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6.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/6 Ordinària 27/06/2016
L’acta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Oferta aules pel curs 2016-2017 del servei de Llar d'infants municipal La
Cabanya
ACORD:
Per aquest proper curs 2016-2017 s’han matriculat a la Llar d’Infants La Cabanya un total
de 49 alumnes de les següents edats :
PO: 3
P1: 20
P2: 26
A l’article 13 del reglament regulador del servei públic de les llars d’infants municipals,
aprovat, per decret d’alcaldia el 18 de març de 2015, es diu que:
“ L’oferta formativa final es definirà per la matrícula. Aquesta es decidirà de forma
conjunta entre la regidoria d’Educació, l’empresa concessionària i l’Inspector
d’Ensenyament, abans del 30 de juliol.”
D’acord a les previsions de l’article 4 del plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei públic de la llar d’infants La Cabanya i l’article 10 del reglament
regulador del servei públic de llars d’infants municipals, l’alumnat mínim per obrir una aula
és la que es determina a continuació:
4 alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
6 alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
10 alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
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En el mateix article 4 del ple de preinscripcions tècniques es diu “ l’Ajuntament podrà
modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions indicades anteriorment,
amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la població, mantenint una oferta
equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’Educació Infantil i els requisits dels centres”
Amb les dades de matrícula actual el grup de P0 no té la ràtio mínima, establerta en
l’article 4 del PCPT, per poder-se obrir. El Departament d’Ensenyament contempla la
possibilitat de crear grups mixtes. Per tant es proposa d’obrir un grup mixt, entre els 3
alumnes i 1 de P1, amb una ràtio de 8 infants.
A proposta del concessionari i consensuat amb la regidoria d’Ensenyament i Inspecció,
l’oferta de grups a la Llar d’infants La Cabanya, pel curs 2016-2017 serà de 4 aules, amb
una capacitat màxima de 61 infants:
1 grup mixt de P0 amb 8 infants
1 grups de P1 amb 13 infants
2 grups de P2 amb 40 infants
Es preveu que la Diputació de Barcelona segueixi aportant 875€ per infant matriculat.
El cost estimat pel curs 2016-2017, de l’obertura de la llar d’infants La Cabanya, amb 4
aules: 1 de P0,1 de P1 i 2 de P2, amb els alumnes inscrits a data d’avui és de
295.133,45€ segons la fórmula econòmica que regeix la concessió. Aquest import inclou
l’aportació de les tarifes de les famílies que rebrà directament el concessionari en
concepte d’avançament de la gestió del servei de 130.237,00€. L’aportació municipal de
122.021,45€. La subvenció de la Diputació de Barcelona 875€/alumne per als 49 alumnes
matriculats en aquest moment a la Llar d’infants de 42.875,00€ que rebrà l’Ajuntament i
que ha d’aportar al concessionari. I 6.850,00€ d’infraestructura que engloba la supervisió
del servei.
L’aportació municipal pel curs 2016-2017 serà de 164.896,45€ (inclou l’aportació de la
Diputació de Barcelona). L’aportació des de setembre a novembre és de 41.224,11€, amb
càrrec a la partida 108 323 472 0001
L’aportació del mes de desembre es realitzarà una vegada el curs 2015-2016 s’hagi
regularitzat i l’empresa hagi entregat la documentació següent a l’Ajuntament: memòria
econòmica del curs, amb justificants de despesa i ingressos diferenciats per conceptes i
serveis, el compte d’explotació definitiu de tot el curs amb informe de desviacions, en el
Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, un cop finalitzat el curs, tal com es descriu
en el punt b.3 de l’article 5.3 del Plec de clàusules administratives.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.
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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 dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar que el curs 2016-2017 i en base als alumnes inscrits s’obriran 4 aules
a la Llar d’infants La Cabanya : 1 aula mixta de P.-0, 1 aula de P.-1 i 2 aules de P.-2.
En cas que a data de 28 de febrer de 2017 hi hagi llista d’esperar que permeti obrir més
aules, l’Ajuntament es compromet a obrir les aules necessàries en compliment de les
ràtios previstes en el Decret 282/2006 i en els plecs de clàusules que regeixen la
concessió. En tot cas, el control de les preinscripcions es portarà a terme des de la
regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torelló.
Segon: Autoritzar i disposar la despesa per import de 41.224,11€ a l’empresa Fundació
Pere Tarrés, amb càrrec a la partida 108 323 472 0001 del pressupost vigent que per
aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels mesos de setembre a
novembre de 2016.
L’aportació econòmica del mes de desembre es realitzarà una vegada s’hagi regularitzat
el curs 2015-2016.
Tercer.- Notificar
d’Ensenyament.

la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la regidoria

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

2.1.2. Oferta aules curs 2016-2017 de la Llar d'infants Blancaneus
ACORD:
Per aquest proper curs 2016-2017 s’han matriculat a la Llar d’Infants Blancaneus un total
de 56 alumnes de les següents edats :
PO: 2
P1: 21
P2: 33
A l’article 13 del reglament regulador del servei públic de les llars d’infants municipals,
aprovat, per decret d’alcaldia el 18 de març de 2015, es diu que:
“ L’oferta formativa final es definirà per la matrícula. Aquesta es decidirà de forma
conjunta entre la regidoria d’Educació, l’empresa concessionària i l’Inspector
d’Ensenyament, abans del 30 de juliol.”
D’acord a les previsions de l’article 4 del plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei públic de la llar d’infant Blancaneus i l’article 10 del reglament
regulador del servei públic de llars d’infants municipals, l’alumnat mínim per obrir una aula
és la que es determina a continuació:
4 alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
6 alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
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10 alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
En el mateix article 4 del ple de preinscripcions tècniques es diu “ l’Ajuntament podrà
modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions indicades anteriorment,
amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la població, mantenint una oferta
equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’Educació Infantil i els requisits dels centres”
Amb les dades de matrícula actual el grup de P0 no té la ràtio mínima, establerta en
l’article 4 del PCPT, per poder-se obrir. El Departament d’Ensenyament contempla la
possibilitat de crear grups mixtes. Per tant es proposa d’obrir un grup mixt, entre els 2
alumnes i 2 de P1, amb una ràtio de 8 infants.
A proposta del concessionari i consensuat amb la regidoria d’Ensenyament i Inspecció,
l’oferta de grups a la Llar d’infants Blancaneus pel curs 2016-2017 serà de 5 aules, amb
una capacitat màxima de 74 infants:
1 grup mixt de P0 amb 8 infants
2 grups de P1 amb 26 infants
2 grups de P2 amb 40 infants
Es preveu que la Diputació de Barcelona segueixi aportant 875€ per infant matriculat.
El cost estimat pel curs 2016-2017, de l’obertura de la llar d’infants Blancaneus, amb 5
aules: 1 de P0, 2 de P1 i 2 de P2, amb els alumnes inscrits a data d’avui és de
352.522,43€ segons la fórmula econòmica que regeix la concessió. Aquest import inclou
l’aportació de les tarifes de les famílies que rebrà directament el concessionari en
concepte d’avançament de la gestió del servei de 142.753,00€. L’aportació municipal de
153.919,43€. La subvenció de la Diputació de Barcelona 875€/alumne per als 56 alumnes
matriculats en aquest moment a la Llar d’infants de 49.000.00€ que rebrà l’Ajuntament i
que ha d’aportar al concessionari. I 6.850,00€ d’infraestructura que engloba la supervisió
del servei.
L’aportació municipal pel curs 2016-2017 serà de 202.919,43€ (inclou l’aportació de la
Diputació de Barcelona). L’aportació des de setembre a novembre és de 50.729,86€, amb
càrrec a la partida 108 323 472 0000.
L’aportació del mes de desembre es realitzarà una vegada el curs 2015-2016 s’hagi
regularitzat i l’empresa hagi entregat la documentació següent a l’Ajuntament: memòria
econòmica del curs, amb justificants de despesa i ingressos diferenciats per conceptes i
serveis, el compte d’explotació definitiu de tot el curs amb informe de desviacions, en el
Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, un cop finalitzat el curs, tal com es descriu
en el punt b.3 de l’article 5.3 del Plec de clàusules administratives.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
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Segon.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar que el curs 2016-2017 i en base als alumnes inscrits s’obriran 5 aules a
la Llar d’infants Blancaneus : 1 aula mixta de P.-0, 2 aula de P.-1 i 2 aules de P.-2.
En cas que a data de 28 de febrer de 2017 hi hagi llista d’esperar que permeti obrir més
aules, l’Ajuntament es compromet a obrir les aules necessàries en compliment de les
ràtios previstes en el Decret 282/2006 i en els plecs de clàusules que regeixen la
concessió. En tot cas, el control de les preinscripcions es portarà a terme des de la
regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torelló.
Segon: Autoritzar i disposar la despesa per import de 50.729.86€ a l’empresa Associació
de Mestres Els Nans, amb càrrec a la partida 108 323 472 0000 del pressupost vigent
que per aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels mesos de
setembre a novembre de 2016.
L’aportació econòmica del mes de desembre es realitzarà una vegada s’hagi regularitzat
el curs 2015-2016.
Tercer.- Notificar
d’Ensenyament.

la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la regidoria

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
COMISSIÓ INFORMATIVA
CIUTADANA I MOBILITAT

D’ADMINISTRACIÓ

I

HISENDA

I

SEGURETAT

2.2. ALCALDIA
2.2.1. Aprovació de les dues festes locals al municipi de Torelló per a l'any 2017:
ACORD:
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada any, el requeriment per tal que aquesta
Corporació acordi i els proposi –amb antelació al 30 de juliol de 2016-, les dates de
celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l’any 2017, d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze festes laborals
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en què
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
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L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del plenari municipal,

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:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d’aquest
municipi, per l’any 2016, en les dates que s’indiquen a continuació:



Dimarts, 1 d’agost, Festa major.
Dilluns, dia 18 de setembre, Rocaprevera.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a la Catalunya Central, del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per tal que el
tramitin en la forma escaient.
INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres aquí ens abstindrem, perquè després presentem una moció en què demanem
que es faci un procés participatiu.
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: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de la CUP Torelló-SP

2.2.2. Proposta d'ADHESIÓ a la moció de l'ACM i la FMC, per millorar el servei de
rodalies RENFE a Catalunya
ACORD:
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el
traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser
ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de
novembre.
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis
ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de
Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la
coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.
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Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de
rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de
febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies
regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries
vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració entre Adif i la
Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i organització de línies.
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es
van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per
l’Administració General de l'Estat mitjançant Adif.
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant
greument a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen.
Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació
de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per
finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit
dins del marc de relacions Renfe – MIFO – Adif.
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver
estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif
protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de la
infraestructura i les estacions.
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es
troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i
per la manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla
d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d’inversions
per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestructures i millores i
noves estacions per un total de 4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a terme. Aquest
fet suposa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències
clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha suposat un increment
de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el
Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviaria de Interés
General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de
Catalunya amb una inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el
període 2014 – 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes
inversions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en
servei, 37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i
14,3% pendent d’impuls.
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la
Generalitat els nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal
d’adequar els horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per
les seves pròpies característiques (no millorades per la manca d’inversió), per limitacions
temporals de velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous requeriments de
seguretat.
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als
serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que
repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència

9

de les deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les
infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració General de l’Estat.
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge
de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura
o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels
temps de trajecte als usuaris.
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris
de Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a
conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta
manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en
forma d'accidents, incidents, averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i
fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció de
velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i
regionals sense l'adopció de les inversions i mesures correctores corresponents.
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i
empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la
corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan les
actuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i del
temps de viatge dels usuaris.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:

1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del
subministrament per part d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat
i de les mesures concretes i calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió
de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten negativament als usuaris
dels serveis de Rodalies de Catalunya.
2. Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies
de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.
3. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com
l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació
i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat.
4. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i
específicament a:
-

Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als
acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

-

Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa
operadora Renfe
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-

Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la
gestió de les estacions ferroviàries.

5. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.
6. Notificar-ho a la Plataforma “perquè no ens fotin el tren”.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquesta proposta ens va arribar el dia 11 de juliol i avui també ens ha arribat el manifest
que s’ha signat avui mateix entre la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Catalana de Municipis.
En definitiva, tant la proposta com el manifest, va en el sentit de millorar el servei i, per
tant, demanaríem el suport de tots els grups per poder fer arribar aquesta proposta arreu
on ens hem compromès a fer-la arribar.
El manifest ha arribat avui i no deixa de repetir el mateix que la moció, però en 15 dies de
diferència i pensem que s’han fet passos i, per tant, crec que gairebé exigeix més que la
pròpia proposta.
Sr. FRANCESC JOSEP RIVERA:
Des del nostre grup del PSC-CP de Torelló ens adherim en aquesta moció per demanar
al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per desactivar
les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de
Catalunya per garantir un servei digne als usuaris. A l’execució de les inversions previstes
en els diferents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels
306 M d’€, així com l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents
fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i
l’Estat.
Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i
al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el traspàs de Rodalies de
Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d’interès general per tal que la
Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del sistema
ferroviari de Catalunya. Votarem a favor.

Sr. LLUÍS TONEU:
És evident que la distribució de responsabilitats entre ADIF, RENFE i Generalitat, fa que
tot plegat a vegades sembla que hi ha una mica de desgavell i que uns i altres ens anem
traspassant responsabilitats i excuses. Per tant, de ben segur que el traspàs –almenys
nosaltres així ho entenem- el traspàs de competències hauria de millorar aquesta gestió,
si més no, sabríem a qui ens hem d’adreçar en cada moment i, per altra banda,
Catalunya ja tenim experiència en aquest sentit amb un bon exemple de gestió com són
els Ferrocarrils catalans.
Ara bé, arrosseguem un dèficit d’inversions molt important i, per tant, és important
recalcar que el traspàs hauria d’anar acompanyat, ja des d’una primera fase, dels
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recursos necessaris per tal que aquestes inversions que hi ha pendents es puguin dur a
terme, si no, difícilment podrem millorar la situació actual.
Per una banda, doncs, és important seguir denunciant que es pressuposten recursos per
a inversions que no s’executen. És imprescindible que es continuï exigint a l’Estat
l’execució d’aquestes inversions i que des dels diferents partits i la societat civil catalana
es faci la pressió necessària, perquè no es perdin unes partides que fan que el mitjà de
transport més popular al nostre país ara mateix estigui com està.
Ja en termes de territori, és important destacar que pel què fa a punts de limitació
temporal de velocitat, els llocs on els trens han de reduir la velocitat, perquè s’han de fer
obres, en molts casos, des de fa anys, dels 126 que hi ha a tot Catalunya, la R3
n’acumula una trentena; és la línia que més en té. I conjuntament amb l’R15 i l’R16,
acumulen més del 50%; això diu molt del tracte que reben les línies que no són de l’àrea
metropolitana, per tant, les línies que vertebren el territori. Cal exigir que s’actuï amb
celeritat per resoldre aquests problemes que comporten retards continuats. A la moció
diem que aquests retards no es poden convertir en crònics, no es poden plasmar en nous
horaris, però això és el que acaba de passar, per exemple, amb la R16. Per tant, és bo
preguntar què farà l’ACM i la FMC en aquest sentit i també ens hem de preguntar què
podem fer des de l’Ajuntament de Torelló.
Des del nostre grup som del parer que des la mateixa manera que cal continuar
reivindicant les demandes sol3licitades en aquesta moció, malgrat la poca incidència que
sabem que podem tenir com Ajuntament en aquestes declaracions de bones intencions,
cal que continuem avançant en temes on podem incidir molt més; per exemple, en
aspectes com la necessitat d’ampliar la freqüència dels trens de Vic a Ripoll. Fa més d’un
any que el govern de la Generalitat –i això és cosa del govern de la Generalitat- diu que
farà una proposta. Potser ja és hora de dir alguna cosa des del territori.
També, per exemple, dinamitzar l’associació Xarxa C-17 a la qual ens vam adherir el
desembre passat, perquè es converteixi en un lobby de pressió en defensa del tren i
perquè aposti clarament per aquest mitjà de transport. O per exemple, avançant amb pas
ferm en l’adequació de l’espai del darrere de l’estació com a espai d’aparcament i el
foment de l’estació de Torelló com estació de referència d’Osona nord i La Garrotxa, un
aspecte que com ja se’ns ha informat en les reunions que hem tingut de les comissions
d’urbanisme, ja s’està treballant i que esperem que es pugui concretar el més aviat
possible.
Per tot això el nostre grup votarà un si crític a aquesta moció i, per tant, donarem suport.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també donarem suport a aquest text. L’acumulació dels greuges en matèria de
tren de rodalies en aquest país, és molt gran. No hem d’oblidar que la segona gran
manifestació sobiranista d’aquest país que va ser abans de les retallades de l’estatut, va
ser per la indignació de la gent davant del tracte per les infraestructures a Catalunya.
Hi ha moltes coses per millorar; es pot entrar en molts detalls, perquè aquestes coses són
múltiples. Tot el que siguin textos i propostes que sigui a favor de millorar el servei de
tren, de transport públic via tren nosaltres hi donarem suport, i la Generalitat també ha
d’estar a l’alçada de les demandes que fa a l’Estat. Això ja ho vam poder veure quan hi va
haver el conflicte per l’amenaça de tancar l’estació d’aquí, que davant de la pressió
política i social hi va haver una resposta; curiosament la resposta va ser primer per part
d’ADIF davant de les pressions fortes que hi va haver i després la Generalitat va anar una
mica a remolc. Si des del nostre territori nosaltres demanem que els altres facin el que els
pertoca, nosaltres també hem de ser els primers de poder-ho tirar endavant.
VOTACIÓ:

