pla d'ocupació de tècnic-a mig de benestar social (Línia 1) dels plans
d‟ocupació de la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1248- 08/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-91
1
RESAL2016/1249 08/06/2016 43-01-iii baixa
RESAL2016/1250 08/06/2016 14-90-A Baixa
RESAL2016/1251 08/06/2016 Decret aprovació pla seguretat i salut obra
RESAL2016/1252 08/06/2016 Nòmina. Deducció retribucions AJO nòmina juny 2016
RESAL2016/1253 08/06/2016 Deixar sense efecte la renúncia recollida en la Resolució de l‟Alcaldia
núm. 2705-2015 i autoritzar, disposar i reconèixer l‟obligació de despesa
dels interessos legals de la part percebuda indegudament de l‟expedient
de subvenció del SOC amb codi nú
RESAL2016/1254 08/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu
d‟auxiliar de la llar dels Plans Ocupació de la Diputació de Barcelona2016
RESAL2016/1255 08/06/2016 Decret incoació expedinet sancionador C.D.M.
RESAL2016/1256 08/06/2016 Decret incoació expedient sancionador M.C.B.
RESAL2016/1257 08/06/2016 Decret incoació expedient sancioador J.R.M.
RESAL2016/1258 08/06/2016 Decret incoació expedient sancionador G.P.C.
RESAL2016/1259 08/06/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-92
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RESAL2016/1260 08/06/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-93
RESAL2016/1261 08/06/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-94
RESAL2016/1262 08/06/2016 Aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'auxiliar
administratiu-va, dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló Línia
1, finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1263 09/06/2016 Decret aprovar un pagament a justificar a favor del Sr. Tines
RESAL2016/1264 09/06/2016 Treballs en benefici a la comunitat de Mounir Lkima
RESAL2016/1265 09/06/2016 Autorització 48è Ral·li Osona
RESAL2016/1266 09/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu del
Pla d'ocupació de tècnic-a mig d‟ocupació (Línia 1) dels plans d‟ocupació
de la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1267 09/06/2016 P-26-27-28-29 canvi titular parades mercat mpal.
RESAL2016/1268 09/06/2016 Valoració primera fase i convocatòria entrevista del pla d'ocupació
d'auxiliar administratiu-va dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de
Torelló- Línia 1, finançats per la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1269 09/06/2016 Canvi titularitat panteó núm.3 cementiri municipal C.V.R.
RESAL2016/1270 09/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Jordi Capell
RESAL2016/1271 09/06/2016 Contractació conserge-neteja esports plans ocupació Diputació de
Barcelona 2016 ERG
RESAL2016/1272 10/06/2016 Autorització cursa ciclista junior i veterans
RESAL2016/1273 10/06/2016 Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del mercat setmanal
municipal del 3r. trimestre de 2016
RESAL2016/1274 10/06/2016 Autorització ús teatre Cirvuianum 16-2016 Escola ballet M. Cinta
RESAL2016/1275 10/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana A.P.D.
RESAL2016/1276 10/06/2016 Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló municipal del
3r. trimestre de 2016
RESAL2016/1277 10/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana G.P.P.
RESAL2016/1278 10/06/2016 Autorització assemblea treballadors
RESAL2016/1279 10/06/2016 Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària del
3r. trimestre de 2016
RESAL2016/1280 10/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu
d‟enginyer tècnic industrial dels plans d‟ocupació de la Diputació de
Barcelona-2016
RESAL2016/1281 10/06/2016 Contractació per urgència d'una col.laboradora de ràdio MCT
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RESAL2016/1282 10/06/2016 Puntuacions de les fases de concurs i entrevista del procés selectiu del
pla d'ocupació d‟auxiliar administratiu-va (Línia 1) dels plans d‟ocupació
de la Diputació de Barcelona-2016
RESAL2016/1283 13/06/2016 Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) FSP
RESAL2016/1284 13/06/2016 Sanció 25-16
RESAL2016/1285 13/06/2016 Acord incoació 25.1-16
RESAL2016/1286 13/06/2016 Carpa CFT fi temporada
RESAL2016/1287 13/06/2016 Denegar al·legacions 10-16
RESAL2016/1288 13/06/2016 Decret incoació expedient sancionador J.R.S.
RESAL2016/1289 13/06/2016 272-2016-SSTT-LOMEN
RESAL2016/1290 13/06/2016 Decret incoació expedient sancionador J.P.B.
RESAL2016/1291 13/06/2016 Decret incoació expedient sancionador J.C.V.C
RESAL2016/1292 13/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana M.M.
RESAL2016/1293 13/06/2016 Decret incoació expedient sancionador D.E.C.
RESAL2016/1294 13/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana M.C.P.
RESAL2016/1295 13/06/2016 Decret incoació expedient sancionador P.A.A.
RESAL2016/1296 13/06/2016 445-2015-SSTT-PRÒRROGA LOMEN
RESAL2016/1296- 16/06/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-95
1
RESAL2016/1297 14/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Sorea SAU
RESAL2016/1298 14/06/2016 Aprovar un AD a favor de l'AMI
RESAL2016/1299 14/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Localret
RESAL2016/1300 14/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència J.L.O.
RESAL2016/1301 14/06/2016 Renúncia voluntària al lloc de treball ARV
RESAL2016/1302 14/06/2016 Correcció errors decret reconeixement trienni FJED
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RESAL2016/1303 14/06/2016 Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juny 2016 DPA
RESAL2016/1304 14/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència R.I.D.
RESAL2016/1305 14/06/2016 Sol·licitud d'accés per vehicles R.W.S.
RESAL2016/1306 14/06/2016 Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part de
Fingest Osona, SL
RESAL2016/1307 14/06/2016 Decret compareixença i oposició recurs de cassació
RESAL2016/1308 14/06/2016 Decret incoació contracte subministrament
RESAL2016/1309 14/06/2016 Decret classificació ofertes contracte serveis transport adaptat
RESAL2016/1309- 16/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-96
1
RESAL2016/1309- 16/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-97
2
RESAL2016/1310 15/06/2016 Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Torelló,
corresponent a l'exercici econòmic de 2015
RESAL2016/1311 15/06/2016 Decret incoació contracte serveis enllumenat públic
RESAL2016/1312 15/06/2016 Prórroga parcel.la núm.29-30 horts socials Mas Cervià F.P.C.M.P.O.
RESAL2016/1313 15/06/2016 Prórroga parcel.la núm.32 horts socials Mas Cervià C.I.
RESAL2016/1314 15/06/2016 Contractació plans d‟ocupació Diputació de Barcelona 2016 – Línia 1
RESAL2016/1315 15/06/2016 Contractació plans d‟ocupació Diputació de Barcelona 2016 – Línia 2
RESAL2016/1316 15/06/2016 Servei de col·laboració de protecció civil
RESAL2016/1318 15/06/2016 Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 17-2016, per
transferències de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb baixes del
crèdit de partides que s‟estimen reductibles
RESAL2016/1319 16/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança de convivència J.R.C.
RESAL2016/1320 16/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana D.D.R.
RESAL2016/1321 16/06/2016 Desestimar la petició d‟exempció de la taxa per digitalització d‟imatges
del fons documental de l‟arxiu municipal
RESAL2016/1322 16/06/2016 Decret aprovació Pla Seguretat i Salut obra
RESAL2016/1323 17/06/2016 Modificació de les dades del Club de Bitlles Somiserem del Ges
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RESAL2016/1324 17/06/2016 Modificació de les dades dels Pabordes de Rocaprevera
RESAL2016/1325 17/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana A.H.C.
RESAL2016/1326 17/06/2016 Decret autorització accés fitxer padró municipal habitants
RESAL2016/1327 17/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència M.C.B.
RESAL2016/1328 17/06/2016 Autorització per la celebració d'un acte de campanya electoral – En
Comú Podem
RESAL2016/1329 17/06/2016 168-16 VP Taules i cadire
RESAL2016/1330 17/06/2016 191-16 VP taules i cadires
RESAL2016/1331 17/06/2016 169-16 VP taules i cadires
RESAL2016/1332 17/06/2016 171-16 VP taules i cadires
RESAL2016/1333 17/06/2016 Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació cultural i artística GEA
RESAL2016/1334 17/06/2016 226-16 VP taules i cadires
RESAL2016/1335 17/06/2016 170-16VP taules i cadires
RESAL2016/1336 17/06/2016 231-16 VP Taules i cadires
RESAL2016/1337 17/06/2016 Avocació de la delegació de tasques de l'Alcaldia a les regidores Sra.
Carme Francolí I Sra. Núria Güell durant llur període de vacances
RESAL2016/1338 17/06/2016 112-16 VP gelateries
RESAL2016/1339 17/06/2016 164-16 Mod. Decret 1190-2016
RESAL2016/1340 17/06/2016 15-2016-III canvi titular
RESAL2016/1341 17/06/2016 Sol.licitud activitats formatives 15
RESAL2016/1342 17/06/2016 Prórroga parcel.la núm.8 horts socials Mas Cervià R.M.P.C.
RESAL2016/1343 17/06/2016 541-2015-SSTT-LOMAJ
RESAL2016/1344 17/06/2016 Decret incoació expedient sancionador Associació Sunset Empordà
Festival
RESAL2016/1345 17/06/2016 Decret incoació expedient sancionador A.B.
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RESAL2016/1346 17/06/2016 Aprovar les bases i la convocatòria per ocupar una plaça de
col•laborador-a de ràdio en règim de personal laboral temporal
RESAL2016/1347 20/06/2016 537-2015-Sstt-Pròrroga Lomen
RESAL2016/1348 20/06/2016 20-2016-Sstt-Renúncia Lomen
RESAL2016/1349 20/06/2016 165-16 VP taules i cadires
RESAL2016/1350 20/06/2016 304-2016-Sstt-Lomen
RESAL2016/1351 20/06/2016 Nòmina. Deducció retribucions SSB
RESAL2016/1352 20/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència M.M.
RESAL2016/1353 20/06/2016 Carpa Revetlla Sant Joan
RESAL2016/1354 20/06/2016 Autoritzar actes Revetlla de Sant Joan 2016
RESAL2016/1355 20/06/2016 Baixa servei de teleassistència exp. 2003-167
RESAL2016/1356 20/06/2016 Baixa servei de teleassistència exp. 2007-87
RESAL2016/1357 20/06/2016 167-16 VP taules i cadires
RESAL2016/1358 20/06/2016 Renovació targeta d'aparcament provisional MR exp. 2015-808
RESAL2016/1359 20/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Miquel Alemany Ylla
RESAL2016/1360 20/06/2016 Servei de netaja de xoc exp. 2012-162
RESAL2016/1361 20/06/2016 273-2016-Sstt-Lomen
RESAL2016/1362 20/06/2016 Servei de netaja de xoc exp. 1996-95
RESAL2016/1363 20/06/2016 Sancionador en matèria de protecció d'animals D.D.C.
RESAL2016/1364 20/06/2016 Servei de netaja de xoc exp. 2007-115
RESAL2016/1365 20/06/2016 Servei de netaja de xoc exp. 2003-77
RESAL2016/1366 20/06/2016 Servei de netaja de xoc exp. 2007-54
RESAL2016/1367 20/06/2016 Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-11
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RESAL2016/1368 20/06/2016 Alta servei de teleassistència exp. 2016-472
RESAL2016/1369 20/06/2016 Aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució una borsa de
personal per ocupar el lloc de treball d‟auxiliar de biblioteca
RESAL2016/1370 20/06/2016 Alta servei de teleassistència exp. 2016-506
RESAL2016/1370- 21/06/2016 Ajuntamnet-2016 - Conta-98
1
RESAL2016/1370- 21/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-99
2
RESAL2016/1370- 21/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-100
3
RESAL2016/1371 21/06/2016 Autorització cursa atlètica festa major
RESAL2016/1372 21/06/2016 Nomenament Cap acctal Policia Local FVR
RESAL2016/1373 21/06/2016 Nòmina. Rectificació nòmina amb IT HEB maig 2016
RESAL2016/1374 21/06/2016 Nòmina. Rectificació nòmina amb IT AHP maig 2016
RESAL2016/1375 21/06/2016 Nòmina. Rectificació nòmina amb IT IFN maig 2016
RESAL2016/1376 21/06/2016 PROVES
RESAL2016/1377 21/06/2016 Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juny 2016
RESAL2016/1378 21/06/2016 Autorització per a la realització d'una activitat de ioga al Parc Vicenç
Pujol i Creus
RESAL2016/1379 21/06/2016 Decret adjudicació contracte treballs manteniment cementiri municipal
RESAL2016/1380 21/06/2016 Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) JBF
RESAL2016/1381 21/06/2016 Denegació prestació subsidi incapacitat temporal BZ
RESAL2016/1382 21/06/2016 Decret Àrea S. TERRITORIALS
RESAL2016/1383 21/06/2016 Decret Àrea Servei a les persones
RESAL2016/1384 21/06/2016 Adjudicació concurs de cartells de la Festa Major 2016
RESAL2016/1385 21/06/2016 Renovació llicència per a la tinença d'animal perillós xip.
982000161030165
RESAL2016/1386 21/06/2016 Decret incoació expedient sancionador J.M.J.
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RESAL2016/1387 21/06/2016 Aprovar Festus 2016
RESAL2016/1388 21/06/2016 Decret adjudicació contracte gestió servei escola de música
RESAL2016/1389 21/06/2016 Ajuntament-2016 - Conta-102
RESAL2016/1390 22/06/2016 Abonament renovació permís conducció MGM
RESAL2016/1391 22/06/2016 Abonament renovació permís conducció FJED
RESAL2016/1392 22/06/2016 Activitat d'estiu per a joves
RESAL2016/1393 22/06/2016 Ordre de pagament membres meses Eleccions Generals 26-6-2016
RESAL2016/1394 22/06/2016 Nòmina. Aprovació factors de l‟específic nòmina juny 2016
RESAL2016/1395 22/06/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana D.G.M.
RESAL2016/1396 22/06/2016 Modificació de les dades del Club Bàsquet Torelló
RESAL2016/1397 22/06/2016 Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina juny 2016
RESAL2016/1398 22/06/2016 Decret incoació expedient sancionador P.H.C.
RESAL2016/1399 22/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Puigdecanet advocats SCP
RESAL2016/1400 22/06/2016 Decret incoació expedient sancionador J.T.P.
RESAL2016/1401 22/06/2016 Decret incoació expedinet sancionador M.D.L.
RESAL2016/1402 23/06/2016 Decret aprovar un AD a favor de Consorci VGOB

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

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un casament civil en el regidor Sr. Jordi Rosell
En data 1 de juny de 2016, s‟ha dictat el decret de l‟alcaldia que es transcriu a continuació
per al general coneixement:
En data 31 de maig de 2016, la secretària del Jutjat de Pau de Torelló, emet comunicat
en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. JUAN PEÑA RUIZ i la
Sra. MARIA DEL CARMEN REDONDO PELÁEZ, els quals han manifestat la seva
voluntat que l‟enllaç se celebri a l‟Ajuntament de Torelló, d‟acord amb el que estableix la
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Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d‟autorització
de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI ROSELL i PLAJATS, regidor d‟aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l‟acte.
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.- DELEGAR en el Sr. JORDI ROSELL PLAJATS, regidor d‟aquesta Corporació,
l‟autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JUAN PEÑA RUIZ i la Sra.
MARIA DEL CARMEN REDONDO PELÁEZ, el dia 4 de juny de 2016.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l‟article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d‟aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia del 15 de juny de 2016, d'aprovació de
la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Torelló, de l'exercici 2015
Aprovada la liquidació del pressupost de l‟Ajuntament de Torelló, de l‟exercici 2015, per
Resolució de l‟Alcaldia del 15 de juny de 2016, en compliment de l‟article 193.4 del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals se n‟ha de donar compte al Ple de
l‟ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de l‟Ajuntament, l‟adopció dels acords que segueixen:
Donar compte de la Resolució de l‟alcaldia del 15 de juny de 2016, que es transcriu a
continuació:
“RELACIÓ DE FETS:
La liquidació del Pressupost de l‟exercici de 2015 s‟ha confeccionat d‟acord amb el que
estableix l‟article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL
2/2004, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d‟abril, i atenent els indicadors
establerts en la LO 2/2012 d‟estabilitat pressupostària que en el seu article 6 determina
que, el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i adequada que
permeti verificar la seva situació financera, el compliment des objectius d‟estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera i l‟observança dels requeriments acordats en la
normativa europea en aquesta matèria, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l‟administració local.
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Els controls a validar, atenent el que determina l‟art. 21 són l‟estabilitat pressupostària,
l‟objectiu de deute públic i la regla de la despesa, i el termini mig de pagament a
proveïdors.
Vist l‟informe d‟Intervenció, en el que es mostra el compliment de tots els objectius abans
determinats, i tal i com ja es va informar en el Plenari del mes d‟abril, el termini mig de
pagament de proveïdors és inferior a 30 dies.
En virtut de les competències que m‟atorga l‟apartat 3 del referit article 191 del Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, aquesta Alcaldia Presidència,
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 la liquidació del Pressupost Municipal de l‟Ajuntament de Torelló,
corresponent a l‟exercici econòmic de 2015, amb els documents que l‟integren, resultant
el següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
13.670.596,60 €
2.444.482,57 €
16.115.079,17 €
13.554.450,41 €
100.548,49 €
12.217.917,12 €
1.336.533,29 €

Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes netes:
Reintegrament de despeses:
Pagaments:
Obligacions pendents de pagament:
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d‟ingressos:
Modificacions d‟ingressos:
Pressupost definitiu d‟ingressos:
Drets reconeguts nets:
Devolució d‟ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

13.670.596,60 €
2.444.482,57 €
16.115.079,17 €
14.252.223,23 €
345.925,09 €
12.708.601,21 €
1.543.622,02 €

1.3. Resultat Pressupostari:
Conceptes
a. Operacions corrents (C. 1 a C. 5)
b. Operacions de capital (C. 6 i C. 7)
1- Total operacions no financeres (a+b)

DR Nets

OR Netes

13.571.546,93 € 11.031.684,86 €
505.676,30 €

Ajustaments RT pressupostari
2.539.862,07 €

1.537.333,31 €

-1.031.657,01 €

14.077.223,23 € 12.569.018,17 €

-1.508.205,06 €

c- Actius financers (C. 8)
d- Passius financers (C. 9)

175.000,00 €

985.432,24 €

-810.432,24 €

2.Total d‟operacions financeres (c+d)

175.000,00 €

985.432,24 €

-810.432,24 €

14.252.223,23 € 13.554.450,41 €

697.772,82 €

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=1+2)
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AJUSTOS
3- Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
4- Desviacions de finançament negatives de
l‟exercici
5- Desviacions de finançament positives de
l‟exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

901.046,59 €
652.390,33 €
513.956,24 €
1.039.480,68 €
1.737.253,50 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

1.4. Romanent de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2015

Import

1. Fons líquids

3.182.589,76 €

2. Drets pendents de cobrament:

4.712.164,01 €

+ del Pressupost corrent

1.543.622,02 €

+ de Pressupostos tancats

2.923.813,96 €

- d‟Operacions no pressupostàries

244.728,03 €
1.845.735,89 €

3. Obligacions pendents de pagament:
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d‟Operacions no pressupostàries

1.336.533,29 €
1.002,51 €
508.200,09 €

4. Partides pendents d‟aplicació:

0,00 €

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00 €

+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00 €

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3+4)

6.049.017,88 €

II. Saldos de dubtós cobrament

2.175.038,40 €

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

330.317,19 €
3.543.662,29 €

Segon.- Donar compte d‟acord a l‟art. 17 de la Llei Orgànica 2/2012 d‟estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, del compliment de l‟objectiu sobre la regla de la
despesa, capacitat de finançament i deute viu.
Tercer.- Comunicar la present resolució i remetre còpia de les liquidacions a
l‟Administració de l‟Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposa l‟article 193.4 i 5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004.
Quart.- Donar compte del present decret en la propera sessió plenària que se celebri.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.3. Donar compte al ple del decret d'avocació de tasques per vacances dels
regidors
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En data 17 de juny de 2016, s‟ha dictat el decret de l‟alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 30 de juny de 2015 es va dictar Resolució de l‟Alcaldia per la qual es delegaven
en general diverses atribucions de gestió i resolució d‟assumptes de les seves
respectives Àrees en els membres de l‟equip de govern.
La regidora Sra. Carme Francolí i Casas, que té delegades les tasques de benestar social
i polítiques d‟igualtat, té la intenció de gaudir d‟un període de vacances, des del dia 17 al
26 de juny, ambdós inclosos i, per tal de no deixar desatesa la signatura de la
documentació que es generi a les regidories durant la seva absència, s‟ha establert que
aquesta recaigui l'aclalde de la Corporació.
La regidora Sra. Núria Güell i Rovira, que té delegades les tasques de cultura i de
participació ciutadana i informació, té la intenció de gaudir del seu període de vacances,
des del dia 9 al 21 de juliol, ambdós inclosos i, per tal de no deixar desatesa la signatura
de la documentació que es generi a les regidories durant la seva absència, s‟ha establert
que aquesta recaigui l'aclalde de la Corporació.
Per tot l‟exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l‟article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, l‟article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s‟aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s‟aprova el Reglament d‟Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,
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.- AVOCAR la delegació general d‟atribucions de gestió i resolució d‟assumptes
de les regidories de benestar social i polítiques d‟igualtat, a la regidora Sra. Carme
Francolí i Casas, durant el període d'absència per gaudir de les seves vacances, els dies
del 17 al 26 de juny, ambdós inclosos.
Segon.- AVOCAR la delegació general d‟atribucions de gestió i resolució d‟assumptes
de les regidories de Cultura, Participació ciutadana i informació, a la regidora Sra. Núria
Güell i Rovira, durant el període d'absència per gaudir de les seves vacances, els dies del
9 al 21 de juliol, ambdós inclosos.
Tercer.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
Quart.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de
la Província.
Cinquè.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.4. Donar compte al Ple de la contractació per urgència d'una col.laboradora de
radio
Primer.- Contractar la Sra. Maria Costa Tarrés, amb el subgrup assimilable al C1,
complement de destí 14, i el complement específic corresponent al lloc de treball de
col·laborador/a de ràdio, a partir del dia 13 de juny de 2016 per tal de garantir la prestació
del servei de ràdio amb la redacció i locució d‟informatius i gestió ordinària de l‟emissora,
amb un contracte de treball de circumstàncies de la producció, i règim de personal laboral
temporal no permanent, amb jornada parcial de 25 hores setmanals. Aquest contracte
serà pel temps estrictament indispensable per cobrir les vacants i/o substitucions pel
procediment reglamentari i no podrà excedir del termini màxim establert per a les
contractacions per la via d‟urgència. La prestació de la jornada laboral s‟adequarà a les
necessitats del servei.
Segon.- Les despeses de retribucions aniran a càrrec de les partides pressupostàries
206.491.131.00.00, 206.491.131.00.01 i la seguretat social a la partida 206.330.160.00.08
Tercer.- Donar compte al Ple d‟aquesta contractació i publicar-la al BOP i al DOGC.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada així com al responsable de
l‟emissora municipal, a la intervenció municipal i al comitè d‟empresa.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

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

Sessió ordinària del dia 23 de maig de 2016.
Sessió ordinària del dia 6 de juny de 2016
Sessió ordinària del dia 13 de juny de 2016.

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

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

Denominació
Assessor d‟organització i
projectes

Adscripció
funcional
Serveis Generals

Núm. de
places

Places
vacants

Places
ocupades

1

1

0

2. A data d‟avui, l‟Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l‟article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l‟administració local, a l‟estar integrada la plantilla d‟aquest personal
per un total d‟1 plaça, la qual no excedeix del nombre màxim legal, que és de dos, i
actualment es troba vacant.”
FONAMENTS DE DRET:
 Article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l‟administració local
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l‟informe trimestral corresponent al primer trimestre de
l‟any 2016, relatiu al personal eventual, en compliment de l‟obligació legal prevista per a
l‟alcaldia a l‟art. 104.bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el número de llocs de treball reservats a personal eventual es farà públic
a la seu electrònica de l‟Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
4.1.Desprès de l‟ultima reunió convocada per alcaldia amb totes les forces polítiques de
l‟ajuntament per el tema del Carnestoltes, ara farà un parell de mesos, si no en falla la
memòria. Hi ha alguna novetat ?. Crec que algú en l‟anterior ple ja va fer la mateixa
pregunta que no es va poder contestar per l‟absència de la regidora Núria Güell.