12

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

2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 19-2016, 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 14 de juliol 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. La Comissió Informativa d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat de
data 18 de juliol de 2016 va dictaminar a favor de sotmetre l’esmentada proposta a
aprovació del Ple de l’ajuntament de 25 de juliol de 2016.
3. Per resolució de l’alcaldia de data 21 de juliol de 2016, es va aprovar incloure en
l’esmentada proposta el crèdit extraordinari per les despeses d’obertura del lavabo públic
del jardí de l’Espona que s’ha de finançar amb la baixa del crèdit de partides que
s’estimen reductibles, entre les que s’inclou la despesa en concepte de transferència
corrent a l’AAVV de la Plaça Joanot Martorell i La Cabanya, ja que l’esmentada
associació, en data 20 de juliol de 2016, ha presentat renúncia a percebre la mateixa.
L’acceptació d’aquesta renúncia es presenta a la propera Junta de Govern Local per tant,
aquesta modificació restarà condicionada a la seva aprovació.
4. 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

2.438,40 €

2.438,40 €

0,00 €

Seguretat social funcionaris
urbanisme

50.808,24 €

1.600,00 €

49.208,24 €

208-9202130002

Manteniment ascensor Can
Parrella

1.629,00 €

100,00 €

1.529,00 €

208-9204800001

Premis i beques

5.500,00 €

1.280,04 €

4.219,96 €

404-9434660001

Federació
Municipis

Catalana

de

2.650,00 €

347,16 €

2.30284 €

502-9343590000

Despeses
dipòsits

financeres

de

22.475,00 €

9.446,01 €

13.028,99 €

207-3384890001

Transferència corrent a
l’AAVV de la Plaça Joanot
Martorell-La Cabanya

206-1511600000
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15.211,61 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

1.050,00 €

100,00 €

1.150,00 €

1.836,00 €

400,00 €

2.236,00 €

102,00 €

100,00 €

202,00 €

208-920-2120000 Manteniment
edificis adm. gral.

6.130,00 €

1.170,00 €

7.300,00 €

208-920-2240003 Assegurança
responsabilitat civil

23.200,00 €

996,39 €

24.196,39 €

86.532,00 €

5.568,65 €

92.100,65 €

106-23102030000

Rènting
fotocopiadores
benestar social

206-330-2312000 Locomoció
personal
cultura
206-33222312000

211-92012270601

de

Locomoció
personal arxiu

Manteniment soft
adm. gral.

8.335,04 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

101-33212279901

Préstec
bibliotecari

públic

0,00 €

1.710,97 €

1.710,97 €

206-33322312000

Locomoció
del
personal del Museu

0,00 €

700,00 €

700,00 €

206-92012312000

Locomoció
del
personal gestió del
coneixement

0,00 €

400,00 €

400,00 €

208-920-2270000 Neteja lavabos jardí
Espona

0,00 €

4.065,60 €

4.065,60 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

6.876,57 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o
programa.
2. Consta a l’expedient la renúncia de l’AAVV de la Plaça Joanot Martorell a la subvencióa
torgada d’import 2.438,40 euros, essent necessari l’acceptació de la Junta de Govern Local
de l’esmentada renúncia per tal de poder procedir a la modificació de la aprtida 207-336-
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4890001. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de la resta de
partides que es proposen 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. 19/2016, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles del pressupost de l’Ajuntament, condicionada a l’acceptació per part de la
Junta de Govern Local de la renúncia a la subvenció atorgada a l’AAVV de la Plaça
Joanot Martorell – La Cabanya.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi votarem en contra, fruit de la modificació que se’ns ha comentat, que s’ha
introduït i que no es va explicar a la comissió informativa. Vam estar contents quan la
reivindicació que portàvem fent durant molts anys, que els lavabos dels jardins de Can
parrella poguessin estar oberts sempre al marge que hi hagués un bar, o no. El que
passa és la sorpresa per la manera com es financen uns lavabos públics, que és amb els
diners que haurien d’haver estat per la festa major de la plaça Joanot Martorell i per
premis i beques. Creiem que els diners haurien d’haver sortit d’alguna altra banda.
També creiem que si per situacions “x” no s’ha pogut, perquè els organitzadors no han
pogut tirar endavant la festa major d’un barri, creiem que des de la regidoria de ciutadania
activa i barris no hauria d’haver estat passiu i que aquests diners acabessin mantenint
uns lavabos públics, si no que segurament s’hauria pogut ser més proactiu i haver donat
resposta al fet que no hi hagi hagut la festa major o, en tot cas, buscar algun altre tipus
d’activitat, si per una qüestió de calendari no podia ser-hi, i que aquests diners haguessin
revertit en el barri de la Joanot Martorell i La Cabanya.
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Nosaltres, que estem contents que els lavabos públics dels jardins de Can Parrella
puguin estar oberts sempre, el que passa és que d’on s’han tret els diners per aquest any
no ho compartim de cap de les maneres.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d’EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM
Abstencions: 5, dels regidors i la regidora dels grups municipals de la CUP
Torelló-SP i PSC-CP

2.4. SECRETARIA
2.4.1. Declaració deserta licitació gestió bar caseta dels jardins de can Parrella
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per resolució d’alcaldia de data 28 d’abril de 2016 es va aprovar iniciar l’expedient per a la
licitació de la gestió d’un bar a la caseta dels jardins de can Parrella mitjançant un
contracte administratiu especial per tal de dinamitzar la zona dels jardins municipals de
can Parrella.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 2 de maig de 2016 es
va aprovar l’expedient de licitació, juntament amb el plec de condicions econòmicoadministratives i es va aprovar concurs públic per a la seva adjudicació mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris
d’adjudicació.
En data 20 de maig de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona i en el Perfil del Contractant de l’ajuntament de Torelló l’anunci de licitació. El
termini per presentar ofertes va finalitzar el dia 9 de juny de 2016 a les 14:00 hores.
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de data 30 de maig de 2016 es va aprovar
la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016 relatiu a
l’aprovació de l’expedient de licitació i plec de condicions administratives reguladores del
contracte administratiu especial per a la gestió d’un bar a la caseta del jardins de can
Parrella atès que la competència per a l’aprovació d’aquest acord recau en el Ple
municipal atès que es tracta d’un contracte, la durada del qual excedeix de 4 anys.
Vist el certificat de la Secretària de data 10 de juny de 2016 assenyalant que no s’ha
presentat cap oferta a la licitació del contracte administratiu especial per a la gestió d’un
bar a la caseta del jardins de can Parrella.
FONAMENTS DE DRET:
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1.- L'article 151.3 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), interpretat a
sensu contrari, preveu que l’òrgan de contractació podrà declarar deserta una licitació
quan no hi hagi ofertes o propostes admissibles d’acord amb els criteris que figuren en el
plec.
2.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència per a l’aprovació
d’aquest acord recau en el Ple municipal atès que es tracta d’un contracte, la durada del
qual excedeix de 4 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
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Declarar deserta la licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu
especial per a la gestió d’un bar a la caseta del jardins de can Parrella, atès que no s’ha
presentat cap licitador a la mateixa.
Segon.- Ordenar l’arxiu de l’expedient administratiu núm. 2016/436.
Tercer.- Notificar aquest acord al departament d’Intervenció i al departament de Pla de
Barris.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil de
Contractant de l’ajuntament de Torelló.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
El nostre grup s’abstindrà pels mateixos motius que no compartíem en el moment de fer
la licitació, però voldríem aprofitar per reiterar la proposta que plantejàvem en el ple
passat. Criem que seria interessant estudiar una nova fórmula basada en dinamitzar
l’espai durant els mesos d’estiu per part d’entitats, col·lectius, organitzacions sense ànim
de lucre que necessitin finançament per dur a terme projectes solidaris o d’interès local;
amb l’establiment d’una infraestructura mínima per part de l’Ajuntament creiem que
podríem establir convenis de col·laboració puntuals que beneficiarien ambdues parts i
que a partir d’aquí potser seria possible allargar la periodicitat de les col·laboracions o
establir-ne de noves.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també ens abstindrem fruit que les coses no s’acaben d’encarar bé en aquest
aspecte i ja ens hem ensopegat dues vegades en la mateixa pedra.
Vam anar a veure la informació de com va ser la licitació del bar de les piscines d’estiu i
òbviament és molt més senzill i molt més fàcil de poder-hi accedir, perquè no quedés
desert, malgrat que estava amb la gestió del que són les piscines, però els condicionants
que es posaven per a la gestió del bar de les piscines d’estiu fa que facilités que pogués
estar cobert aquest servei.
Jo convidaria l’equip de govern, a més de les coses que s’hagin pogut dir al ple, que
pugui mirar les mateixes concessions que tenen en espais semblants o en altres
municipis, que majoritàriament se’n surten en poder cedir aquesta gestió.
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Per altra banda, i ens en vam adonar al veure els plecs del bar de les piscines d’estiu,
informar la regidora d’esports que no s’estan complint els horaris del bar de la piscina
d’estiu que marquen els plecs. En el proper ple, o ara, si és el cas, que expliqui com és
que no es respecten i quines mesures es prendran.
Sr. JAUME VIVET:
Nosaltres en aquest punt ja vam explicar el que havíem demanat, que en aquest cas és
una licitació només del bar i, per tant, el plec de clàusules la llei de contractes ens
obligava a posar-hi uns mínims que són els que hi vam posar.
A partir d’aquí ha quedat desert; és cert que hi ha una inversió important per fer-hi,
perquè si t’ho mires com un negoci, és un negoci que s’ha de començar de zero i és
evident que segurament el primer any i el segon és difícil treure’n un benefici i, a més, és
un espai d’una certa temporalitat; la temporalitat ena quest país és en molts bars i és molt
diferent l’activitat que pot tenir un bar a l’estiu o la que pot tenir a l’hivern quan li manca la
terrassa.
Per tant, si que entenem que es un punt complicat de licitar i vam dir que ens ho
replantejaríem, que miraríem de buscar una solució i no descartem res de moment.
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: 0
Abstencions: 7, dels regidora i la regidora dels grups municipals d’ERC-JpT-AM,
de la CUP Torelló-SP i del PSC-CP

2.4.2. Ratificació resolució alcaldia de data 8 de juliol de 2016 rectificant els plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladors
del contracte d'arrendament i manteniment de diverses màquines multifuncins
noves
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple municipal reunit en sessió ordinària del dia 27 de juny de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació per a la licitació del contracte de subministrament i
manteniment en règim de lloguer de 2 màquines fotocopiadores, una pels serveis socials
a l’edifici La Carrera i l’altra per la biblioteca Dos Rius. En el mateix acord es van aprovar
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regiran aquesta licitació.
S’ha detectat errors en el plec de clàusules administratives particulars (títol, clàusula
primera i clàusula novena) i en el plec de prescripcions tècniques (títol, clàusula primera i
clàusula tercera).
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Per decret de l’alcaldia de data 8 de juliol de 2016 es va acordar rectificar els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i es va supeditar la seva
eficàcia a la ratificació pel Plenari municipal.
FONAMENTS DE DRET:
D’acord amb la Disposició Addicional 2a del Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), la
competència per a l’aprovació d’aquest acord recau en el Ple municipal atès que es tracta
d’un contracte, la durada del qual excedeix de 4 anys.
Article 105.2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual es disposa que
“Les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Únic.- RATIFICAR el contingut de la resolució de l’alcaldia núm. 1521/2016 de data 8 de
juliol de 2016, en els termes que es transcriuen literalment a continuació:
“RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de data 27 de juny de 2016, es va aprovar
l’expedient de contractació per a la licitació del contracte de subministrament i
manteniment en règim de lloguer de 2 màquines fotocopiadores. En el mateix acord es
van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regiran aquesta licitació.
S’ha detectat errors en el plec de clàusules administratives particulars (títol, clàusula
primera i clàusula novena) i en el plec de prescripcions tècniques (títol, clàusula primera i
clàusula tercera).
FONAMENTS DE DRET:
Article 105.2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual es disposa que
“Les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.”
RESOLC:
PRIMER.- Rectificar el títol, la clàusula primera i la clàusula novena del plec de clàusules
administratives particulars que quedarà redactat de la manera següent:
“Títol:
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Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte mixt d’arrendament i
manteniment de diverses màquines multifuncions noves per al departament de Benestar
Social (La Carrera, planta baixa) i la biblioteca municipal Dos Rius
Article Primer:
Definició de l’objecte del contracte
És objecte del present Plec la licitació promoguda pel departament de Règim Intern per la
contractació de dues fotocopiadores per a diferents dependències municipals mitjançant
arrendament i prestació del servei de manteniment (renting).
El Codi CPV que correspon és 30121100.-4. Fotocopiadora.
Article Novè:
Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini
de 20 dies, en el Registre General de documents de l’ajuntament de Torelló, carrer Ges
d’Avall número 5, de Torelló (08570), de dilluns a divendres laborables, de 9 hores a 14
hores, podent ésser també enviada per correu.
(...)
”
SEGON.- Rectificar el títol, la clàusula primera i la clàusula tercera del plec de
prescripcions tècniques, que quedaran redactades de la manera següent:
“Títol:
Plec de prescripcions tècniques del contracte d’arrendament i manteniment de diverses
màquines multifuncions noves per al departament de Benestar Social (La Carrera, planta
baixa) i la biblioteca municipal Dos Rius
Clàusula primera:
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Consisteix en l’arrendament i la prestació del servei de manteniment (renting) de dues
màquines multifuncions noves, durant 48 mesos (més 12 de pròrroga), per ubicar-les al
Departament de benestar social (edifici de La Carrera, planta baixa) i a la biblioteca
municipal Dos Rius.
(...)
Clàusula tercera:
3.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DEL MAQUINARI AMB
INDICACIÓ DE LA SEVA UBICACIÓ

Marca i Model


Gestor modular làser 30 cpm B/N i color



Resolució 600x600 dpi



Zoom 25-400%



Memòria d’1,5 GB, disc dur de 200 GB



Dúplex i alimentador reversible de documents

Ubicació

La Carrera, planta baixa
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1 calaix



1 safata bypass



1 safata duplex



Mida màxima de paper: A3



Llenguatge: PCL5c, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3



Interface: Ethernet 10 base-T/100 base-tx, USB



Escàner en color i en xarxa



Gestor modular làser 23 còpies per minut B/N



Resolució 600 dpi



Zoom 25-400%



Memòria de 1024 MB+120GB de HDD



Alimentador reversible automàtic de documents i dúplex



2 calaixos de 550 fulls



1 safata Bypass de 100 fulls



Mida màxima de paper: A3



Llenguatge: PCL5e, PCL6, Adobe pdf direct



Interface: Ethernet 10 base-T/100 base-tx



USB 2.0



Escàner en color

Biblioteca Dos Rius

”
TERCER.- Publicar en el Perfil de Contractant el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques rectificats i atorgar un nou termini de vint dies
naturals des de la publicació perquè es puguin presentar les ofertes que s’estimin
pertinents.
QUART.- Notificar aquesta resolució al departament de Règim Intern
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple municipal.”

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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2.4.3. Aprovació definitiva de l'acord d'imposició de les contribucions especials
com a conseqüència de l'execució de l'obra "Projecte modificat d'obres
d'urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit"
ACORD:

Relació de Fets :
1.Per decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2006 es va aprovar inicialment el
Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució de contracta de
560.120,12 €. El projecte va ésser sotmès a informació pública en el BOP de Barcelona
núm. 305 de data 22 de desembre de 2006 i al tauler municipal d’anuncis pel termini de 30
dies sense que es presentessin reclamacions en aquest període.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament el
projecte d’obres referit i es va publicar l’acord en el BOP núm. 41 de data 16/02/2007 i al
DOGC núm. 4825 de 20/2/2007.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2008 es va aprovar la modificació
del projecte per adequar el pressupost aprovant-se la modificació amb un pressupost
d’execució de contracta de 596.808,75 euros. Aquesta modificació es va publicar en el
BOP núm. 61 de 11 de març de 2008 i en el DOGC núm. 5091 de data 14-3-2008 essent
ferm l’acord al no haver-se presentat recursos contra el mateix.
4.El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data de 28 d’abril de 2008 va
acordar
imposar i ordenar simultàniament les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels
carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les
quals es legitimava per l’obtenció d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles
de l’àrea beneficiada.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de setembre
de 2008 es va acordar aprovar definitivament l’acord d’imposició de contribucions
especials per a l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt,
Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
6.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de març de
2009 es va acordar estimar el recurs de reposició interposat per cinc interessats i declarar
la caducitat de l’expedient.

7.El plenari municipal en sessió plenària celebrada en data de 29 de juny de 2009
va acordar imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte d’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan
Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció
d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles de l’Àrea beneficiada i es va
acordar aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut. Un cop exposat al
públic l’acord es va aprovar definitivament la imposició i ordenació definitiva de les
contribucions especials per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 26
d’octubre de 2009.Contra l’acord d’ordenació i imposició de les contribucions especials es
van presentar recursos de reposició que es van desestimar per acord del plenari
municipal en sessió plenària celebrada pel plenari municipal el 28 de desembre de 2009.
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8.- Contra la desestimació dels recursos de reposició es va interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona que va
inadmetre parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pels veïns(sentència
núm. 86/12). Aquesta sentència fou apel·lada davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que va desestimar el recurs d’apel·lació (Sentència 601/2.013).
9.- Per decret de l’alcaldia de data 12 de febrer de 2016 es va aprovar el projecte
modificat del projecte “urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit” amb un preu d’execució del contracte de 593.460,25 €.
10.- Per decret de l’alcaldia de data 14 de març es va incoar expedient administratiu per
la imposició de contribucions especials per a l’obra “Projecte modificat d’obres
d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
11.- Es van emetre informes per part de l’arquitecte municipal, la interventora i la
secretària.
12.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016 es
va aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució del projecte d’obra “Projecte d’obres d’urbanització del carrer
Giravolt, Sau, Joan Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es
legitima per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada. Es va acordar aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del
tribut, es va aprovar la relació de contribuents, així com les quotes individuals resultants
d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de les
finques i propietaris afectats i es va acordar exposar al públic l’acord a través d’edictes a
publicar al BOP, a un dels diaris de la premsa diària de més circulació i al tauler electrònic
municipal.
13.- Es van publicar edictes al BOP de Barcelona del dia 12 d’abril de 2016, al Diari Ara
del dia 8 d’abril de 2016 i al tauler electrònic municipal del dia 14 d’abril de 2016.
14.- Un cop adoptat l’acord es va personar un interessat a l’Ajuntament i va acreditar que
era el propietari de la parcel.la situada al C/ Giravolt 41, (constava en la relació de
subjectes passius propietat de l’empresa Promosqueis Osona S.L). Es va personar una
segona persona interessada acreditant la propietat de la finca situada al C/ Joan Deordal,
4 que en la relació de subjectes passius constava a nom d’un altre propietari. Així mateix,
l’Ajuntament va comprovar que la finca situada al C/ Giravolt 45 B era propietat de dues
persones físiques respectivament (en la relació de subjectes passius constava a nom de
Promosqueis Osona S.L).
15.- L’Ajuntament va procedir a notificar l’acord d’aprovació i imposició provisional de les
contribucions especials del “Projecte d’obres d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan
Deordal, Puigdassalit” a tots els subjectes passius que figuraven en la relació aprovada
pel plenari municipal en sessió celebrada el 29 de març de 2016 i a aquells propietaris
que van acreditar ésser titulars de les parcel·les incloses dins de l’àmbit afectat per les
contribucions especials i que constaven en una titularitat diferent en la relació aprovada
pel plenari municipal. Es va notificar per edictes als propietaris que no se'ls va poder
practicar la notificació.
16.- En el període d’exposició pública s’han presentat les 8 al·legacions per que ordre
d’entrada són les següents :
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Antoni Pujol Sarsanedas en data de 18-4-2016 , Registre d’entrada núm.
2310/2016.
Sr. Josep Faja Vilaseca i Sra. Herminia Ordeig Boladeras en data de 20-42016,Registre d’entrada núm. 2476/2016.
Sr. Jesús Calonge Blasco i Sra. Montserrat Sabatés Padrós en data de 22-4-2016,
Registre d’entrada núm. 2.600/2016.
Sr. Antoni Pujol Sarsanedas en data de 13 de maig de 2016, Registre d’entrada
núm. 2926/2016.
Sr. Jordi Font Espadamala en data de 30 de maig de 2016, Registre d’entrada
núm. 3340/2016.
Sr. Josep Ma. Benedé i Cols en data de 31-5-2016, Registre d’entrada núm.
3.401/2016.
Sr. Lluís Font Pinyol en data de 1-6-2016,Registre d’entrada núm. 3.551/2016.
Sra. Margarita Gonzalez Berloso i Josep Ma. Benedé Cols en data de 1-6-2016,
Registre d’entrada núm. 3.552/2016.

17.- L’arquitecte municipal ha emès informe en data de 4 de juliol de 2016 en relació a les
al·legacions presentades per part dels interessats i que fan referència a temes tècnics.
18.- La Secretària i la Interventora municipals han emès informe jurídic-econòmic en data
de 11 de juliol de 2016 en relació a les al·legacions presentades per part dels interessats
i que fan referència a aquests aspectes.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- En relació a les al·legacions presentades per part del Sr. Antoni Pujol
Sarsanedas, Registre d'entrada núm. 2310/2016 i Registre d’entrada núm. 2.926/2016, es
proposa acceptar l’al·legació referent a la revisió de l'edificabilitat de la parcel.la
El Sr. Pujol Sarsanedas planteja dos qüestions : Revisió de l’edificabilitat de les parcel·les
situades al C/ Giravolt, 52 i 54 per càlcul erroni.- aquesta qüestió ha estat tractada en
l’informe de l’arquitecte municipal de data 4 de juliol de 2016 i proposar estimar
parcialment aquesta al·legació.
La segona qüestió demana que se li abonin als veïns les obres fetes en relació a
clavegueram i altres i que es puguin aprofitar. D’acord a l’informe tècnic aquesta
al·legació cal desestimar-la ja que no es poden mantenir cap dels pocs serveis existents
per no ajustar-se a normativa.
Segon.- En relació a l’al·legació presentada pel Sr. Josep Faja Vilaseca i la Sra. Hermínia
Ordeig Boladeras Registre d’entrada núm. 2476/2016. Sol·licita que es tingui en compte
l’escriptura aportada en virtut de la qual la parcel.la fou objecte de segregació en dues
parcel·les una de la seva propietat amb una superfície de 422,62 m2 i una altra de 275
m2 propietat de la Sra. Antònia Vilaseca i Coll.
Aquesta al·legació ha estat analitzada tècnicament per l’arquitecte municipal i proposa la
seva estimació aflorant una segona parcel.la amb un nou propietari.
Tercer.- Sr. Jesús Calonge Blasco i Sra. Montserrat Sabatés Padrós en data de 22-42016, Registre d’entrada núm. 2.600/2016.
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En aquesta al·legació es fa esment bàsicament a dues qüestions :
1.- No s’està d’acord amb els mòduls utilitzats pel repartiment de la quota tributària. En
aquest aspecte ens remetem a l’informe emès per l’arquitecte municipal que justifica
l’equitat dels mòduls aprovats per l’ajuntament en relació al conjunt de subjectes passius
afectats.
En relació a aquesta al·legació ens remetem a l’informe tècnic que justifica l’equitat
d’aplicar els mòduls de repartiment tenint en compte el 50% en base als metres lineals i el
50% en base a l’edificabilitat de la parcel.la. En base als fonaments tècnics cal
desestimar aquesta al·legació.
2.- La segona qüestió demana que se’ls descompti les despeses abonades anteriorment
en relació a clavegueram i obertura de vials.
En aquest aspecte ens remetem a l’informe tècnic que posa de relleu que les obres
d’urbanització executades pel Sr Calonge en relació a la xarxa de sanejament no
s’ajusten a les prescripcions tècniques del projecte i no es podran mantenir i, per tant,
procedeix desestimar l’al.legació.
Quart.- Al·legació presentada pel Sr. Jordi Font Espadamala en data de 30 de maig de
2016, Registre d’entrada núm. 3340/2016, fa referència a que se li abonin les despeses
que va assumir per la retirada del cable de BT.
En aquest aspecte ens remetem a l’informe tècnic i procedeix la seva desestimació.
Cinquè.- Al·legació presentada pel Sr. Josep Ma. Benedé i Cols en data de 31-5-2016,
Registre d’entrada núm. 3.401/2016.
En aquesta al·legació es fa esment bàsicament a dues qüestions :
1.- No s’està d’acord amb els mòduls utilitzats pel repartiment de la quota tributària. En
aquest aspecte ens remetem a l’informe emès per l’arquitecte municipal que justifica
l’equitat dels mòduls aprovats per l’ajuntament en relació al conjunt de subjectes passius
afectats.
En relació a aquesta al·legació ens remetem a l’informe tècnic que justifica l’equitat
d’aplicar els mòduls de repartiment tenint en compte el 50% en base als metres lineals i el
50% en base a l’edificabilitat de la parcel.la. En base als fonaments tècnics cal
desestimar aquesta al·legació.
2.- La segona qüestió ens remetem a l’informe tècnic en que posa de relleu que les obres
d’urbanització executades pel Sr. Benedè daten dels anys 1.960 a 1.980 i que es troben
totalment obsoletes tant des del punt de vista tècnic com de normativa i, en
conseqüència, i per tant no es poden mantenir i, per tant, procedeix desestimar aquesta
al.legació.
Sisè.- Al·legació presentada pel Sr. Lluís Font Pinyol en data de 1-6-2016,Registre
d’entrada núm. 3.551/2016.
En la primera al·legació es fa esment a que s’ha infringit l’article 58 de la Llei 30/1992 ,
infracció de l’article 36 i 34.4 del TRLHL:

25

En relació a la infracció de l’article 58 de la Llei 30/1.992 manifesta que s’ha rebut
una notificació defectuosa ja que no permet conèixer si l’Ajuntament tributa en relació a
totes les parcel·les ubicades al C/ Puigdassalit de les que és propietari . Tampoc permet
conèixer si participa en el 10% ni tampoc la correcció de les imputacions de cadascun
dels contribuents amb l’aplicació dels barems establerts.
L’acord del ple adoptat en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016 es va notificar a
tots els subjectes passius que constaven en la relació aprovada pel ple. Es va notificar
l’acord íntegre adoptat pel plenari municipal en el que en el punt segon que s’acorda
aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut es fixa exactament la
quantia prevista de les obres , l’import que assumeix l’Ajuntament és el 10% de la base
imposable ( més el que li pertoca com a propietari de dues parcel·les existents dins de
l’àmbit ) i l’import a repartir entre els subjectes passius tal com es transcriu :
“1. El pressupost total del cost previst dels treballs a executar es fixa en sis-cents
onze mil quaranta-set mil euros amb cinquanta-cinc cèntims (611.047,55 €) .El
desglòs de les despeses és el següent :
DESPESES OBJECTE DE
C.E.
Cost obra a executar
Direcció d'obra
Coordinació seguretat i salut
i control qualitat