Sra. Núria Güell:
Aquest tema ja va sortir al ple passat, que jo era de colònies i, per tant, no us vaig poder
respondre.
El tema de carnaval el temin així una mica en pausa; no és que no vulguem explicar, si
no que tenim un grup de gent que sembla interessat a entomar-ho, però no volem
esbombar-ho massa, perquè penso que no és el moment encara de dir ni qui són ni com
anirà tot plegat.
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Hem tingut un parell de reunions amb ells, juntament amb l‟alcalde; pensem que els
veiem interessats com per tirar el projecte endavant i agafar el relleu de PIOC, i si que
ens hem trobat que l‟antic president, en Christian López, la primera vegada que ens vam
trobar després d‟haver-nos dit que deixaven el PIOC, que ens estaven preparant el que
ells en diuen un llibre blanc, que és una mica d‟informació de tota l‟organització més
interior del carnaval i penso que és molt interessant tenir-ho a les mans; i això no ens ha
arribat. Estem pendents que ens arribi aquest llibre blanc, perquè aquest grup de gent
interessats en tirar-ho endavant, ells ens deien, amb aquestes paraules, que voldrien
veure una mica els budells del carnaval, per abans de dir un si definitiu, saber una mica
més on es fiquen, perquè, és clar! Una cosa és veure-ho des de fora i una altra cosa molt
diferent quan has estat ficat dins de l‟organització.
I no gaire res més. Estem pendents d‟això; se‟ls ha demanat últimament si ens ho poden
fer arribar. Diuen que, és clar! Que hi ha hagut molta feina, que estan acabant aquest
document; quan hi hagi aquest document els el farem arribar i abans de l‟estiu es vol
tancar el tema.
També se‟ls va demanar a veure, des de PIOC, ja no parlo de Pullassu, ni de les altres
entitats que conformen la resta de carnaval, si no justament de PIOC i ens deien que les
coses més urgents tenim temps de sobra, les coses més urgents que s‟han de fer abans
de l‟estiu hi ha temps de sobra de poder-les tirar endavant.
Sr. Francesc Manrique:
Només recordar que quan vam fer la reunió amb tots els partits, em sembla que hi havia
hagut acord entre tots en què hi havia uns quants temes que s‟havien de tractar a nivell
organitzatiu que anaven més enllà de si hi havia relleu o no i estaria bé anar-los
treballant, si més no, de manera paral·lela i no deixar-los de banda, perquè a vegades
sembla que ens centrem només en el relleu i em sembla que hi havia acord entre tots en
què calia treballar en uns quants temes més enllà del relleu i que són organitzatius i
coordinatius.

Sra. Núria Güell:
No, no. Això hi estic completament d‟acord, però penso que si hi ha un relleu de PIOC és
lleig començar a treballar les altres coses sense ells i com que semblava que la cosa era
molt imminent, per això estem esperant aquest llibre blanc i acabar-ho de tirar endavant.
Sr. Xavier Lozano:
Estic molt d‟acord en el que ha dit en Francesc i a més, si s‟hagués pogut fer una altra
reunió, com s‟havia quedat el 4 d‟abril amb els grups, s‟hagués anat treballant amb els
grups, tampoc hauria estat esbombar-ho, si no que s‟hagués pogut compartir la
informació entre els representants dels grups i s‟hauria pogut treballar internament al
consistori; quan parlo del consistori, vull dir tots: govern i oposició, per seguir avançant.
Reiterem una vegada més el que ha dit en Francesc, que estem aquí també per ajudar i
per posar-nos a treballar; ho vam fer extensiu en el passat ple i ho tornem a dir ara.

Sr. LLUÍS TONEU:
4.2.Aquest mes hem sabut que la licitació per a la gestió del bar de la caseta dels jardins de
can Parrella ha quedat de nou deserta; o l‟espai no és prou atractiu o no s‟han sabut o no
hem sabut oferir les condicions atractives, perquè algú s‟hi enganxés. En tot cas aquest
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debat ja el vam mantenir al ple passat i ja vam quedar que els diferents grups d‟aquest
ple teníem opinions divergents, especialment entre l‟equip de govern i l‟oposició.
Des del nostre grup i ara que la licitació ha fracassat, voldríem proposar que s‟estudiés
una nova forma per dinamitzar aquest espai, perquè creiem que té possibilitats;
segurament parlem d‟una dinamització lligada a un període estacional concret –l‟estiuque és quan segurament tindria més sentit.
Des de la CUP Torelló-som Poble, proposaríem que es valori la possibilitat de cedir –
evidentment a cost zero- la gestió d‟aquest espai a entitats, col·lectius, organitzacions
sense ànim de lucre, grups escolars o el que sigui, que necessitin finançament, per dur a
terme projectes solidaris o que siguin d‟interès per al nostre poble. Ens referim a establir
convenis de col·laboració puntuals que per una banda permetin a aquests grups
aconseguir aquests ingressos extra que els pot ajudar a tirar endavant els seus projectes
i, per l‟altre, dinamitzin aquest espai que en teoria és o era l‟objectiu més important
d‟aquesta licitació.
Evidentment caldria establir una infraestructura mínima pel que fa a punts de llum, aigua,
emmagatzematge, però entenem que tampoc caldria fer res de l‟altre món i per part
nostra ens posem a disposició de l‟equip de govern per si creuen oportú parlar-ne.

Sr. Jaume Vivet:
Podem parlar de propostes. Ens podem trobar i parlar de propostes i això ho lligaré
també amb la pregunta d‟en Jordi, en el tema del bar dels jardins de Can Parrella:
paral·lelament a la licitació, ens vam posar en contacte amb una empresa per si no sortia,
perquè ja ens feia por a nosaltres mateixos el tema de la inversió que s‟havia de fer al
local, per un tema també d‟estacionalitat, com diem.
Tenim un pressupost i penso que pot ser assumible per l‟Ajuntament, d‟una empresa de
neteja, que obrirà els lavabos a l‟hora que li diguem, els tancarà a l‟hora que li diguem i
farà la neteja abans o després i en funció del manteniment que s‟hi hagi de fer,
vandalisme, ..., serà el mateix usuari el que decidirà si es tanquen o no es tanquen,
perquè, és clar! Si els hem de tenir oberts 12 hores; no hi ha ningú que vigili res i anem
allà i s‟han emportat les aixetes o s‟han emportat les aigüeres, potser si que els haurem
de tancar, però la voluntat és d‟obrir-los, per dir alguna cosa, de 9 del matí a les 8 del
vespre, els 7 dies de la setmana; d‟això en tenim un pressupost; no tenim la partida i hem
de trobar els diners; penseu que estem parlant de 7 dies a la setmana, obrir, tancar i
netejar i parlaríem d‟uns 140 € setmanals. Pensem que per netejar els lavabos no és
excessiu. Tenim ganes de tirar-ho endavant i hem de buscar la partida; no estava
contemplat al pressupost i hem de buscar els diners.
La voluntat és aquesta, que com més aviat millor, si pot ser en breu posar-ho en
funcionament i deslligar-ho, com tu deies, de l‟altra banda. Aquesta seria la voluntat que
tenim.

4.3.A finals del mes passat es va presentar al Cirviànum i davant de tots els empleats
municipals el que ha de ser la futura implantació de l‟administració electrònica. D‟entrada
dir que, com sempre hem defensat des del nostre grup celebrem que es faci aquest pas
endavant i ho recordem a l‟equip de govern la importància de tenir present el compromís
de Torelló, la Vall del Ges per la transparència a fons, fet per l‟Associació d‟arxivers i
gestors documentals de Catalunya l‟abril de 2015, un compromís nascut arran d‟un debat
que vam organitzar nosaltres mateixos abans de la campanya electoral i on entre altres
persones hi va participar l‟alcalde i que recomana fonamentar tècnicament la
transparència en la correcta gestió documental, que demana oferir traçabilitat de tota la

68

informació objecte d‟esdevenir publicitat activa i que explica la possibilitat d‟impulsar
polítiques d‟alfabetització en informació pública.
Entenem que aquest és un tema que afecta tots els membres de l‟Ajuntament, des de
treballadors a polítics, i la pregunta és que ens agradaria saber si hi ha programada cap
sessió destinada a informar l‟oposició i quin calendari d‟implementació es contempla,
tenint en compte que el 2 d‟octubre entra en vigor la llei 19/2015 del procediment
administratiu.