593.460,25
14.620,00

COST TOTAL

611.047,55

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

52.933,42

2.967,30

2.- El cost suportat per l’Ajuntament serà de seixanta-un mil cent quatre mil euros
amb setanta-sis cèntims ( 61.104,76 €), corresponent al 10% del cost de les obres.
3.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d’un 90% del cost suportat per
l’administració, és a dir, cinc-cents quaranta-nou mil nou-cents quaranta-dos euros
amb vuitanta cèntims ( 549.942,80 €), que constituirà la base imposable del tribut.
El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost
real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del
càlcul de la quota corresponent”.
A més de la transcripció íntegre de l’acord adoptat pel plenari municipal es va notificar a
cada subjecte passiu una relació de tots els subjectes passius, finques tributàries de
l’àmbit, metres lineals de façana, edificabilitat de cada parcel.la tributària i import a pagar
per cada subjecte passiu. Es va donar un document per cada subjecte passiu on hi
constava les seves dades personals però no les dades personals dels altres subjectes
passius titulars d’altres parcel·les per no infringir la normativa de protecció de dades.
S’informava de la quota tributària que pertocava a cada parcel.la sense posar les dades
personals dels seus titulars.
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La notificació efectuada a tots els subjectes passius es va realitzar complint tots els
requisits fixats en l’article 58 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre de règim jurídic i
procediment administratiu comú ja que contenia : el text íntegre de l’acord, indicació que
l’acte no era definitiu en via administrativa, expressió que l’acte era de tràmit i que contra
el mateix no es podia interposar recurs, sense perjudici que poguessin exercitar els que
consideressin adients.
Es va notificar no només l’acord del plenari adoptat en sessió del dia 29 de març de 2016
sinó que a més es va notificar la relació de totes les parcel·les i dades necessàries de
cada parcel.la per poder tenir tota la informació de les finques tributàries incloses dins de
l’àmbit i els metres lineals i edificabilitat imputable a cada parcel.la.
Per tant, entenem que a més de complir amb tots els requisits fixats en l’article 58 de la
Llei 30/1.992, de 26 de novembre, es va trametre més informació per tal que tots els
subjectes passius poguessin tenir tota la informació detallada de totes les finques i la
contribució de cadascuna en les quotes tributàries a repartir entre tots els subjectes
passius i, per tant, l’al·legació ha de ser desestimada..
2.- En relació a la infracció de l’article 36 del TRLHL manifesta que com que no s’ha
tramès la relació nominativa de tots els subjectes passius impedeix que puguin constituirse en associació administrativa de contribuents.
El plenari municipal en l’acord adoptat el dia 29 de març de 2016 referent a l’aprovació
provisional de la imposició de les contribucions especials com a conseqüència de
l’execució del projecte de l’obra “projecte de les obres d’urbanització del carrer Giravolt ,
Sau, Joan Deordal i Puigdassalit” va aprovar també en el punt cinquè la relació de
contribuents, així com les quotes individuals resultants d’aplicar a la base imposable els
mòduls establerts en relació a cada una de les finques i propietaris afectats , d’acord a
l’annex que consta a l’expedient.
Al notificar-se l’annex als subjectes passius es van treure els noms dels tercers a efectes
de no facilitar les dades personals de terceres persones i no infringir la normativa de
protecció de dades. No obstant, si es venia a consultar l’expedient aquestes dades
consten en el mateix i es podien obtenir als efectes de constituir l’associació
administrativa de contribuents.
L’article 36 TRLHL preveu que “ els propietaris o titulars afectats per la realització de les
obres podran constituir-se en associació administrativa de contribuents en el període
d’exposició pública de l’acord d’ordenació de les contribucions especials “. En cap cas,
exigeix que es notifiquin a tots els subjectes passius les dades personals de la resta de
contribuents.
L’Ajuntament va notificar a tots els subjectes passius l’acord del plenari municipal adoptat
en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016 on es feia especial menció en el punt novè
que els propietaris afectats podien constituir-se en associació administrativa de
contribuents. La relació de subjectes passius consta a l’expedient i si volien constituir
l’Associació administrativa i volien saber les dades dels subjectes passius només calia
que es personessin a l’Ajuntament i exercir el dret d’accés a les dades d’acord a les
previsions dels articles 26 i següents de la Llei 19/2.014, de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Caldria fer menció a la sentència TSJ de Andalusia, Granada núm. 302/2.007 de 4 de
juny de 2.007 que dictamina que el text legal no imposa, en cap moment, a l’Ajuntament
el deure d’advertir expressament als interessats la facultat que legalment els assisteix de
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quedar constituïts en Associació de Contribuents perquè, com s’acaba de dir, es tracta
d’una facultat que ve reconeguda en la Llei 39/1.988 i, en conseqüència, el seu exercici
no precisa de més publicitat que la corresponent a un text legal de general aplicació i
obligat acatament. L’Ajuntament de Torelló, ha estat més diligent de les previsions de la
LHL ja que a més de publicar l’edicte als diaris oficials i al tauler electrònic ha notificat
personalment a tots els subjectes passius i els ha advertit de la possibilitat de constituirse en associació administrativa de contribuents.
L’Ajuntament va actuar d’acord a les previsions de l’article 36 TRHL i, per tant, l’al·legació
ha de ser desestimada.
3.- Infracció de l’article 34 .4 TRLHL. Els reclamants manifesten que s’ha infringit aquest
article ja que l’acord del ple no preveu la notificació als interessats/contribuents al
procediment.
En aquest punt, primer de tot voldríem fer constar que tot i que no és necessari es va fer
una notificació a cadascun dels subjectes passius de l’acord del plenari municipal i es va
notificar a cada subjecte passiu tota la informació en relació a les característiques de
cada parcel.la per poder tenir tota la informació de les finques tributàries incloses dins de
l’àmbit, els metres lineals i edificabilitat imputable a cada parcel.la.
En aquest apartat voldríem fer especial menció a la STS de 7 de març de 2.007 que
interpreta el procediment d’imposició i ordenació del tribut de contribucions especials
que ha estat reiterada en múltiples ocasions pel mateix TS com pels tribunals inferiors.
En aquests sentència es preveu el procediment per la imposició i ordenació de les
contribucions especials en el sentit següent :
“1.- Acord d’imposició i Aprovació provisional.
L’Ajuntament en ple aprovarà l’acte d’imposició, pel que es decideix, en cada cas
concret exigir contribucions especials respecte de l’execució de determinades
obres, i el repartiment que s’estableixi.
En l’acord d’imposició es obligat fundar i justificar que les obres beneficien
especialment a determinades persones físiques o jurídiques i les entitats sense
personalitat jurídica establertes en la LGT.
En l’acord s’ha de justificar el percentatge de repartiment, mitjançant l’adequada
ponderació entre el benefici especial i particular i el benefici o utilitat general, que
sempre ha d’existir almenys en un 10 per 100.
L’acord d’ordenació ha de contenir : el cost de realització de les obres, la base
imposable, la relació de subjectes passius, criteris de repartiment, quotes singulars.
L’acord s’ha d’exposar al públic pel termini de 30 dies des de l’última publicació. Els
anuncis es publicaran al tauler electrònic, al BOP i a un dels diaris de màxima
difusió de la província. Durant el període els interessats podran formular
al·legacions. La STS de 7 de març de 2.007 menciona que el període és
d’audiència dels interessats no es demana la notificació personal.
2.- Aprovació Definitiva
Finalitzat el període d’exposició pública les Corporacions locals adoptaran els
acords definitius que procedeixin resolent les reclamacions que s’haguessin
presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereix l’acord provisional. La STS de 7 de maç de 2007
indica que en aquest moment es podran iniciar les obres.
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Una vegada adopta l’acord concret d’ordenació de contribucions especials i, d’acord
a l’article 34.4 LHL, és el moment en què s’ha de notificar personalment als
interessats i, en el seu defecte, per edictes amb indicació de les quotes a satisfer.
La STS de 7 de març de 2.007 indica que la notificació no forma part “stricto sensu”
de l’acord d’ordenació ja que es tracta d’un requisit per la seva execució, però, en
tot cas s’han de notificar individualment les quotes liquidades. La notificació ha de
contenir l’oferiment de recursos”
Segons les previsions de l’article 34.4 i de la jurisprudència l’acord que s’ha de notificar
individualment als subjectes passius és l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenació de
les contribucions especials i no pas l’acord d’aprovació provisional. En tot cas,
l’Ajuntament de Torelló, tot i no estar obligat a fer-ho, va notificar individualment a tots els
subjectes passius l’acord d’aprovació provisional i les quotes a liquidar per cada subjecte
passiu.
L’Ajuntament va actuar d’acord a les previsions de l’article 34.3 LRHL perquè encara no
hem arribat al tràmit de l’article 34.4 LHL i, per tant, l’al·legació ha de ser desestimada.
En la segona al·legació.- el Sr. Lluís Font Pinyol fa referència que s’incompleix l’acord
municipal de data 16-10-1.962 d’acceptació de la cessió gratuïta de terrenys per la
construcció d’habitatges de renda limitada. L’al.legant manifesta que l’Ajuntament per
acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 16 d’octubre de 1964 va acceptar
7.591,37 m² al “Puig de les Viñas” per construir habitatges de protecció oficial havent de
fer-se càrrec l’Ajuntament de la urbanització dels terrenys. El reclamant manifesta que
com que aquests terrenys són part dels terrenys objecte de les contribucions especials i
que pertoca a l’Ajuntament fer-se càrrec de les despeses d’urbanització.
Aquest aspecte va ser objecte de pronunciament exprés per part del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona en la sentència núm. 86/12 contra l'acord del ple
municipal adoptat el 28 de desembre de 2009 desestimatori dels recursos de reposició
interposats contra l'acord d'imposició i ordenació definitiva de contribucions especials en
relació al " Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal,
de Sau i Puigdassalit".
En relació a aquesta qüestió es pronuncia el jutjat en el sentit següent :
"Con independencia de que se considere que se trata de una donación pura,
como parece sostener el Ayuntamento demandado, o de una donación modal,
como sostiene la parte recurrente, lo cierto es que , en cuanto a su contenido
nos hallamos ante un negocio jurídico privada que tan solo puede producir
efectos entre las partes que lo suscribieron y sin que ni el donante ni sus
causahabientes, hayan instado acción alguna en orden a exigir el cumplimento
de lo acordado o dando efectividad a su condición resolutotia.
Tampoco se puede considerar que las declaraciones de los acuerdos
municipales en orden al cumplimiento de su deber de urbanizar constituyan un
acto que reconozca derechos en favor de los recurrentes, sin que éstos puedan
subrogarse en la posición jurídica que hubiera ocupado el donante o sus
sucesores y sin que conste en ninguno de los negocios jurídicos celebrados por
los actores con el ente municipal que estuvieran eximidos del deber de urbanizar
por ser asumida dicha carga por el Ayuntamiento. Todo lo contrario, los propios
actos de concesión de licencia condicionaban su efectividad a la garantía por los
solicitantes de su deber de urbanizar"
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Aquesta sentència fou recorreguda per la part demandant i fou objecte de recurs
d’apel·lació núm. 119/2012 per part del Tribunal Superior de Justícia de
Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera , en la que
desestimen les pretensions dels recurrents en relació a la donació dels terrenys
efectuada pel Sr. Bartolomé Balasch a través d'escriptura de 12 de novembre de
1.964 i confirma la sentència del Jutjat incidint en aquest aspecte amb el tenor
literal següent :
"Y, en todo caso, aunque se entendiera que la urbanización era una condición
impuesta por el donante, su incumplimiento solo daría lugar a una acción de
revocación a instancia del donante, como señala el artículo 647 del Código
Civil.Y sea cual fuere la transmisibilidad de tal acción, es lo cierto que los aquí
apelantes carecen de cualquier legitimación al no ser sucesores ni
causahabientes del donante; al tiempo que, sea cual fuere el plazo de
prescripción de la acción la misma habría prescrito".
Aquest aspecte ha estat objecte de pronunciament judicial i és cosa jutjada en el
sentit que qui tenia algun dret en poder reclamar el compliment de l'acord del ple
de l'any 1.964 en el sentit de construir habitatges de protecció oficial i assumir
les despeses d'urbanització per part de l'Ajuntament eren el donant o bé els seus
hereus . En base a les sentències judicials mencionades aquesta al·legació ha
de ser desestimada.
En la tercera al·legació el Sr. Lluís Font fa referència als mòduls de repartiment, els
percentatges a càrrec dels veïns i de l'Ajuntament i la ponderació entre el benefici general
i especial.
Aquests aspectes han estat tractats per l'informe tècnic de l'arquitecte municipal.
Ens agradaria destacar que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en la
sentència núm. 86/12 contra l'acord del ple municipal adoptat el 28 de desembre de 2009
desestimatori dels recursos de reposició interposats contra l'acord d'imposició i ordenació
definitiva de contribucions especials en relació al " Projecte modificat d’obres
d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit" es va pronunciar
en relació al repartiment de les contribucions especials en un 90% a repercutir entre els
veïns i un 10% a l'ajuntament en el tenor literal següent :
"Igualmente no ha quedado desvirtuada las existencias del beneficio general y
especial de los sujetos pasivos que se estima concurrente en tanto que las obras
suponen un incremento de servicios para los usuarios, al preveer la construcción de
la totalidad de los servicios básicos de urbanización con los que ahora no
contaba,Todo ello sin duda se traduce en un incremento del valor de las
propiedades afectadas que incide sobre las fincas de los particulares sujetos a
imposición ".
Aquest argument fou estimat íntegrament en recurs d’apel·lació núm. 119/2012 per part
del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció
Primera.
D'acord al que hem manifestat i a l'informe tècnic aquesta al·legació ha de ser
desestimada.
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En la quarta al·legació presentada per part de Sr. Font es fa referència a l'aprovació del
projecte d'obra d'urbanització que sustenta l'expedient de contribucions especials.
El recurrent manifesta que el projecte d'urbanització es va aprovar el mes de febrer de
2016 sense període d'exposició pública.
L'article 42, 43 i 45 del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara endavant ROAS) regulen les
modificacions del projectes d'obres i preveuen que en cas que la modificació d'un projecte
d'obres representi una variació inferior , en més o menys al 20% del pressupost de les
obres, requereix només l'aprovació de l'òrgan de contractació. En canvi quan la
modificació del projecte d'obres representi una variació superior al 20% del pressupost de
l'obra ha de donar lloc a una revisió del projecte que, en aquest cas, s'ha de subjectar a
les disposicions i al procediment establerts per la formació i aprovació.
En el cas que analitzem es va redactar i aprovar una modificació del projecte d'obres
aprovat per decret de l'alcaldia de data 20 de febrer de 2.008.
El projecte aprovat per decret de l'alcaldia de 12 de febrer de 2016 va modificar el
projecte de l'any 2.008 en el sentit següent :
-Substitució de les lluminàries inicialment previstes de VSAP per lluminàries tecnologia
tipus LED.
-Eliminació de l'arbrat.
-Esmena i incorporació d'un programa de control de qualitat.
-Incorporació d'un Estudi de Seguretat i Salut.
Actualització de l'IVA vigent.
El pressupost d'execució de l'exercici 2.008 era de 468.858,04 € ( exclòs IVA) i el
pressupost del modificat de l'exercici 2016 ascendeix a 490.463,02 € ( exclòs IVA), el
que representa un increment del 4,6% en relació al projecte de l'exercici 2008 i , per tant,
no precisa exposició pública.
El projecte modificat de l'exercici 2016 es va aprovar per decret de l'alcaldia de data 12
de febrer de 2016 i es va publicar al BOP de 29 de març de 2016 fent-hi constar el peu de
recurs per la seva possible impugnació.
L'Ajuntament ha actuat d'acord a la normativa vigent i procedeix desestimar aquesta
al·legació.
El recurrent manifesta que no es pot incloure en la base imposable de les contribucions
especials els costos de direcció de l'obra per una quantia de 14.620.00 €ni els honoraris
de coordinació de seguretat i salut de les obres per una quantia de 2.967,30 € ja que
aquestes tasques van a càrrec de personal de l'Ajuntament.
En aquest punt cal destacar que els honoraris de coordinació de seguretat i salut van a
càrrec de personal extern de l'Ajuntament i la direcció de l'obra va a càrrec de personal
del propi Ajuntament.
L'article 31.2 a) preveu que el cost de les obres està integrat, entre d'altres, pel cost real
dels treballs de redacció de projectes i direcció d'obres.
En aquest apartat, entenem que cal estimar l’al·legació de no incloure a la base
imposable la direcció de les obres que serà executada pels personal de l'Ajuntament que
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s'ha valorat en 14.620,00 € . Caldrà imputar els honoraris de coordinació de seguretat i
salut per una quantia de 2.967,30 € que es contractaran a una empresa externa.
Setè.- En relació a l’al·legació presentada en data de 1 de juny de 2016 per part de la
Sra. Margarita Gonzalez Berloso i Josep Ma. Benedé i Cols , Registre d'entrada
3.552/2016.
En la primera al·legació es fa esment a que s’ha infringit l’article 58 de la Llei 30/1992 ,
infracció de l’article 36 i 34.4 del TRLHL, article 36 TRHL i 34.4 TRLHL.
Aquesta al·legació és idèntica a la primera al·legació presentada pel Sr. Lluís Font
Pinyol. Ens remetem als fonaments exposats al tractar les al·legacions presentades pel
Sr. Lluís Font Pinyol.
No obstant, en aquest apartat voldríem fer menció especial a que per decret de l'alcaldia
de data 27 d'abril de 2016 es va autoritzar expressament al Sr. Josep Ma. Benedé Cols a
tenir accés a l'expedient de contribucions especials aprovat pel plenari municipal en
sessió celebrada el 29 de març de 2016 . Que efectivament es va personar a l'Ajuntament
i se li va deixar consultar l'expedient i se li va fer còpies dels documents que va demanar.
En l'expedient constava la relació de tots els subjectes passius afectats per les
contribucions especials , hi va tenir accés, al efectes de poder constituir l'Associació
administrativa de contribuents.
En la segona al·legació.- la Sra. Margarita González i el Sr. Josep Ma. Benedé fan
referència que s’incompleix l’acord municipal de data 16-10-1.962 d’acceptació de la
cessió gratuïta de terrenys per la construcció d’habitatges de renda limitada. L’al.legant
manifesta que l’Ajuntament per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 16
d’octubre de 1964 va acceptar 7.591,37 m² al “Puig de les Viñas” per construir habitatges
de protecció oficial havent de fer-se càrrec l’Ajuntament de la urbanització dels terrenys.
El reclamant manifesta que com que aquests terrenys són part dels terrenys objecte de
les contribucions especials i que pertoca a l’Ajuntament fer-se càrrec de les despeses
d’urbanització.
Aquesta al·legació és idèntica a la segona al·legació presentada pel Sr. Lluís Font
Pinyol. Ens remetem als fonaments exposats al tractar les al·legacions presentades pel
Sr. Lluís Font Pinyol.
En la tercera al·legació .-la Sra. Margarita Gonzalez i el Sr. Josep Ma. Benedé fan
referència als mòduls de repartiment, els percentatges a càrrec dels veïns i de
l'Ajuntament i la ponderació entre el benefici general i especial.
Aquesta al·legació és idèntica a la tercera al·legació presentada pel Sr. Lluís Font
Pinyol. Ens remetem als fonaments exposats al tractar les al·legacions presentades
pel Sr. Lluís Font Pinyol.
En la quarta al·legació la Sra. Margarita Gonzalez i el Sr. Josep Ma. Benedé fan
referència a l’aprovació del projecte d’obra d’urbanització que sustenta l’expedient
de contribucions especials.
En aquesta al·legació en primer lloc manifesten que al no haver-se exposat al públic
la modificació del projecte d'obres és nul per haver prescindit totalment del
procediment.
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Ja hem manifestat al argumentar l’al·legació presentada pel Sr. Font que els articles
42, 43 i 45 del ROAS regulen les modificacions del projectes d'obres i preveuen que
en cas que la modificació d'un projecte d'obres representi una variació inferior , en
més o menys al 20% del pressupost de les obres, requereix només l'aprovació de
l'òrgan de contractació. En canvi quan la modificació del projecte d'obres representi
una variació superior al 20% del pressupost de l'obra ha de donar lloc a una revisió
del projecte que, en aquest cas, s'ha de subjectar a les disposicions i al
procediment establerts per la formació i aprovació.
En el cas que analitzem es va redactar i aprovar una modificació del projecte
d'obres aprovat per decret de l'alcaldia de data 20 de febrer de 2008. El pressupost
d'execució de l'exercici 2008 era de 468.858,04 € (exclòs IVA) i el pressupost del
modificat de l'exercici 2016 ascendeix a 490.463,02 € (exclòs IVA), el que
representa un increment del 4,6 % en relació al projecte de l'exercici 2008 i , per
tant, no precisa exposició pública.
El projecte modificat de l'exercici 2016 es va aprovar per decret de l'alcaldia de data
12 de febrer de 2016 i es va publicar al BOP de 29 de març de 2016 fent-hi constar
el peu de recurs per la seva possible impugnació.
Els recurrents afegeixen que "segurament" havia de ser aprovat per ple. El
modificat del projecte de "Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit" aprovat per decret de l'alcaldia de data 12 de febrer de 2016
ascendeix a una quantia global de 593.460,25 € . El plenari municipal en sessió
celebrada el 21 de desembre de 2.015 va aprovar el pressupost de l’Ajuntament de
Torelló per a l'exercici 2016 amb un pressupost ordinari per una quantia de
12.912.020,15 €. El projecte Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau, Joan
Deordal i Puigdassalit representa un 4,596 % del recursos ordinaris del pressupost
de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2016.
D'acord a les previsions de l'article 21.1o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en concordança amb l'article 53 .1 p) del Decret
Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i
del règim local de Catalunya i la Disposició Addicional segona del Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic atribueixen a l'alcalde l'aprovació dels projectes d'obres
si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost . En
el cas que analitzem al no superar la quantia del projecte el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost pertoca a l'alcalde la seva aprovació, tal com es va fer.
Ja per últim, el reclamant manifesta que caldria haver notificat l'aprovació del
modificat del projecte a tots els interessats per aplicació de l'article 31.1 i 41 dels
ROAS.
L'article 31 del ROAS és d'aplicació als projectes que prevegin la necessitat
d'expropiar o ocupar terrenys de tercers per executar les obres contemplades en el
projecte, fet que no és d'aplicació en el cas que analitzem per executar el modificat
del projecte Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit"
i, per tant no és d'aplicació aquest article.
D'acord a l'exposat procedeix desestimar aquesta al·legació.
En la cinquena al·legació els recurrents fan referència a la manca de fiscalització
prèvia del projecte d'obra per part de la Interventora municipal.
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L'aprovació del modificat del projecte Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau,
Joan Deordal i Puigdassalit no és objecte de fiscalització per part de la Interventora
perquè no comporta cap compromís per realitzar cap despesa. Quan s’iniciï
l’expedient de licitació de l’obra serà el moment de fiscalitzar la despesa prèviament
a l’ aprovació de la despesa.
Procedeix desestimar l’al·legació.
En la sisena al·legació els recurrents fan referència a que no es pot incorporar en la
base imposable de les contribucions especials els honoraris de direcció de les
obres si aquest es realitzen per personal de l'Ajuntament.
Aquesta al·legació ha estat plantejada exactament igual en l’al·legació quarta del
Sr. Font i ens remetem als fonaments de dret exposats .

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.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Sr. Antoni Pujol
Sarsanedas, de data 18-4-2016, Registre d’entrada núm. 2310/2016 i la presentada en
data de 13 de maig de 2016, Registre d’entrada núm. 2926/2016 en el sentit de rectificar
els metres de façana i l’edificabilitat de la seva parcel.la de l’àmbit afectat per les obres de
29 metres lineals de façana i una superfície de 624,89 m². S’acorda desestimar la petició
que se li descompti els serveis d’urbanització executats en base a l’informe tècnic.
Segon.- Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Josep Faja Vilaseca i la Sra. Hermínia
Ordeig Boladeras Registre d’entrada núm. 2476/2016 en que es demana que es
rectifiquin les dades de la parcel.la ja que s’aporta una escriptura de divisió en la que es
va segregar la parcel.la en dues de 422,62 m² i 275 m² respectivament . S’accepta
l’al·legació presentada i rectificar la superfície de la parcel.la objecte dels reclamants en
una façana de 16,30 metres quadrats i 422,62 m² de superfície aflorant una segona
parcel.la propietat de la Sra. Antònia Vilaseca i Coll amb una façana de 3,70 metres
lineals i 275 m² de superfície, d’acord a l’informe tècnic.
Tercer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Jesús Calonge Blasco i Sra.
Montserrat Sabatés Padrós en data de 22-4-2016, Registre d’entrada núm. 2.600/2016,
en relació a la petició de canviar els mòduls de repartiment i que se’ls retorni les
despeses d’urbanització efectuades en el seu dia, en base a l’informe tècnic.
Quart.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Jordi Font Espadamala en data de 30
de maig de 2016, Registre d’entrada núm. 3340/2016 sol·licitant que se li aboni el
pagament de la retirada del cable de BT, en base a l’informe tècnic.
Cinquè.- Desestimar l’al·legació presentada Sr. Josep Ma. Benedé i Cols en data de 315-2016, Registre d’entrada núm. 3.401/2016, que sol·licita el canvi dels mòduls de
repartiment, i que es dedueixi de la quota a satisfer les despeses d’urbanització
efectuades en el seu dia en base a l’informe tècnic.
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Sisè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Lluís Font Pinyol en data
de 1-6-2016,Registre d’entrada núm. 3.551/2016 i la Sra. Margarita Gonzalez Berloso i
Josep Ma. Benedé Cols en data de 1-6-2016, Registre d’entrada núm. 3.552/2016. en el
sentit d’introduir dins de l’àmbit una part de la parcel.la on hi ha l’escola Fortià Solà,
propietat de l’Ajuntament de 228,58 m² de superfície i 8 metres lineals de façana i la
parcel·la titularitat de la Generalitat de Catalunya on s’hi emplaça el Centre d’Assistència
Sanitària de 682,53 m² de superfície i 32,50 metres lineals de façana, al ésser finques
que donen front a la part del C/ Puidassalit que es troba inclòs dins del projecte d’obres.
Així mateix, s’estima l’al·legació referent a reduir de la base imposable de les
contribucions especials la quantia de 14.620 € que es corresponen amb la valoració del
cost de direcció de les obres que efectuaran els serveis tècnics municipals. La resta
d’al·legacions es desestimen en base als informes tècnics i jurídic-econòmics que obren a
l’expedient.
Setè.- Aprovar la modificació dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions
especials com a conseqüència de l’execució del projecte l’obra “Projecte d’obres
d’urbanització del carrer del Giravolt, Sau, Joan Deordal, Puigdassalit i aprovar
definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials en base a les
al·legacions acceptades pels reclamants i que quedaran modificats en la base imposable
de les contribucions especials tal com segueix :
1. El pressupost total del cost previst dels treballs a executar es fixa en sis-cents onze mil
quaranta-set mil euros amb cinquanta-cinc cèntims (596.427,55 €) .El desglòs de les
despeses és el següent :
DESPESES OBJECTE DE C.E.
Cost obra a executar

593.460,25

Coordinació seguretat i salut i
control qualitat
2.967,30
COST TOTAL

596.427,55

DESPESES REALITZADES NO
IMPUTADES
Xarxa d'aigua executada l'any
2007
52.933,42
2.- El cost suportat per l’Ajuntament serà de cinquanta-nou mil sis-cents quaranta-dos
euros amb setanta-cinc cèntims (59.642,75 €), corresponent al 10% del cost de les obres.
3.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d’un 90% del cost suportat per
l’administració, és a dir, cinc-cents trenta-sis mil set-cents vuitanta-quatre euros quarantanou mil nou-cents quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims (549.942,80 €), que
constituirà la base imposable del tribut.
El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real
fos major o menor que el previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del càlcul de la
quota corresponent.
4.- Els criteris de repartiment seran :
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Els mòduls de repartiment es fixen en un 50% tenint en compte els metres lineals de
façana i el 50% restant tenint en compte el volum edificable .
5. Liquidar, a efectes de pagament avançat, el 25% de la quota tributària en el moment de
la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de les obres.
6.- Les liquidacions restants es distribuiran de la següent manera :
25%.- A la meitat d’execució de les obres.
25%.- Quan s’hagi formalitzat l’acta de recepció de les obres.
25%.- Quan s’hagi aprovat el certificat de liquidació de les obres.
En cas d’existir baixa a l’hora d’adjudicar les obres aquesta s’aplicarà en l’última quota de
liquidació.
Vuitè.- Advertir que aquesta quantitat es fixa, d’acord amb l’article 31.3 LHL, amb el
caràcter de mera previsió i serà objecte, en el seu cas, de l’oportuna rectificació, a l’alça o
a la baixa, una vegada acabades les obres i conegut el cost real de les mateixes.
Novè.- Modificar la relació de subjectes passius , en relació a l’aprovada en l’acord
d’aprovació provisional de l’ordenació de les contribucions especials adoptat ple plenari
municipal en sessió celebrada el 29-3-2016, fruit de les al·legacions estimades, així com
de les comunicacions de canvis de titularitat presentades per diferents subjectes passius i
les comprovacions efectuades d’ofici per part de l’Ajuntament.
Desè.- Aprovar la relació de contribuents, així com les quotes individuals resultants
d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de les
finques i propietaris afectats, i segons resulta de les bases del repartiment que s’aproven
en aquest acord que s’adjunta al final del present acord com Annex.
Onzè.- En tot allò que no estigui previst en aquest acord, es remet a l’ordenança general
de contribucions especials de l’Ajuntament de Torelló.
Dotzè.- Publicar el text íntegre del present acord definitiu dels acords d’imposició i
ordenació concreta de contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer del Giravolt, Sau, Joan
Deordal, Puigdassalit” al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d’edictes
municipal.
Tretzè.- Notificar les quotes individuals que pertoquen a cada subjecte passiu contra
les que podran formular recurs de reposició davant el ple de la Corporació en el termini
d’un mes que podran versar sobre la procedència de les contribucions especials, els
percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les
quotes assignades.
Catorzè.- Facultar tan amplament com en dret sigui menester al senyor Alcalde per a
l’execució dels precedents acords.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Volia fer constar en acta que, per vinculació familiar directa del que es tracta en aquest
punt, jo m’abstindré de participar en la votació.
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Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló-Som Poble, tal com ja vam fer en l’aprovació provisional d’aquest
projecte, hi votarem a favor pels mateixos motius que ja vam explicar. Només aprofitar
per demanar una vegada més posar per escrit aquests criteris per evitar malentesos i
perquè tothom sàpiga què passaria en cas d’obres al seu carrer.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres no donarem suport a aquest projecte. Un projecte que porta molts anys de
recorregut, un projecte que no s’ha gestionat correctament, al llarg dels anys. Ara s’han
acceptat unes al·legacions d’uns veïns en les quals s’inclou que la direcció d’obres, que
abans l’havien d’assumir els veïns, que farà l’Ajuntament, no s’haurà de pagar. El fet
també que s’incorporin dues finques que no s’havien inclòs en el projecte i que queden
afectades, una de la Generalitat i una de l’Ajuntament, però si mirem el projecte
globalment nosaltres no ho hauríem fet d’aquesta manera; nosaltres no estem al govern,
no esperem pas que fessin literalment el que faríem nosaltres, però si que creiem que es
podria haver fet d’alguna altra manera, al marge de l’actitud que s’ha tingut sobretot
bastant desagradable en el que vam poder veure en el darrer ple per part del regidor
d’hisenda, però bé! Això no fa condicionar el nostre vot contrari.
Hi ha aspectes, com per exemple els elements d’urbanització que hi podrien ser, que
malgrat estan obsolets s’ha de considerar que és pura urbanització o que hi ha una part
que és reurbanització, perquè hi havia uns elements que havien inclòs els veïns; aquí
s’ha decidit, per exemple, que no, que és tot pura urbanització i que qui té la primera i la
darrera paraula és l’Ajuntament i a més, que s’ha d’imputar aquest criteri del 90% i el 10%
globalment en tot el projecte.
Nosaltres no hem posat mai en dubte que els percentatges fossin similars, per exemple,
al carrer Sant Bartomeu o al carrer Rocaprevera; ara bé, ha de ser purament aquest 90%
i 10%?, sabent, per exemple, tots aquest elements i inversions que han fet alguns veïns,
que si que són infraestructures obsoletes, però que hi van ser i van donar un servei.
Aquest és un del exemples que s’haurien pogut tenir en compte. O també el criteri que les
baixes de les obres reverteixin en els veïns, no és una cosa que s’ha fet tota la vida a
Torelló, si no que s’ha agafat un criteri que moltes vegades va lligat a la situació
econòmica que viuen els nostres convilatans. Doncs bé, aquí s’hauria pogut fer el mateix
model, que també estem parlant que pel fet que els veïns hagin d’assumir el 90% del
cost, el percentatge de la baixa serà aquest 90%, però aquest 10% de diferència
segurament hauria estat un gest una mica simbòlic de cara als veïns.
Per aquesta visió global de l’històric d’aquesta zona, perquè nosaltres creiem que
s’hauria pogut fer d’una manera diferent, un procés que tots plegats hauríem de veure
que ha estat bastant un joc de despropòsits, nosaltres no hi votarem a favor.
Sr. JAUME VIVET:
A mi m’agradaria només, ja que hem parlat de criteris, aquesta proposta que es va
proposar en el seu dia, ja fa anys, del carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i carrer
Puigdassalit, és exactament la mateixa que es va proposar a La Caçada; venen de la
mateixa època. Allà es va acceptar i aquí es va impugnar; s’ha tirat un procés judicial per
davant. En aquella època es tenien en compte les instal·lacions; es van fer unes
valoracions que ho tenien en compte. Per tant, el fet que això hagi canviat, perquè en el
seu moment es va impugnar –com he dit- ha portat una sentència judicial i també hem de
tenir en compte que és la primera urbanització; aquesta zona no s’ha urbanitzat mai i una
cosa és el carrer Sant Bartomeu i el carrer Rocaprevera que ja s’havia urbanitzat, com a
mínim, una vegada i que els seus veïns ja devien pagar les seves contribucions especials

37

d’acord amb la llei que tocava en aquell moment; aquesta entenem que és la primera
vegada que es fa i, per tant, entenem que aquest 90-10% no és negociable, així de clar!
El tema del repartiment, 50-50% ja ho vam explicar, és degut a que és el més just, en el
sentit que hi ha façanes molt grans, i hi ha parcel·les molt grans i parcel·les molt petites i
façanes molt petites. Per tant, és la manera d’apropar els extrems. Que hi ha diferències?
Segur que si. També hi ha la portada de l’aigua de 52.000 € que ja gairebé és un 10% del
cost del projecte; ja es va fer en el seu moment, ja està fet i no en parlem més. També dir
que aquí s’hauria pogut actuar d’una altra manera, fer una Unitat d’Actuació, un projecte
nou, una cosa nova, ben diferent... i en aquests moments, la llei, no diu d’apli9car només
el 90%, si no que permet aplicar el 100% com ha estat en altres Unitats d’Actuació que
s’han fet més tard aquí a Torelló, que l’Ajuntament ha tingut el 10% d’aprofitament i no hi
ha hagut d’aportar ni un cèntim. O sigui que hem intentat buscar sempre –ja ho vaig dir
en un primer moment i hi ha algú que se’n riu quan ho dic- però de ser generosos en
quant a l’aportació, als metres de finques aportats per part de l’Ajuntament de Torelló.
Penso que aquesta ha estat la nostra voluntat i entenc que quan et toca pagar no és
agradable, però penso que hem intentat ser el màxim justos, inclús ara al final, acceptant
aquestes al·legacions que tenen un cert sentit comú –penso jo- que si la direcció d’obra la
fa el mateix Ajuntament, els tècnics ja cobren de l’Ajuntament i no cal repercutir-ho als
veïns; l’aportació de dues finques, que una hi té sortida, i l’altra no; vam veure que la finca
de l’escola tenia una sortida pel darrere i també hi fem l’aportació.
Per tant, jo ara no sé el repartiment com queda, però segur que també es veu afectat. La
baixa? La baixa, aquí, com a veïns que som, penso que l’Ajuntament també es pot
estalviar alguna cosa; són diners que són de tots i si hi ha finques que aporta
l’Ajuntament com a veïns, entenem que si hi ha baixa és per a tots els veïns i
l’Ajuntament també ho és.
Penso que hem intentat ser rigorosos, generosos i el resultat no agrada. Repeteixo: quan
algú ha de pagar, no sol agradar, però és la primera urbanització i s’ha de tractar com a
tal.