Sr. Jaume Vivet:
En aquests moments estem fent tot el tema de diagnosi. Això ens ho fa l‟AOC; ens ho
estan fent ells de forma gratuïta. A mi no m‟agrada dir que som una prova pilot; no ho
som, perquè han fet molts altres municipis i l‟empresa que ens està fent això ja n‟ha fet de
municipis de més de 5.000 habitants, ja n‟ha estat fent.
Hi estem treballant i evidentment que hi hem de ser tots, però ara en aquests moments és
diagnosi i a partir d‟aquí s‟ha de començar a veure quines... és una mica el que vaig
explicar el mes passat en una informació, que a vegades, el que fem és córrer més del
compte i anem a comprar una eina que potser no és la que necessitem, o potser fa més
coses o no arriba allà on volem que arribi.
Per tant, aquí és una mica de frenar, decidir i, per tant, en aquests moments el que estem
fent és la diagnosi. Aquesta persona va departament per departament fent una avaluació
de tot, de mancances, de coses que ja fem bé,... l‟objectiu és paper zero i, per tant, vam
creure convenient de moment fer-ho amb els treballadors, implicar-los, que són els més
afectats i llavors, com a consistori, és evident que també hi haurem de ser tots en un
moment o altre, hi haurem d‟entrar.
Sr. Lluís Toneu:
El calendari, Santi, es lliga a la propera llei de novembre? Serà possible arribar-hi?

Sr. Jaume Vivet:
No, no hi serem a temps. Em sembla que hi ha un any per aplicar-ho, però si que és
qüestió de començar a treballar; sabem que hi hem d‟anar; no perquè ho digui la pròpia
llei, si no, perquè entenem que és la manera que hem de funcionar, i això és en el sentit
que estem treballant.
Sra. ELENA CRESPI:
4.4.En el passat ple del mes de juliol de 2015, li vam demanar al regidor Jordi Rosell sobre la
possibilitat d‟incorporar el comerç just dins de la següent edició que es fes de la botiga al
carrer, ja que la campanya va ser la que va substituir la botiga al carrer d‟enguany,
voldríem saber si es va tenir en compte el prec que des de la CUP Torelló-Som Poble
vam fer sobre els productes de comerç just, o si es tindrà en compte en properes
campanyes de dinamització del comerç i, de pas, demanar si es té previst fer algun altre
acte de dinamització comercial al poble.

Sr. Jordi Rosell:
S‟està treballant en la nit de botigues, que serà el 16 de juliol. Encara no està tot tancat i
si que ho contemplàvem això del comerç just i si n‟hi ha alguna que volgués venir,
estaríem molt contents.
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Sra. Elena Crespi:
M‟imagino que diu si algú que utilitza el comerç just i mostra l‟interès, penso que potser
des de l‟Ajuntament també es podria fer de manera activa mostrar que tenim interès que
vinguin.
4.5.També en el passat ple del mes d‟abril vam demanar a en Manel Romans si tenia
coneixement de la detecció del benzopirè a l‟aire de Torelló, que si que havien detectat a
Manlleu. L‟Ajuntament de Manlleu va fer una declaració d‟intencions dient que contactaria
amb els alcaldes de la comarca; no sabem si s‟ha rebut alguna invitació per parlar de tot
això per part de Manlleu, i també voldríem saber si s‟ha fet algun estudi per valorar la
qualitat de l‟aire a Torelló en els últims temps.

Sr. Manel Romans:
Com molt bé dius, ens vam trobar a l‟Ajuntament de Manlleu; ens va convidar l‟alcalde,
perquè hi havia hagut un estudi que havia fet la Generalitat per encàrrec del CSIC i ens
van presentar aquest estudi. Aquest estudi revelava que a manlleu hi havia hagut uns
dies a l‟hivern, sobretot, perquè el benzopirè és un producte, un gas que s‟allibera quan
es crema bàsicament biomassa, ens va dir, carbó de coc i també en la combustió dels
vehicles i com que l‟hivern hi havia calefacció que funcionaven –ens van dir- llars de foc i
alguna emissió que ells veien gran, però que no havien detectat d‟on provenia i hi havia
puntes que passaven la legislació vigent.
Si féssim una mitjana de l‟any, s‟havien fet mesures a Vic, a Manlleu i a Torelló. En la
mitjana de l‟any, l‟únic que traspassava el límit legal era Manlleu; ni Vic, ni Torelló, tot i
que teníem puntes a l‟hivern que sobrepassaven els límits de la normativa i ens vam
emplaçar, que també ho vam dir al Consell Comarcal on es va aprovar una moció que va
presentar la CUP, per crear una comissió per vetllar per tot aquest problema i ens vam
emplaçar a crear aquesta comissió. Aquesta comissió l‟estem treballant; ja tenim un dia
marcat per aquest mes de juliol per fer la primera trobada. Estem esperant que a tots els
que hem convocat els vagi bé i en aquesta comissió hi seran representats tots els grups
del Consell Comarcal; a més hem convidat a la Direcció general de la qualitat de l‟aire,
que també ens han dit que hi serien presents i a partir d‟aquí, mirarem quines accions
podem fer per tal que aquestes emissions de benzopirè es redueixin. Ens van dir, per
exemple, que si es crema llenya o biomassa, que si era ben seca i no tenia escorça, les
emissions eren molt més petites... un seguit de recomanacions que en principi va semblar
que el que es podria fer, és que les persones que tinguessin instal·lacions a casa seva
d‟estufes o de llars de foc o en les instal·lacions municipals, perquè pensem que Osona
ha estat pionera en el desenvolupament de les instal·lacions, sobretot a nivell municipal,
de biomassa, perquè creiem que és un producte, e principi, que té una petjada de carboni
zero; perquè et dóna també activitat econòmica al territori i que ens semblava que és una
energia sostenible. El que ens fa una mica de por és que ara que hem apostat tan per la
biomassa, que ens surti aquest problema. Per tant, hem de mirar que tothom faci les
coses ben fetes, que puguem tirar endavant amb tot el projecte de biomassa que està
engegat a Osona i que aquests nivells de benzopirè que, ja dic, només se sobrepassen a
Manlleu i si fem la mitjana a l‟any i en uns dies molt concrets de „hivern, bàsicament, que
puguem arribar a acabar amb aquestes emissions i que estiguin dins de la normativa.
Per tant, quan fem aquestes comissions al Consell comarcal, si voleu, ja us aniré
informant sobre tot el que anem fent en relació al tema del benzopirè.
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Sra. Elena Crespi:
I més enllà del benzopirè, a Sant Vicenç, ara, també hi ha hagut un estudi de la qualitat
de l‟aire el 2014, on suposo que es miraven altres coses; em plantejava si a part, només
del benzopirè, per aquesta cosa en concret, també es podria estudiar altres coses en
aquesta comissió incorporar-n‟hi altres.

Sr. Manel Romans:
Diguem que aquesta comissió no només era per al benzoalfapirè, si no que també hi
havia les puntes que tenim a l‟estiu, d‟ozó, a la comarca d‟Osona i, per tant, també en
parlaríem d‟això. Per tant, diguem que tot el que sigui qualitat de l‟aire suposo que anirà
sortint en aquesta comissió i si el 2014 es va fer aquest estudi a Sant Vicenç i hi ha algun
element que pot ser susceptible de ser perjudicial per a les persones i des d‟aquesta
comissió podem fer alguna cosa per mirar de reduir-ho, no dubteu que ho farem, que per
això l‟hem creat! És en general una comissió per la contaminació de l‟aire, que ha sortit
arran de la problemàtica del benzoalfapirè, però no només es tractarà això, si no
qualsevol element que pugui ser susceptible que pugui ser perjudicial per a les persones.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.6.Una pregunta que ja ha fet en Francesc Rivera per saber com estava el tema del carnaval
i aprofitar aquesta pregunta per deixar constància que ja a l‟última ple ho vam demanar;
no se‟ns va explicar res i se‟ns va dir que la regidora de cultura, la Nuri Güell es posaria
en contacte amb nosaltres i ha passat un mes i ningú s‟ha posat en contacte amb
nosaltres i és un tema que si, segurament nosaltres hauríem pogut posar-nos en contacte
amb ella per demanar com estava el tema, però des de carnaval cap aquí ens hem
interessat en infinitat de vegades tots els grups pel tema; ens hem ofert, només se‟ns ha
convocat a una reunió que considerem que va anar bé i que se‟ns va dir que hi hauria
una segona i que se‟ns aniria informant i que no ha passat res de tot això, ni hi ha hagut
una segona reunió, ni se‟ns ha informat de res, i més enllà de les bones de paraules de
cada ple de dir que tot continua endavant i que s‟està treballant i que ja se‟ns dirà alguna
cosa i que nosaltres diguem un altre cop... fer constar que ja estem a finals de juny i a
punt d‟entrar a juliol queda molt poc per carnaval i que ens posem les piles de veritat i
que podeu comptar amb nosaltres de veritat, no només per dir-nos-ho aquí a precs i
preguntes i que quedi per al mes següent i que ens agradaria estar més informats de com
està la situació, ja que al mes que estem comença a ser preocupant.
Contestada a la pàg. 67