Sr. JORDI CASALS:
Agraeixo el to del debat que hem pogut tenir avui; a l’alcalde li agraeixo sincerament. És a
dir: nosaltres hem plantejat el nostre posicionament polític, i l’equip de govern ha mostrat
quina és la línia que ha tirat, i em sembla que ha quedat clar, fins i tot una tercera opció
que ha apuntat l’alcalde i que no s’ha fet, o sigui que s’han posat aquí diferents opcions i
les hem pogut posar aquí tranquil·lament.
Gràcies.

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

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
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3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. Moció d’ERC-JpT-AM per la defensa del dret de les dones al treball i en
igualtat d’oportunitats
ACORD:

FONAMENTS DE DRET:
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de
Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes
a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancant de
legitimitat.
Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i
homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de
sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles
suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al treball en
igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació de
la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament
per raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les
empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i
homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els
expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals.
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats Units
d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns dels
articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la norma
"emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat de
representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans d'igualtat a
les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans públics".
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència entre
el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la
temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans
d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les
accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere.
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i del
59 al 64 de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
número 2257-2016 provocant la suspensió de la vigència i aplicació dels articles
impugnats.
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Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI sobre
la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els passos,
les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets socials
assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes puguin
ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió del
Tribunal Constitucional”.
Atès que s’ha aprovat un Pla d’Igualtat Comarcal que engloba el municipi de Torelló, i que
compta amb actuacions de sensibilització en gènere des d'una perspectiva coeducativa,
la promoció de la corresponsabilitat i la conciliació i a contribuir a eradicar les desigualtats
de gènere al mercat laboral.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
setze membres assistents, acorda:
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses
pel Tribunal Constitucional.
Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Tercer. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 17/2015
sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i
homes destinar al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir i abordar
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Quart:- Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures
per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com
fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans
d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Cinquè:- Proposar al Consell Municipal de Benestar la creació un grup de treball per
elaborar un pla de treball al respecte.
Sisè:- Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació
dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya.

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta moció prové de dos fets: un que és positiu, i és que comptem amb un Pla
d’Igualtat a nivell comarcal i en què l’Ajuntament de Torelló hi ha participat, i l’altre que no
és positiu, és per la suspensió de la llei d’igualtat home-dona per part del Tribunal
Constitucional.
Perquè ens fem una mica la idea de la sensibilitat que té el Tribunal Constitucional amb la
nostra gent, amb els nostres ciutadans, és que el mateix dia que van tombar la llei

40

d’igualtat home i dona, també es van carregar la llei d’impost de pisos buits i la llei de
simplificació de l’administració local. És a dir que aquesta és la sensibilitat que té el
Tribunal Constitucional cap als ciutadans de Catalunya.
Al tombar la llei d’igualtat home i dona, es van carregar, per exemple, el que estableix que
les empreses han d’adoptar mesures per prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe i
han de donar resposta a les denúncies i reclamacions que els puguin formular els
treballadors afectats; o l’article que dicta que les empreses han de restar obligades a
respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i que els poders públics han
d’afavorir l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses, a més d’actuacions en la
mateixa administració pública.
És per això que d’aquí, a més de posicionaments més polítics en contra de l’acció del
Tribunal constitucional, si que hi ha tres propostes d’acció concretes per fer per part de
l’Ajuntament: una és el tercer punt internament a l’Ajuntament, que és el que s’ha llegit
abans sobre elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i homes
destinat al personal al seu servei, així com d’un protocol per prevenir i abordar
l’assetjament sexual i per raó de sexe. Amb això no estem dient que hagi d’estar passant
a l’ajuntament, si no que són eines que ens hem de dotar de cara a protegir els
treballadors de l’Ajuntament.
Un altre que seria de suport a l’àmbit empresarial, seria el punt quart, que diu: Donar
suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les mesures per prevenir i
abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així com fer-los arribar la
recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans d’Igualtat del
Departament de la Generalitat.
I finalment, el cinquè, és Proposar al Consell Municipal –ja que nosaltres no som els que
hem de dir el que han de fer els consells municipals, si no que proposem-los a aquest
plenari del Consell municipal de Benestar-, la creació un grup de treball per elaborar un
pla de treball al respecte.
Esperem que es pugui aprovar i puguem fer uns passos endavant en aquest aspecte a
l’Ajuntament, malgrat el Tribunal Constitucional espanyol.
Sr. FRANCESC JOSEP RIVERA:
El nostre grup del PSC-CP de Torelló hi donarà suport a la moció, com no podria ser de
cap altra manera, tot i que ens sembla que al punt tercer que diu: “Garantir el compliment
per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 17/2015 sobre l’obligatorietat d’elaborar,
aprovar, executar i avaluar un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal al seu
servei, així com d’un protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de
sexe”, a nosaltres creiem que ja existeix aquest pla que està en vigor i que s’aplica, si no
anem equivocats i que, aquest punt també està creat, per tant entenem que ja es
compleix i que no s’ha de crear.
Tot i el dubte recolzem la moció i la votarem a favor.
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres, des de la CUP Torelló-som poble, també la votarem a favor, però cal recordar
que hi havia previst un espai dones al pla de barris, que no es durà a terme, perquè els
diners que estaven destinats a aquest projecte ara es destinaran a la sala polivalent. Per
tant, podem anar aprovant mocions, però si les accions directes no les realitzem, ens
dóna la sensació que és força incongruent crear una moció en una direcció i quan hi ha la
possibilitat real de començar a treballar en aquesta línia, recolzar que els diners per
realitzar-ho se’n vagin cap a una altra partida.
Sr. MARC FONTSERÈ:
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Des del grup de Fem Torelló també donarem suport a la moció que presenta el grup
d’Esquerra Republicana-Junts per Torelló, defensant la sobirania del parlament català,
davant la suspensió d’alguns articles de la Llei 17/2015 de la llibertat efectiva entre dones
i homes.
De totes maneres, no em puc estar de destacar la perplexitat amb què la ciutadania
hauria de veure les actuacions del govern i dels tribunals espanyols: mentre queden
impunes Fernández Díaz, Gurtels, Millets.... el govern i els tribunals espanyols es
dediquen a impugnar lleis que fomenten la igualtat d’oportunitats i la justícia social,
preceptes que jo entenc que són plenament constitucionals.
Per tant, crec que és urgent que el Parlament tiri pel dret, exerceixi la seva sobirania i
comencin les accions de desobediència.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Abans de llegir, volia respondre, si et sembla, el dubte que tenia el grup del PSC: el que
tenim a Torelló és el Pla Municipal d’Igualtat de dones i homes i aquí s’està referint, si no
m’equivoco, a un pla d’empresa.
Sr. JORDI CASALS:
El tercer afecta als treballadors de l’Ajuntament.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Un pla d’empresa de l’empresa Ajuntament de Torelló, em refereixo. Per tant, em sembla
que és això. El pla d’empresa és el que ens marca la llei que estem obligats a tenir-lo i
penso que tenim de temps fins el 2017. El que si que l’ajuntament de Torelló ja té fet és
un pla d’assetjament.
Això només era contestar al dubte que teniu d’aquest tercer punt.
Tornem a topar amb una roca contra els drets bàsics de la ciutadania, ara amb la
suspensió per part del Tribunal constitucional d’articles de la llei 17/2015, articles que fan
referència al dret al treball en igualtat d’oportunitats per a dones i homes, així com les
mesures per garantir l’aplicació de la Llei.
Torelló, poble compromès amb la igualtat entre dones i homes, amb un pla municipal
d’igualtat dones i homes per al període 2014-2018; també Torelló ha estat partícip en
l’elaboració del pla d’Igualtat Comarcal. Creiem que no pot deixar que es tirin endavant
aquestes resolucions, així com hem d’intentar col·laborar en tots els aspectes que
estiguin a les nostres mans.
Per tant, des del grup de Convergència donem total suport a la moció que presenta
Esquerra Republicana i Junts per Torelló.
Sr. JORDI CASALS:
Agrair a tots els grups el suport i fer veure que el punt tercer no parla de fer, si no de
garantir el compliment; és a dir, que això és un compromís que agafem tots els grups
d’aquest ple, que es garanteixi el seu compliment.
I un esment a la regidora de la CUP: l’espai dones, que té molta història prèvia de la
inclusió en el pla de barris, per tirar endavant aquestes actuacions no és necessari i vam
arribar a una conclusió, que hores d’ara no sé si és real o no, que el que es podia
desenvolupar a l’espai dones, potser no calia un equipament específic, que no tenia
realment una planificació estratègica d’actuació; una altra cosa és que potser s’hauria
d’haver inclòs i s’hauria d’haver dit quin model d’espai dones es volia i en aquell moment
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es va veure que es podia tirar endavant sense l’espai específic. Potser és una cosa per
replantejar-se que si que és necessari el que hi ha.
Sr. JAUME VIVET:
Jo volia fer aquest aclariment, de dir: si que els diners destinats a l’espai han passat a la
sala polivalent, però els que no s’han tocat , són els de les accions que volem fer en
aquest sentit i que s’havien de dur a terme en aquest espai.
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres, des de la CUP entenem que si les dones tenim un espai al poble, segurament
es pot treballar d’una manera diferent a si només es destinen diners per fer actuacions; el
fet de tenir un espai de reunió és important, i en el fons, la base de tot això és
l’empoderament femení i que les dones siguin capaces de guanyar habilitats per fer front
a situacions que malauradament les dones vivim i els homes no.
Possiblement és bo fer un replantejament, veure com ho podem fer, perquè la creació
d’un espai físic –repeteixo- segurament permet que passin coses que si no hi ha aquest
espai físic no passarien.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.1.1.2. Moció d’ERC-JpT-AM per un nou país lliure de corrupció d’Estat
ACORD:
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior en
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de
Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'estat
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya.
Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz,
amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció
per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la
societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces
polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per
entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que
ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la
corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol
intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets
com els descrits, propis d’estat totalitaris.
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Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.
És per tot això que, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
setze membres assistents, acorda:
Primer. L’Ajuntament de Torelló exigeix la dimissió del Ministre de l’Interior en funcions,
el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, i celebra la destitució per part del Parlament de Catalunya
del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que haurien
fet un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics
independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Torelló a les accions que tant el
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Condemnar qualsevol tipus de corrupció política que es provi que s’hagi portat a
terme en institucions catalanes, la construcció d’un nou país no pot estar tacat per la
corrupció.
Quart. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou
país lliure de corrupció d’Estat.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta moció arriba semi tard; semi tard, perquè sembla que l’episodi que parlem
tothom és conscient de què estem parlant, que són les conxorxes entre el Ministeri de
l’Interior en funcions, ara, mentre feia les conxorxes no, i l’antic director de l’oficina
antifrau, el Sr. Daniel de Alfonso Laso. Em sembla que tots hem pogut escoltar les
gravacions o hem pogut llegir les transcripcions i el que es deia. Estem parlant d’un Estat
corrupte des del seu propi nucli, és a dir, des de les mateixes estructures es fa el que es
fa i després han anat sortint notícies i que s’actua policialment per fer culpables els qui no
ho són, perquè tenen una ideologia específica, podem dir que no estem parlant d’una
democràcia.
Això ha tingut dos efectes: un és demostrar la naturalesa de l’actual Estat espanyol que té
respecte a la diversitat política del mateix Estat, perquè encara formem part d’aquest
Estat; i l’altra, una cosa que per nosaltres és greu, i és que posen en dubte qualsevol
actuació que es tingui des del poder judicial, des de les accions policials, ... és a dir que
ara que cada vegada que hi haurà una acusació, haurem de posar en dubte si és real, o
no, cosa que si és real, l’actuació quedarà debilitada. Aquí s’han trencat unes barreres i
unes confiances que creiem que en un Estat de dret hi haurien de ser, tant per una
banda, com per l’altra. És a dir: perquè quan es persegueixi a gent que puja corrupte
puguem estar tranquils, perquè s’estan perseguint per ser corruptes i després, perquè no
s’utilitzin les eines de l’Estat per perseguit políticament a qui no pensa igual.
És per tot això que en aquesta moció, a més de fer referència a l’actuació del Ministeri en
funcions, i que demanem la seva destitució immediata, perquè continua essent Ministre
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de l’Interior en funcions, i celebrar la destitució de l’anterior director de l’Oficina antifrau,
que malgrat això continuarà exercint segurament de jutge a la demarcació de Barcelona,
també, el que demanem és una condemna a qualsevol tipus de corrupció política que es
provi que s’hagi portat a terme en institucions catalanes. La construcció d’un nou país no
pot estar tacada per la corrupció. És a dir: volem marxar d’un país, d’un Estat, com és
l’espanyol, que practica la corrupció d’Estat, i el que no volem és construir un país que en
els seus fonaments hi hagi el més mínim dubte de corrupció.
Sr. FRANCESC JOSEP RIVERA:
Des del nostre grup del PSC-CP de Torelló hi donarem suport a la moció.
Des de la divulgació de les gravacions fetes publiques que va generar una ràpida reacció
entre la societat civil que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests
fets com de totes les forces polítiques exceptuant –lògicament- al PP.
L’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la
corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol
intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets
com els descrits, propis d’estat totalitaris.
La democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat. Les forces
polítiques representades en aquest Ajuntament de Torelló entendríem que hauríem
d’exigir la dimissió del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz,
nosaltres així ho farem donant suport a la moció i en aquest sentit, celebrar la destitució
per part del Parlament de Catalunya del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr.
Daniel de Alfonso Laso, ja que haurien fet un ús indegut del seu càrrec al intentar
perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.
Nosaltres condemnem qualsevol tipus de corrupció política que es provi que s’hagi portat
a terme en institucions catalanes. Votarem a favor.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres evidentment votarem a favor d’aquesta moció. Aquest és un cas molt greu que
mostra una vegada més la manca de democràcia que hi ha actualment a l’Estat espanyol.
És molt significatiu que es faci públic un cas així sense que hi hagi cap dimissió, ni cap
responsabilitat política. Entenem que això en el nostre ideal de país, que és aquest país
nou que estem començant a construir no hi pot haver lloc per aquestes praxis.
Tot i així, també voldríem fer uns quants matisos a la moció: parla de la persecució que hi
ha des de l’Estat espanyol per reprimir ideològicament a polítics independentistes, i cal
denunciar-ho, però massa vegades ens dóna la sensació que volem veure molts casos a
fora quan també en tenim del mateix tipus a dins; per això volem aprofitar per recordar
que aquests últims anys hem tingut també diversos casos en què des de la Generalitat de
Catalunya s’ha perseguit i reprimit ideològicament a diferents moviments socials i
d’esquerres per la seva ideologia; sense anar més lluny, aquests últims anys hi ha hagut
el cas “pandora” i cal denunciar-ho, perquè aquests casos massa sovint han acabat amb
res, igual que està passant actualment amb el cas Fernández Díaz i amb aquest mateix
cas, a la moció es parla de Fernández Díaz, de Daniel de Alfonso, però hi ha hagut una
altra persona implicada que ha intentat conxorxar per torpedinar el procés des de dins,
que és en Germà Gordó, que actualment encara continua essent diputat de Junts pel Si
al Parlament; per tant, nosaltres creiem que si, que cal demanar la dimissió de Fernández
Díaz; ens alegrem que s’hagi fet plegar a Daniel de Alfonso i també creiem que hauria de
plegar en Germà Gordó de diputat, de la manera que surt implicat en les converses.
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Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres estem totalment d’acord amb la part expositiva i la part resolutiva de la moció.
No podem permetre que l’Estat espanyol continuï atacant el procés cap a la
independència del poble de Catalunya i a les persones que ho volen dur a terme,
principalment integrats del govern de la Generalitat i dels partits que en formen part.
Pensem que és vergonyós que davant de l’evidència que el Sr. Fernández Díaz i el
director de l’oficina antifrau, el Sr. Daniel de Alfonso, la judicatura hagi dit que no veu
indicis d’il·legalitat en aquests fets i ara es vulgui dedicar a sancionar el missatger.
És per això que ens afegim a la moció presentada i demanem la immediata dimissió al
ministre i la condemna de tots els fets.
Per tot això, els grups que formem el govern municipal, donarem suport a la moció.
VOTACIÓ:

3.1.2. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.2.1. Moció del grup municipal de la CUP Torelló – Som Poble per a la celebració
d’un procés participatiu per decidir els dies de festa local del municipi.
PROPOSTA D’ACORD:
L’Ajuntament de Torelló va aprovar en el ple del 2 de març del 2009 el seu reglament de
participació ciutadana. En aquest, entre d’altres, s’hi especificaven els següents punts:
“Des de l’ Ajuntament de Torelló es vol impulsar la participació deis veïns i veïnes
en els afers públics”.
“La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania, i principi
inspirador de l’administració municipal, és una opció estratègica i estructural de
l’Ajuntament de Torelló i ha d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles
que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò
que afecti a la seva quotidianitat”.
“L’Ajuntament de Torelló opta així d’una manera decidida per la democràcia
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa”.