Sr. XAVIER LOZANO:
4.7.Jo no em reiteraré amb la del carnaval; ja l‟han fet els companys.
Volia demanar sobre el consistori infantil; si no vaig equivocat, aquest any al consistori
infantil els regidors infantils han pogut visitar els serveis socials i han pogut triar la
pel·lícula de la festa major. No sabem si han pogut decidir alguna cosa més que afecti al
poble i així ens fa patir, perquè veiem que s‟està descafeïnant el projecte; és un projecte
de participació infantil que neix d‟un projecte més ambiciós, que és el de la ciutat dels
infants, d‟un pedagog italià que és en Tonucci i en el que vol apropar els infants i joves en
la participació ciutadana i, a més, vol crear pobles i ciutats adaptats als nens. Aquest
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pedagog diu que si els pobles fossin creats amb ulls de nens tot seria de millor qualitat
per a tothom i, per tant, al veure que aquest any l‟únic que han fet els regidors infantils
has estat conèixer els serveis de l‟Ajuntament –que està molt bé, conèixer les institucions
també és un primer pas- i que s‟ha quedat només amb la pel·lícula, ens fa patir que això
no vagi a menys i que aquets projecte s‟acabi descafeïnant. Quan nosaltres vam arribar a
l‟equip de govern les escoles estaven molt cremades d‟un projecte que any rere anys es
feia i que no tenia traducció a la vida real i que els nens mai veien el resultat; s‟hi va
aconseguir fer un gir i tornar a motivar les escoles; els nens van poder decidir dos parcs
de Torelló, en anys diferents on es feia la plantada d‟arbres o una campanya de
sensibilització per les escoles de temes de reciclatge, més enllà de la pel·lícula, que ja
s‟està fent cada any. El prec o la pregunta seria veure com es pensa encarar aquest
projecte i si se li pensa tornar a donar un factor participatiu i decisori de fets reals que
afectin els infants i joves de Torelló.

Sra. Núria Güell:
El consistori infantil, com molt bé comentaves tu Xevi, es va proposar aquest any que
coneguessin una mica els serveis municipals i se‟ls va donar el ventall de possibilitats
d‟anar a veure el que a ells els semblava més interessant, tots junts, amb els regidors,
vam anar a veure benestar social, els serveis socials i les escoles van triar pel seu
compte: algú va anar a veure el rebost solidari, d‟altres van anar a veure altres
equipaments que no es dirien tant per treballar en un consistori infantil com podria ser la
biomassa de la piscina, per exemple, però això ja fugiria una mica i només es va fer com
d‟enllaç.
Com molt bé dius, van triar la pel·lícula de la festa major, que va guanyar Transilvània II i
se'ls va proposar aquest any fer un logo del consistori infantil; en això, en les propostes
que van arribar, n‟hi va haver molt interessants, tot i que s‟hauran de tractar una mica,
però llavors també hi va haver alguna escola que potser o no ens vam explicar prou, o les
bases no quedaven prou clares i ho van tractar com en una classe d‟informàtica i van
agafar imatges d‟internet i, evidentment, no es poden utilitzar, perquè tenen uns copi raids
i unes històries i aquesta tria dels logos han quedat com una mica de cara al curs vinent,
que ja els vam dir que els seus logos es treballarien i es mirarien; es van votar, però
tampoc va ser per unanimitat de dir: aquest ha despuntat molt de tots els altres, o sigui
que tenim aquest tema com per tornar-lo a entomar el curs vinent.
Llavors també se‟ls va dir i entre tots es va parlar de què els semblava que podia fer
l‟Ajuntament de coses que ells veuen mentre volten pel poble, mentre juguen, mentre van
a esport, mentre fan activitats, i es va quedar entre tots de posar unes bústies a les
classes de sisè, però que tota l‟escola sàpiga que a la classe de sisè hi ha una bústia per
posar els suggeriments que siguin. Els regidors ens deien: “és que potser hi posaran
bajanades!” bé, doncs recolliu-ho tot; potser per tu és una bajanada i per un altre és prou
interessant.
Ens van fer arribar els suggeriments, vam fer un buidat; aquest buidat ara abans d‟acabar
el curs s‟ha fet arribar a les escoles i aquest buidat és el que ara estem repartint a les
regidories corresponents, perquè hi ha coses que veritablement toquen molt de peus a
terra, com per exemple, les caques de gossos han sortit a totes les bústies; llavors, ja en
vam parlar amb la gent pertinent, que els passaríem tot el reguitzell de precs que havien
fet els vailets i com aquest, hi ha altres i si us interessa aquest llistat, l‟Emili, que és el que
ha tingut la feinada de coordinar tot això, perquè no és fàcil de moure vailets d‟aqueta
edat, us ho pot fer arribar.
Llavors també volia comentar que això que dius que s‟ha de motivar, que s‟han de buscar
coses que tinguin sentit i que agradin a la mainada, quan el consistori es treballava des
de l‟assignatura que se‟n deia educació per la ciutadania, potser els mestres –ara ho diré
malament- però potser els anava millor d‟entomar el consistori infantil, perquè anava molt
lligat amb aquesta assignatura. A la que s‟ha tret aquesta assignatura, és allò que a
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escola ens cau tot i les mestres també ens han comentat que és molt complicat –això
també t‟hi havies trobat tu, perquè sé que m‟ho havies comentat- quan els primers
consistoris es mirava de buscar dates: “no, perquè tindrem colònies, no, perquè tindrem
excursions, esperem, no sé què...” i quan s‟ha esperat no hi ha hagut dates, ha estat molt
complicat de lligar les sessions. Potser amb els regidor no tant, perquè com que era
extraescolar, però tot el treball ha estat una mica complicat de portar a terme. També hi
ha hagut la desvinculació d‟una escola sense previ avís: el dia de cloenda no es va
presentar, no sabem dir perquè, no ens ha arribar perquè no van venir i amb tots aquests
aspectes en contra costa molt de dinamitzar un projecte així.
També comentar que aquest any ens va semblar amb l‟Emili, jo havia anat a veure els
finals de tallers de teatre, i n‟hi havia un que era molt interessant, que era dins la ment,
que era justament de vailets d‟aquesta edat i em va semblar que estaria bé que els el
presentessin abans de fer la cloenda com més protocol·lària i se‟ls va presentar aquest
taller, que es deia “dins la ment”, basat una mica en aquella pel·lícula de “al revés” i als
vailets els va encantar, els va agradar moltíssim i és l‟oportunitat que tenen les mestres
una vegada arriben a l‟escola de poder-ne parlar una mica, perquè és un taller que
donava molt de si. I em sembla que no em deixo res.
Sr. Xavier Lozano:
Has fet un bon repàs de tot el que heu fet. Em reafirmo en el que deia abans: crec que
s‟ha descafeïnat el projecte; la voluntat del consistori infantil de presentar projectes ha de
venir també de les diferents regidories de l‟Ajuntament d‟integrar aquest projecte de l‟àrea
de ciutadania a la resta de regidories. Totes les activitats estan bé, però estem tornant a
caure en errors del passat, que precisament per això les escoles havien estat a punt de
despenjar-se del projecte i potser per això s‟han acabat despenjant. També em sembla
una mica greu que em diguis que una escola no es va presentar i que un mes després no
sabeu perquè es va despenjar, perquè... trobo una mica greu que durant aquest temps,
des del mes que fa que es va acabar el consistori no us hagin pogut donar una explicació
i no hagueu pogut parlar amb l‟escola.
La bústia de suggeriments està molt bé que els nens puguin aportar els problemes.
Alerta! No tornem a caure en la carta als Reis frustrada que generava. Els nens toquen
molt de peus a terra; quan, per exemple, havien escollit l‟últim els parcs de La Cabanya,
sap greu, perquè això quedava dins de la reunió del consistori infantil, però els arguments
que donaven els infants de perquè aquest parc concret, aquest parc no, aquest si,
argumentant temes de seguretat, argumentant temes estètics, paisatgístics... de debò
que els nens tenen molt potencial i no els podem deixar només en què facin un logo –que
està molt bé- només que decideixin una pel·lícula –que està molt bé- si no que el
consistori infantil ha de poder tenir visibilitat real en la vida de Torelló.
4.8.Demanar si es pot canviar, renovar l‟estelada de la casa de la vila. Gairebé només hi
queda l‟estel i aviat sortirà volant, perquè només està penjat per un cap.

Sr. Jaume Vivet:
És veritat, l‟hem de canviar. De cara a la festa major la posarem nova. També cal
recordar que n‟hi ha alguna en alguna rotonda que tampoc està bé del tot.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.9.-
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(Adreçat al Sr. Alcalde): Arran de la interpel·lació que m‟has fet abans, t‟agrairia que quan
tinguis un moment et llegeixis l‟article 118 del ROM i després, en tot cas, en tornem a
parlar.

Sr. Jaume Vivet:
Per acabar en aquest torn, m‟agradaria a en Lluís llegir-li l‟article 118 del ROM, perquè ho
sàpiga tothom. Diu així: “finalitzat el segon torn de paraules, l‟alcalde o alcaldessa podrà
realitzar la seva intervenció i acabada aquesta, declarar finalitzat el debat. Solament per
al·lusions, el regidor o regidora que es consideri al·ludit en la intervenció, podrà sol·licitar
de l‟alcalde o alcaldessa la paraula. De ser-li autoritzada, podrà fer ús d‟aquesta de
manera breu i concisa”. Diu això, o no?
Sr. Lluís Sabatés:
Intervé amb el micròfon tancat i no queda enregistrada la seva intervenció.
Sr. JORDI CASALS:
4.10.Volia demanar per la nit de botigues, però com que és la propera acció de dinamització ja
ho ha demanat l‟Elena, però aprofito per fer una altra pregunta més del que tenia pensat.
Des de sanitat s‟està iniciant una campanya per reforçar tot el tema de desfibril·ladors i
treballar en aquest àmbit. Nosaltres –ja s‟ha començat a treballar a Torelló- però creiem
que hauríem de fer un salt qualitatiu a l‟hora de la instal·lació d‟estacions on pugui haverhi desfibril·ladors... i a partir d‟aquí una campanya d‟informació que hi són, i una cosa
interessant que fan en altres poblacions, que és formació oberta. Al passat mandat es
van fer formacions específiques per policia i gent de protecció civil; seria interessant
poder-ho fer obert a la ciutadania, perquè es poden trobar en situacions d‟aquestes.
I també per si algú ens pot informar de l‟estat actual, de quants desfibril·ladors hi ha a
Torelló, on estan situats, ...

Sr. Jordi Rosell:
Si que està previst incrementar; estem treballant des de la regidoria de salut pública en
un projecte global i que ara, de fet, hem aprofitat una subvenció per uns equips concrets,
concretament dos que es posaran als cotxes de la policia i quan he dit projecte global
integral, és perquè no només és comprar els desfibril·ladors o buscar-los en tema de
subvencions, si no que també inclourà una campanya i la formació.
Sr. Jordi Casals:
Està bé que hi hagi aquestes actuacions i que es posin en els cotxes de la policia, perquè
així puguin arribar arreu, i segurament que intentareu fer-ho així, però nosaltres anàvem
una mica més enllà de la subvenció per treure dos aparells desfibril·ladors i poder...
m‟estic encallant, perquè estic intentant pensar, que hi ha un terme per dir a la ciutats que
estan coberts de... cardioprotegides!

Sra. Concepció Villena:
Hi ha diferents instal·lacions.
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Sr. Jordi Casals:
Està bé poder-ho saber quan ens pugueu informar realment quines són totes aquestes
actuacions i després nosaltres, si hi podem aportar alguna cosa, ho farem.

Sra. Concepció Villena:
És això, diferents instal·lacions ja en tenim. Per tant, era com ho globalitzàvem i com ens
posàvem d‟acord.
4.11.Del bar dels jardins de can parrella, ja ho ha apuntat el regidor de la CUP: el concurs ha
quedat desert; cadascú ja va dir la seva opinió al respecte en el ple anterior i fins i tot des
de la CUP s‟ha fet una proposta que podria ser interessant, la de l‟estacionalitat; també
interessant que fos una entitat i si no fos així, també plantejar aquestes estacionalitats en
l‟àmbit privat, però aquestes propostes que ha fet la CUP nosaltres creiem que són
interessants.
Després hi ha l‟altra cara de tot aquest projecte que són els lavabos públics dels jardins,
que això, em sembla que el nostre grup hi va al darrere des d‟aquest mandat, el passat i
l‟anterior, de quan es va començar a parlar d‟instal·lar allà uns lavabos públics. Creiem
que ja d‟una vegada per totes s‟ha de deslligar els lavabos públics, el manteniment,
l‟accés... a que allà hi hagi un bar; l‟Ajuntament ha d‟entomar aquesta responsabilitat i si
hi ha de dedicar alguns recursos per fer el manteniment, fer-ho i que tota la ciutadania hi
pugui accedir i tampoc no obligar a que si hi ha un esdeveniment, que siguin les entitats o
els col·lectius, que s‟encarreguin del manteniment d‟uns lavabos públics, que em sembla
que això no pertoca ni a les entitats, ni als col·lectius, ni als ciutadans fer-ho, ja que són
públics, l‟administració pública de Torelló se‟n ha de fer càrrec i aquesta és l‟Ajuntament.
Hi ha qui pot pensar que parlar d‟aquest tema és una frivolitat; no és una frivolitat; és una
necessitat molt humana i tinguem en compte que allà hi ha mainada i hi ha gent gran i
que a l‟entorn, no hi ha accés a lavabos públics, encara que estiguin en establiments de
bars o restauració, ni equipaments; tinguem-ho en compte i esperem que es posi fil a
l‟agulla.

Contestada a la pàgina 68.

4.12.Parlar de les obres que hi ha hagut al casc antic, que han afectat al que és la mobilitat
rodada de cotxes, la circulació.
Creiem que s‟hauria de recuperar una mica la planificació que es va engegar quan hi hagi
afectacions del trànsit en llocs sensibles com és el centre, ja que és d‟una mobilitat
complexa en quant als automòbils; reforçar la informació prèvia, que la gent sàpiga amb
què es trobarà; reforçar la senyalització física amb distància suficient, perquè els
conductors sàpiguen en aquell moment què es poden trobar al cap d‟uns metres
endavant i poder buscar rutes alternatives, i també reforçar la senyalització física en el
lloc on hi ha l‟afectació de mobilitat, perquè creiem que en aquest cas era bastant
deficient i ha provocat dubtes i problemes.
És una qüestió de persistència, de planificació i de tenir en compte, creiem, com a mínim,
aquestes tres fases: la informació general a la ciutadania, la informació física informativa
uns metres anteriors, perquè els conductors puguin escollir altres alternatives, i e el lloc
concret de l‟afectació al trànsit, perquè sàpiguen el que es troben i el que han de fer.
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Sr. David Forcada:
Les obres, pel que he entès, és el tema de senyalització preventiva, més que tot, perquè
durant l‟obra si que se senyalitza, suposo que correctament i si no, es pot millorar i a
nivell preventiu, potser si que haurem de coordinar millor amb la policia local la informació
de quan està tancat.

5.- INFORMACIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.1.Us porto un llibret per a cada regidor; aquest llibret, crec que és adient, a més, sembla fet
expressament que es presenti avui, perquè dóna resposta a diverses coses que hem
parlat avui. La primera és la que la regidora de la CUP comentava sobre coordinacions
entre AMPA‟s i extraescolars; en aquest llibret hi trobarem això. I la segona és
participació ciutadana; en aquest llibret s‟ha realitzat a partir del PEC i d‟una d eles
accions concretes que era millorar la coordinació entre les diferents AMPA‟s. És
excepcional; és un treball que han fet molt bé, molt dur, perquè agrupar la Federació
d‟AMPA‟s o agrupar les 5 AMPA‟s que s‟han adherit a aquest llibret, de les 5 escoles de
primària del municipi i posar-se d‟acord per intentar no trepitjar-se a l‟hora de fer
extraescolars, -estem parlant de les extraescolars de la tarda, d‟1/4 de 6 fins a 2/4 de 7. És
un treball que ha estat molt dur.
La regidoria hi ha intervingut poc; és a dir, va intervenir a la legislatura passada impulsant
el PEC; ha intervingut ara escoltant i impulsant i ajudant a impulsar, però si que hem
intervingut en el moment en què els vam proposar que les escoles municipals poguessin
tenir-hi cabuda; els vam demanar que si feien extraescolars de música, coneguessin que
hi havia l‟escola de música que els ajudaria a fer els extraescolars; que si tenien pensat
fer temes que pogués fer l‟escola d‟arts plàstiques, que sabessin que hi havia l‟escola
d‟arts plàstiques que podia fer aquest tipus d‟extraescolars, que són diferents al que ja
fan aquestes escoles en el seu projecte d‟escola, perquè són grups més grans, són grups
que els objectius són un pèl diferents i, per tant, crèiem que dotar les escoles, o deixar
que les escoles ajudessin les AMPA‟s era molt positiu. El resultat és aquest; és un llibret
car, perquè hem donat un llibret a cada un dels alumnes de primària de Torelló. És car,
però creiem que el primer any ha valgut la pena fer aquesta inversió i veurem si a partir
d‟ara podem fer com es va fer amb els casals d‟estiu de fer-ho només per internet i editarne uns quants per a la biblioteca, però aquest any ens ha semblat fer-ho d‟aquesta
manera.
Sr. DAVID FORCADA:
5.2.Informar a nivell d‟obres:
 El dilluns passat dia 29, van començar les de la sala polivalent. Esperem que de
cara a l‟octubre de l‟any vinent, setembre-octubre l‟obra estigui finalitzada.
 En dues o tres setmanes començaran les de la rotonda de Les Serrasses.
 Avui hem obert els sobres de l‟oferta econòmica del carrer Sant Bartomeu, en què
es van presentar 24 empreses; una va quedar exclosa, perquè no va presentar
l‟aval, o sigui que són 23 en total i la baixa que ha guanyat, que s‟ha de veure si
és baixa temerària i per tant, ara començarà el procés de justificació, està en una
baixa del 32%, si no recordo malament, i n‟hi ha 4 més que van al darrere amb
baixes aproximades del 30%. Ara es farà el procés d‟adjudicació definitiva a la
que hagi guanyat.
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Sr. MANEL ROMANS:
5.3.Primer de tot volia dir que aquesta setmana passada van començar els plans d‟ocupació
de les ajudes que ens va donar la diputació; en total són 9 persones que estan en
diferents àrees de l‟Ajuntament i des de Recursos humans, el que vam fer és atendre les
peticions que havíem tingut des de diferents regidories.
5.4.I també dir que la setmana passada vam fer la presentació a la cooperativa, de la cadena
de valor de les empreses de la cosmètica de casa nostra. Això ha estat un treball molt
ben fet –penso jo- que s‟ha fet des de creacció amb la col·laboració del consorci de la
Vall del Ges, Orís i el Bisaura i les regidories de promoció econòmica de l‟Ajuntament de
Sant Vicenç i de Torelló. Ens va donar unes dades econòmiques, penso jo que molt
entenedores. Hem de pensar que si a més del sector de la cosmètica i perfumeria vam
agafar no només el tema de l‟embotició d‟alumini, si no que també hi ha empreses que
ara n‟estan fent de fusta i vam agafar tota la cadena de valors, el que eren les empreses
que en fabricaven, els seus proveïdors, els transportistes, tot el que és relacionat amb
aquest tema i si a més d‟agafar no només el tema de la cosmètica i perfumeria hi
afegíssim totes les empreses que fan estampació, per exemple, per altres sectors com
pot ser el sector de l‟automòbil, això ens dóna que és quasi un 45% del PIB de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura. Per tant, és un sector, creiem, molt important per casa nostra i que
des de la regidoria de promoció econòmica encara que no haguéssim tingut aquestes
dades que ara ens han fet obrir encara més els ulls, ja hi vam apostar des d‟un bon
principi, treballem conjuntament amb totes les empreses del sector i penso jo que hem
portat a terme projectes molt interessants per a les empreses i també per als treballadors,
les persones que treballen en aquestes empreses, el fet de poder col·laborar amb elles a
l‟hora que ens demanin, des del servei local d‟ocupació cobrir alguna plaça i en temes de
formació com es va fer fa un any i mig en tema de comandaments intermitjos.
Jo voldria felicitar des d‟aquí a creacció per la bona feina que ha fet i que sapiguem que
aquest sector és un sector estratègic per casa nostra i que el que hem de fer des dels
ajuntaments que tenim, no és mimar-los, però si cuidar-los, perquè donen feina a molta
gent de casa nostra.
Sra. NÚRIA GÜELL:
5.5.Us passaré el llibret del festus, que alguns de vosaltres ja l‟heu rebut a casa el dia 1 i 2 i
si que us volia comentar, que el disseny que ens han fet jo el trobo molt xulo i em fa
gràcia comentar-vos que són fotos d‟arxiu de Torelló. Hi ha un treball de camp, diguem,
per fer aquests programes; vol dir que és una mica una obra d‟art.
5.6.Aquesta setmana ja penjarem els actes de la festa major al web de l‟Ajuntament.

Sr. JORDI ROSELL:
5.7.-
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Des de comerç, el 16 de juliol hi ha la nit de botigues i espero que tot Torelló participi.
Sr. JAUME VIVET:
5.8.Estem a punt de tenir acabat el PAM, que n‟heu parlat abans. Doncs estem a punt de
tenir-lo acabat. És el Pla d‟Actuació Municipal com hem dit i que en definitiva vol dir quin
model d‟Ajuntament volem, quines actuacions volem dur a terme durant el mandat i
l‟equip de govern en tots els àmbits i en definitiva és definir objectius i accions que es
duran a terme i amb aquestes, per tal d‟assolir tots aquests objectius.
El tindrem llest, si Déu vol, abans de vacances i està pràcticament bastant enllestit.
5.9.També m‟agradaria informar d eles dues comissions; potser ho heu rebut, ja i faig
referència a les comissions de l‟aigua i la del soldat del puig. Ja estan constituïdes; si no
ho heu rebut, en breu ho tindreu.
Hem de dir que són comissions polítiques i que en formarà part un representant de cada
grup polític municipal, amb vot ponderat i la comissió podrà, quan ho creiem oportú,
convidar diferents entitats per tal de decidir actes i activitats que es puguin dur a terme
comptant amb la seva complicitat.
La comissió del soldat del puig, a mi especialment, m‟agradaria poder-la convocar
almenys primera vegada abans de vacances, durant el mes de juliol i la de l‟aigua si que
ja la deixaríem pel setembre.
5.10.M‟agradaria informar del tema de la xarxa de governs locals, que vam presentar cinc
projectes; en tots cinc hi ha part de finançament. El que seria el carrer Nou i el corredor
de Can Reig, per l‟any 2018 se‟ns han concedir 190.000 €; per a la millora del claveguera,
els anys 2016, 2017 i 2018, 60.000 € cada any; per al manteniment i enllumenat, que
dèiem obres d‟instal·lacions de millora d‟accessibilitat en vies i espais públics, 75.000 €
els anys 2017 i 2018; per al camp de futbol del Montserratí, que el títol era “reordenació
d‟un espai lliure d‟ús públic”, estem parlant dels anys 2017 i 2018, 75.000 € cada any i per
al projecte social, que era “suport a les actuacions de serveis socials”, estem parlant de
2016, 2017, 2018 i 2019, 37.500 € cada any.
Això és el que hem pogut assolir de Diputació.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 28 de juny de 2016
Vist i plau,
L‟ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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