ATES que en l’article número 11 de la secció vuitena del citat reglament es preveu la
possible realització d’una consulta popular i s’hi recullen els mecanismes per tal de durla a terme.
ATES que a Torelló les dues festes locals han estat tradicionalment 1’1 d’agost (Sant
Feliu) i el dilluns de Rocaprevera, però els ciutadans del nostre municipi no han tingut
l’oportunitat de manifestar-se sobre si són les més adients.
ATES que el Carnaval de Terra Endins és una de les tradicions més populars i
importants de les que es celebren al poble, i que en els últims anys diversos col·lectius,
persones i entitats han plantejat la possibilitat d’incorporar el divendres de Carnaval al
calendari de festius.
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Sol·licitem al Ple l’adopció deis següents acords:

L’Ajuntament de Torelló va aprovar en el ple del 2 de març del 2009 el seu reglament de
participació ciutadana. En aquest, entre d’altres, s’hi especificaven els següents punts:
•
“Des de l’ Ajuntament de Torelló es vol impulsar la participació deis veïns i veïnes
en els afers públics”.
•
“La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania, i principi
inspirador de l’administració municipal, és una opció estratègica i estructural de
l’Ajuntament de Torelló i ha d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles
que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò
que afecti a la seva quotidianitat”.
•
“L’Ajuntament de Torelló opta així d’una manera decidida per la democràcia
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa”.

ATES que en l’article número 11 de la secció vuitena del citat reglament es preveu la
possible realització d’una consulta popular i s’hi recullen els mecanismes per tal de durla a terme.
ATES que a Torelló les dues festes locals han estat tradicionalment 1’1 d’agost (Sant
Feliu) i el dilluns de Rocaprevera, però els ciutadans del nostre municipi no han tingut
l’oportunitat de manifestar-se sobre si són les més adients.
ATES que el Carnaval de Terra Endins és una de les tradicions més populars i
importants de les que es celebren al poble, i que en els últims anys diversos col·lectius,
persones i entitats han plantejat la possibilitat d’incorporar el divendres de Carnaval al
calendari de festius.
Sol·licitem al Ple l’adopció deis següents acords:

INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
La participació ciutadana és un dels punts fonamentals del programa de la CUP TorellóSom Poble i és per això que creiem que des de l’ajuntament s’ha de potenciar que els
habitants de Torelló puguin començar a donar la seva opinió sobre alguns temes que els
incumbeixen.
A Torelló seria una manera de funcionar força novadora, i és per això que s’ha de
treballar i hem d’anar construint experiències d’aquest tipus, perquè els i les pescallunes
puguin anar adquirint cultura de participació ciutadana, ja que és quelcom que no estem
acostumats a fer i que en alguna ocasió que s’ha intentat realitzar, creiem que no ha estat
un procés de veritable participació.
Des del nostre grup no volem entrar a valorar quins haurien de ser els dies festius de
Torelló, però creiem que és important que sigui el poble el que tingui el dret d’escollir.
En resum: des de la CUP Torelló-Som poble, volem promoure un procés participatiu on el
poble pugui escollir dues festivitats entre tres dates: el divendres de “senyoretes i
homenots”, el dia 1 d’agost, Sant Feliu, i el dilluns de Rocaprevera.
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Curiosament a Sant Pere de Torelló aquests dies, s’ha fet una enquesta impulsada pel
propi Ajuntament, per tal que el poble pugui escollir els festius. Nosaltres tenim moltes
ganes que els altres grups municipals i l’equip de govern vulguin fer una aposta clara per
la participació ciutadana, posant en valor tot el que es deia en el mateix reglament de
participació ciutadana i que es doni suport a aquesta moció, demostrant així que l’opinió
de les persones que vivim a Torelló és important.
Sr. JOAN CARMONA:
Des del nostre grup del PSC-CP de Torelló entenem que el Reglament de participació
ciutadana ja es va fer servir per aquest afer que demana la Cup en aquesta moció, si no
recordo malament, o es va fer per un altre canal no fa pas gaire temps, promogut per una
entitat de Torelló crec que va ser Els Deixebles de Sant Feliu i ni tant sols va tenir el
suport del 10% de recollida de signatures del cens que demana el Reglament de
participació per poder debatre-ho en el Ple, com també em consta que els comerciants no
estaven gaire a favor de fer cap canvi al respecte pel perjudici econòmic que els
suposaria.
El punt quart diu: Posar tots els mitjans tècnics, humans, econòmics i materials
necessaris per a dur a terme aquest procés participatiu des de l'Ajuntament. Home!
nosaltres respectem totes les iniciatives però demanar que es faci càrrec l’Ajuntament de
totes les despeses ho trobem una mica desmesurat, quan es podria fer des del
voluntariat; destinar recursos econòmics per canviar festes quan hi ha gent que no es pot
pagar ni tant sols el lloguer de l’aparell de teleassistència. El nostre grup està a favor de
la participació però en aquest cas és demanar el mateix que en el seu dia ja es va voler
demanar i no va prosperar. Per tot això ens abstindrem en aquest cas per no posar pals a
les rodes i deixar la porta oberta a altres criteris i valoracions.
Sr. JORDI CASALS:
És cert que el passat mandat es va intentar fer una recollida de signatures per impulsar
aquesta consulta, en què no es va aconseguir el 10% necessari, però si que es permet en
diferents vies per demanar aquesta consulta, una de les quals és via plenari municipal; és
a dir, que un grup municipal ho proposi i es voti i es pugui tirar endavant o no.
Jo vaig ser un dels que vaig signar la demanda de poder fer una consulta per poder
decidir si per carnaval es feia festa local. Una altra cosa, és que s’hi estigui d’acord; el
que es demanava allà i el que es demana en aquesta moció és que es pugui tirar
endavant una consulta, que segurament seria l’eina més fàcil per poder fer
participadament l’elecció d’aquest dia i nosaltres hi votarem a favor, malgrat que si, que
tenim dubtes, en el fet de passar-ho al dia de carnaval, o no, per motius d’escoles, a nivell
de comerç, a nivell d’acceptació popular de Rocaprevera com a festiu,... però en aquest
cas, com que el que estem votant és obrir la possibilitat de fer una consulta per decidirho, nosaltres hi donarem suport.

Sr. DAVID FORCADA:
Des de FemTorelló, com a grup, no tenim preferències en els festius i donaríem suport a
les festes que majoritàriament decidís Torelló, però també entenem que impulsar una
modificació dels dies festius, no té massa sentit quan no percebem, almenys a peu de
carrer, que sigui una demanda massa extensiva. Com a exemple, l’intent fallit dels
Deixebles, que si bé és cert s’exigia una recollida de signatures importants, però també
els diferents punts de vista d’escoles, comerciants i empreses, indiquen que no és un
debat –al nostre criteri- prou madur ni amb suficient consens com per impulsar una
consulta. Tot i que donarem suport a continuar explorant la seva conveniència en un
futur.
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Sr. MANEL ROMANS:
Primer de tot, el nostre grup volíem d’entrada manifestar que pensem que les dues festes
locals han de ser el dia 1 d’agost i el dilluns de Rocaprevera. A part d’això, hem de dir
que quan els deixebles de Sant Feliu van intentar dur a terme una consulta per al mateix
tema, des del govern municipal vam sondejar persones i entitats sobre el tema i vam
veure que majoritàriament hi havia un recolzament a què les festes locals fossin les que
havíem tingut fins ara.
Entenem que des de la CUP es vulguin fer aquests processos participatius en aquest
format, però des del govern –i en aquest cas dels del grup de convergència- creiem que
hi ha altres procediments que són més efectius i que els resultats són més adequats a la
gent que pot afectar.
En el cas del divendres de carnaval, es van fer consultes a comerciants, empreses i a
persones de Torelló i majoritàriament ens van dir que no veien amb bons ulls el canvi de
festa local. Pensem que el millor és que si algú vol fer aquell dia de festa, que el faci, però
no podem, per exemple, fer tancar els comerços de Torelló un dia que per a alguns tipus
de comerços pot ser un dels millors dies de l’any. A part d’això, hi pot haver algun
col·lectiu que s’hi podria parlar, com per exemple les escoles. En tot cas, recomanaríem a
la CUP, ja que són membres del Consell escolar municipal, que proposin a les escoles
canviar el dia de festa que fan per carnaval, del dilluns al divendres, per exemple.
Per tot això que hem exposat, no donarem suport a la moció.

Sra. ELENA CRESPI:
Matisar alguns punts. De fet, el que demanava l’Associació dels Deixebles de Sant Feliu,
no és el que demanem nosaltres. De fet, aquest debat fa temps que està sobre la taula;
no es resolt, la polèmica continua... hi ha més d’una entitat, no només els deixebles, que
des de fa anys intenta que el carnaval sigui festa local, però nosaltres en cap moment
estem apostant per això; nosaltres el que estem demanant és que senzillament el poble
pugui escollir quines són les festes locals que voldria fer i el que demanen els deixebles,
nosaltres no podem demanar que una entitat com deixebles tingui tot el pes de la
logística que implicaria fer una consulta. Entenem que no tenien les mesures
necessàries; en cap cas hem negat que hi pugui haver voluntariat, seria benvingut, però
entenem que potser és un tema més de promoció econòmica que no pas de cultura,
perquè potser és una decisió que s’ha de prendre més a nivell de Torelló.
Tot i així, el que va intentar promoure deixebles, per ser una entitat que no és
l’ajuntament, no va aconseguir el 10% de signatures, però va estar a punt d’aconseguirho i és una xifra força elevada pel que implica el que mou una entitat com deixebles! No
sé si ens hi hem fixat, però hi ha grups en aquest mateix consistori, que no han
aconseguit ni els vots que van aconseguir deixebles quan van fer la recollida de
signatures; PSC o FemTorelló no han aconseguit la mateixa quantitat de vots.
Nosaltres creiem que és important posar sobre la taula aquest debat. Sant Pere ho està
fent; creiem que és important rebre l’opinió del poble sense induir a cap data en concret;
nosaltres, en cap moment estem dient que vulguem que sigui divendres festiu;
senzillament volem que sigui el poble, amb els mitjans necessaris i amb tots els avisos
necessaris perquè es pugui fer aquesta votació i que puguin mostrar la seva opinió.
Sr. DAVID FORCADA:
Per al·lusions: d’acord, però comparar una recollida de signatures per impulsar una cosa
amb unes eleccions que no són signatures, són vots, i que no és una opció dual, si no
que som un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set grups, que ens presentem, és bastant
diferent, entenc.
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Sra. ELENA CRESPI:
És molt diferent, perquè en unes eleccions el poble té dret a dir al seva i és el que
pretenem nosaltres ara, que el poble doni la seva opinió.

Sr. DAVID FORCADA:
Evidentment, però hem de garantir que la doni el poble i no només un 10%.

Sr. MANEL ROMANS:
Jo penso que en tot cas, nosaltres, com a govern, hem de decidir a l’hora de fer una
consulta, que no és una cosa menor, que sigui una cosa que per a nosaltres sigui
rellevant i en aquest cas, el fet de dir que el divendres de carnaval sigui festa, o no, per a
nosaltres no és una cosa rellevant.
Per tant, no hi donarem suport per això. Potser per vostès si que ho és, però per
nosaltres no, a més de tot el que hem explicat, que hi ha molta gent que ens ha
manifestat que no; no és allò de dir: és que majoritàriament ens hi empenyen i nosaltres
diem que no per alguna cosa particular nostra. Els col·lectius que nosaltres hem sondejat
i la gent que nosaltres hem parlat, ens diuen que ja està bé que les dues festes locals
siguin aquestes. Per tant, com que nosaltres no creiem que sigui una cosa important i
rellevant, perquè si no, estaríem fent consultes dies si i dia també i jo penso que això
hauria de ser per coses una mica més importants a l’hora de demanar l’opinió als
ciutadans de Torelló.
Sra. ELENA CRESPI:
Jo no m’allargaré més. No sé si el nombre de persones que us han donat l’opinió és el
mateix nombre de persones que van donar la seva opinió als deixebles, però nosaltres el
que demanem és que, independentment que vosaltres ho creieu important o no, és saber
si el poble ho troba important o no, i si no se’ls dóna les mesures, no poden donar la seva
opinió ben feta i no estaria malament potser poder fer consultes més sovint i demanar al
poble què pensa.

VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 5, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-JpTAM i de la CUP Torelló-SP
Vots desfavorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d’EiO#FemTorelló
Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
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Es dóna compte al ple dels decrets que s’han signat des de l’última sessió
plenària per el general coneixement.
Codi
RESAL2016/1402
RESAL2016/1403

Data
creació
23/06/2016
23/06/2016

RESAL2016/1404
RESAL2016/1405
RESAL2016/1406
RESAL2016/1407
RESAL2016/1408
RESAL2016/1409
RESAL2016/1410
RESAL2016/1411
RESAL2016/1412
RESAL2016/1413
RESAL2016/1414
RESAL2016/1415
RESAL2016/1416

23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
27/06/2016

RESAL2016/1417

27/06/2016

RESAL2016/1418

27/06/2016

RESAL2016/1419
RESAL2016/1420
RESAL2016/1421
RESAL2016/1422
RESAL2016/1423
RESAL2016/1424
RESAL2016/1425
RESAL2016/1426
RESAL2016/1427
RESAL2016/1428

27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016

RESAL2016/1429
RESAL2016/1430

28/06/2016
28/06/2016

RESAL2016/1431
RESAL2016/1432
RESAL2016/1433
RESAL2016/1434
RESAL2016/1435
RESAL2016/1436
RESAL2016/1437
RESAL2016/1438
RESAL2016/1439
RESAL2016/1440
RESAL2016/1441

28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016

RESAL2016/1442

28/06/2016

Descripció
Decret aprovar un AD a favor de Consorci VGOB
Realització pràctiques municipi i permís de
paternitat CLP
173-16 VP Gelateries
Decret aprovar la relació P-2016-76
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2004-235
Targeta d'aparcament provisional exp. 1996-135
Targeta d'aparcament exp- 2009-303
Targeta d'aparcament exp- 2016-207
Targeta d'aparcament exp- 2014-52
Alta servei teleassistència exp. 2016-320
Alta servei teleassistència exp. 2011-200
Alta servei teleassistència exp. 2015-757
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2014-92
Relació factures setmana 25
Nòmina. Assignació complement de productivitat
JVA nòmina juny 2016
Nòmina. Assignació complement de productivitat
MMM juny 2016
Baixa servei teleassistència i baixa rebut padró 3r
trim. 2016 exp. 2016-644
192-16 TC taules i cadires
202-16 VP TAULES I CADIRES
281-16 VP Taules i cadires
283-16 VP taules i cadires
175-16 VP Taules i cadires
195-16 VP taules i cadires
310-2016-SSTT-LOMEN
Decret incoació expedient sancionador P.C.D.
315-2016-SSTT-LOMEN
Concessió dret funerari nínxol 2313 fila 1a
departament 'Part Nova' P.E.B.
Ocupació via pública obres Telefònica C. Ripollès
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència M.Y.S.
Decret incoació expedient sancionador MA.O.M.
Nòmina. Embargament de retribucions MA
Renúncia voluntària al lloc de treball JBT
Servei neteja de xoc exp. 2014-124
Servei neteja de xoc exp. 2001-129
Servei neteja de xoc exp. 2005-219
Servei neteja de xoc exp. 1997-51
Servei neteja de xoc exp. 2005-50
Alta servei de teleassistència exp. 2014-124
Ratificació suspensió obres carrer Ges d'Avall, 2
Canvi titularitat nínxol 377, fila 5 departament Est
M.P.M.C.
Decret aprovar un AD a favor de SECE
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RESAL2016/1443

28/06/2016

RESAL2016/1444
RESAL2016/1445
RESAL2016/1446
RESAL2016/1446-1
RESAL2016/1447
RESAL2016/1448
RESAL2016/1449

28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
29/06/2016
29/06/2016
29/06/2016
29/06/2016

RESAL2016/1450
RESAL2016/1451
RESAL2016/1452
RESAL2016/1453

29/06/2016
29/06/2016
29/06/2016
29/06/2016

RESAL2016/1454
RESAL2016/1455

29/06/2016
29/06/2016

RESAL2016/1456

29/06/2016

RESAL2016/1457

29/06/2016

RESAL2016/1458
RESAL2016/1459
RESAL2016/1460

30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016

RESAL2016/1461

30/06/2016

RESAL2016/1462

30/06/2016

RESAL2016/1463
RESAL2016/1464
RESAL2016/1465

30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016

RESAL2016/1466

30/06/2016

RESAL2016/1466-1
RESAL2016/1466-2

01/07/2016
01/07/2016

RESAL2016/1466-3

01/07/2016

RESAL2016/1466-4

01/07/2016

RESAL2016/1466-5

01/07/2016

RESAL2016/1467
RESAL2016/1468
RESAL2016/1469

01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016

RESAL2016/1470
RESAL2016/1471

01/07/2016
01/07/2016

RESAL2016/1472
RESAL2016/1473

01/07/2016
01/07/2016

Decret incoació expedient revocació concessió
administrativa quiosc plaça Germà Donat
Decret baixa definitiva padró habitants exp. 06-2016
Decret baixa definitiva padó habitants exp. 09-2016
Decret rectificació error partida pressupostària
Relació ordres de pagament setmana 26
301-16 ocupació via pública Festus, Pl. Nova
Decret baixa definitiva padró habitants exp. 08-2016
Acceptació subvenció de la Generalitat de
Catalunya per portar a terme el festus, festival d'arts
al carrer
Sol•licitud excedència voluntària RCP
Sol•licitud excedència voluntària FSP
Decret baixa definitiva padró habitants exp. 22-2015
Solicitud dret consulta expedient relatiu a la
concessió de la llicència d'obres per la construcció
Cr.Mas torra 40-46, escala A N.E.C.
Ordre d'execució carrer Nou 31
Relació pagament setmana 26 part Seguretat Social
maig 2016
Decret Aprovar la justificació 3 de la bestreta 5-2016
de Benestar Social
Decret incoació expedient de contractació servei
manteniment informàtic
Sanció 26-16
Acord incoació 26.1-16
Decret Aprovar la justificació núm. 2 de la bestreta
11-2016 de l'Ajuntament
Decret Aprovar la justificació núm. 4 de la bestreta
4-2016 del Teatre
Decret incoar baixa d'ofici padró habitants exp. 192016
Targeta d'aparcament MR provisional exp. 2005-39
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2006-99
213-16 ocupació via pública Festus Pl. Ramon Coll i
Dorca
Solicitud còpia llicència de primera ocupació Cr
Cabrera 15 2n 4a A.A.M.P.
Relació ordres pagament justificació bestreta teatre
Relació ordres pagament setmana 26 part
Seguretat Social
Relació ordres pagament setmana 26 part
Seguretat Socials
Relació ordres pagament justificació bestreta
Seguretat Social
Relació ordres pagament justificació bestreta
ajuntament
Rectificar Decret CFT
Alta servei teleassistència exp. 2010-271
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana J.C.G.
Rectificació d'error resolució 1387
Desestimació de la petició de la Sra. N.E.C. - Edifici
de protecció oficial del carrer Mas Torra, 40-46
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2016-713
Concessió llicència d'obres LOMEN - C. Sant Feliu,
12 - JOC
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RESAL2016/1474
RESAL2016/1475
RESAL2016/1476

01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016

RESAL2016/1477

01/07/2016

RESAL2016/1477-1
RESAL2016/1478

04/07/2016
04/07/2016

RESAL2016/1479
RESAL2016/1480
RESAL2016/1481
RESAL2016/1482
RESAL2016/1483

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

RESAL2016/1484

05/07/2016

RESAL2016/1485
RESAL2016/1486

05/07/2016
05/07/2016

RESAL2016/1487

05/07/2016

RESAL2016/1488
RESAL2016/1489
RESAL2016/1490
RESAL2016/1491
RESAL2016/1492
RESAL2016/1493

05/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
06/07/2016

RESAL2016/1494
RESAL2016/1495

06/07/2016
06/07/2016

RESAL2016/1496

06/07/2016

RESAL2016/1497
RESAL2016/1498
RESAL2016/1499

06/07/2016
06/07/2016
06/07/2016

RESAL2016/1499-1

07/07/2016

RESAL2016/1499-2
RESAL2016/1500

07/07/2016
07/07/2016

RESAL2016/1501

07/07/2016

RESAL2016/1502

07/07/2016

RESAL2016/1503
RESAL2016/1504

07/07/2016
07/07/2016

RESAL2016/1505
RESAL2016/1506

07/07/2016
07/07/2016

Carpa Federació AMPAS Torelló
Decret Aprovar un AD a favor de Televida
Decret aprovar un AD a favor de Cortines Darnés
SL
Canvi titularitat títol dret funerari nínxol 15, fila 5
departament Est-Central M.P.M.C.
Relació factures setmana 26
Aprovar el retorn del pagament duplicat del preu
públic pel contracte de publicitat a la Ràdio
Municipal, a l’AMPA del CEIP Marta Mata
Acord incoació 27.1-16
Denegar al·legacions 11-16
Recuperació d'ofici solar camp de futbol municipal
Aprovar relació ordres pagament P/2016/84
Delegació de les tasques de l'alcaldia i avocació de
les delegacions en els regidors, durant el període de
vacances de 2016
MS baixa voluntària del Sra. Dolors Arias Beamonte
P-28
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juliol 2016 IFN
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juliol 2016
GBP
Solicitud còpia llicència primera ocupació Cr.
Cabrera 15 1-3
Baixa teleassitència exp. 1996-95
Baixa teleassitència exp. 2011-95
Baixa servei transport adaptat exp. 2004-102
Alta servei teleassitència exp. 2009-337
Targeta d'aparcament MR exp. 2003-186
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana M.A.L.R.V.
Ocupació via publica Pl. Joanot Martorell-2016
Aprovació de les bases i la convocatòria per a la
constitució d'una borsa d'agents interins de la
policia local
194-16 ocupació via publica taules i cadires C Ges
Avall, 4
350-2015 incoar exp esmena
Servei transport adaptat exp. 2009-337
Canvi titularitat dret funerari nínxol 121, fila 1a
departament oest N.F.S.
Relació ordres pagament setmana 27 part
retribucions juny
Relació ordres pagament setmana 27
Concessió llicència C. Besalú, sn (Costertec) - 2932016-SSTT-LOMAJ
Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la
cooperativa, per part de la CUP Torelló - som poble.
Renúncia parcial i petició d'ingrés de la subvenció
del SOC amb núm. d'expedient 2015-PANP-SPO0003 de l'actuació -Programa Treball i Formació per
l'exercici 2015-.
Decret incoar baixa d'ofici padró mapl. exp. 20-2016
Nòmina. Permís de maternitat i ajut social
naixement d’un fill SPG
Decret adjudicació contracte de serveis
10-2015-II Caducitat i arxiu de l'expedient
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RESAL2016/1507
RESAL2016/1508
RESAL2016/1509

07/07/2016
07/07/2016
07/07/2016

RESAL2016/1510

08/07/2016

RESAL2016/1511
RESAL2016/1512

08/07/2016
08/07/2016

RESAL2016/1513

08/07/2016

RESAL2016/1514
RESAL2016/1515

08/07/2016
08/07/2016

RESAL2016/1516

08/07/2016

RESAL2016/1517
RESAL2016/1518
RESAL2016/1519

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

RESAL2016/1520

08/07/2016

RESAL2016/1521

08/07/2016

RESAL2016/1522
RESAL2016/1523
RESAL2016/1524
RESAL2016/1525

08/07/2016
08/07/2016
08/07/2016
11/07/2016

RESAL2016/1526

11/07/2016

RESAL2016/1527
RESAL2016/1528
RESAL2016/1529
RESAL2016/1530
RESAL2016/1531
RESAL2016/1532
RESAL2016/1533
RESAL2016/1534

11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016

RESAL2016/1535

11/07/2016

RESAL2016/1536

11/07/2016

RESAL2016/1537
RESAL2016/1537-1
RESAL2016/1538

11/07/2016
12/07/2016
12/07/2016

RESAL2016/1539

12/07/2016

RESAL2016/1540

12/07/2016

35-01-i baixa activitat C Sant Miquel, 32
1-2014-i Baixa activitat Av. Montserrat, 17 baixos
Relació ordres pagament setmana 27 liquidació
IRPF juny
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana M.C.G.S.
12-05-II.2 incoar expedient esmena
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana A.G.S.
Modificació
resolució
autorització
activitats
formatives 11
Exp.- 340-16 alta placa de gual C. Cabrera, 48
Rescisió conveni de col·laboració per a practiques
en empresa dels projecte d'inserció sociolaboral Preparats, llestos... A Treballar- de - Treball als
Barris 2015 - entre el SOC, l'empresa Raül Gálvez
Garcia i l'Ajuntament de Torelló
Decret incoació contracte menor subministrament
plataforma elevadora
OVP amb un contenidor d'obra al C. Puigrovi, 32
Decret incoació contracte menor subministrament
Solicitud dret consulta expedient relatiu a la
concessió de la llicència d'obres per la construcció
Cr Mas Torra S.C.T.
Rectificació errors materials bases per a la
constitució d'una borsa per cobrir temporalment les
vacants i-o substitucions del lloc auxiliar de
biblioteca
Decret rectificació errors plecs de prescripcions
tècniques licitació contracte de subministrament
Aprovar bases i convocatòria tècnic-a de cultura
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2005-119
Baixa servei teleassistència exp. 2008-1
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana A.E.M.
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana X.R.M.
Sol.licitud activitats formatives 16
Sol•licitud activitats formatives 17
Sol•licitud activitats formatives 18
Nòmina. Imputació subvenció projecte Reinicia’t
Acord incoació 28.1-16
Incoació 28.2-16
05-08-i Baixa activitat C Sant Miquel, 33
Canvi titularitat dret funerari nínxol 149, fila 2a
departament Oest M.C.B.P.
330-16 Ocupació via pública taules i cadires C.
Catalunya, 39
Canvi titularitat dret funerari nínxol 688, fila 1
departament Est R.T.F.
Accés informació pública Arxiu municipal
Relació ordres pagament préstecs juny 2016
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana S.A.M.
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana D.M.D.
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
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RESAL2016/1541

12/07/2016

RESAL2016/1542

12/07/2016

RESAL2016/1543

12/07/2016

RESAL2016/1544
RESAL2016/1545

12/07/2016
12/07/2016

RESAL2016/1546
RESAL2016/1547
RESAL2016/1548
RESAL2016/1548-1
RESAL2016/1548-2
RESAL2016/1549

12/07/2016
12/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016

RESAL2016/1550

13/07/2016

RESAL2016/1551

13/07/2016

RESAL2016/1552
RESAL2016/1553
RESAL2016/1554

13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016

RESAL2016/1555

13/07/2016

RESAL2016/1556
RESAL2016/1557
RESAL2016/1558
RESAL2016/1559

13/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
14/07/2016

RESAL2016/1560

14/07/2016

RESAL2016/1561

14/07/2016

RESAL2016/1562

14/07/2016

RESAL2016/1563

14/07/2016

RESAL2016/1564

14/07/2016

RESAL2016/1565
RESAL2016/1566

14/07/2016
14/07/2016

RESAL2016/1567

14/07/2016

RESAL2016/1568
RESAL2016/1569
RESAL2016/1570
RESAL2016/1571

14/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
14/07/2016

RESAL2016/1572

14/07/2016

convivència ciutadana A.E.M.
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana G.F.P.
Incoació
expedient
sancionador
ordenança
convivència ciutadana F.N.M.
Concessió llicència obres - C. Vinyoles, 10 - MPRG
– 335-2016-SSTT-LOMEN
Decret aprovar un AD a favor de Josep M. Altimir
Decret Aprovar un AD a favor de Reset comunicions
SL
Decret aprovar un AD a favor d'Ailigrama SL
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret aprovar un AD a favor de Pere Llach Barris
Relació factures setmana 27
Aprovació relació P/2016/88
Ocupació via pública Festa Major 2016 Desistiment
Concessió llicència obres - Ptge. 11 de Setembre, 2
- Gas Natural - 341-2016-SSTT-LOMEN
Decret
adjudicació
contracte
menor
subministrament
88-16 ocupació via pública Festa Major 2016
308-16 Ocupació Via pública Festa Major 2016
Concessió llicència obres - C. Matagalls, 35 - Gas
Natural - 342-2016-SSTT-LOMEN
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 18-2015, per generació de crèdits per
ingressos no tributaris
Relació ordres pagament setmana 28
Relació ordres pagament setmana 28 comptabilitat
24-03-III Incoar exp. baixa activitat C del Ter, 160
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda
BZ juny 2016
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda
AJO juny 2016
Contestar instància delegats de personal Màxim
Gonzàlez, Lídia Aguilar i Montserrat Magro relativa
a aplicació jornada laboral policia.
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda
AHP juny 2016
Nòmina. Denegació prestació subsidi incapacitat
temporal AE
Nòmina. Deducció retribucions AJO nòmina juliol
2016
Aprovació actes Festa Major 2016
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 19-2016, per transferències de crèdit i crèdit
extraordinari, finançat amb baixes del crèdit de
partides que s’estimen reductibles
Decret incoació contracte administratiu especial
explotació servei bar zona camp de futbol
Estimar al·legacions A.C.F.
Autorització correfoc Festa Major 2016
Decret incoar baixa d'ofici padró mpal. Exp. 21-2016
Concessió llicència obres - C. Anselm Clavé, 6 CVD
- 323-2016-SSTT-LOMAJ
Decret aprovació expedient de licitació i plecs
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RESAL2016/1573

14/07/2016

RESAL2016/1574

14/07/2016

RESAL2016/1575

14/07/2016

RESAL2016/1575-1
RESAL2016/1576

15/07/2016
15/07/2016

RESAL2016/1577
RESAL2016/1578
RESAL2016/1579
RESAL2016/1580

15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016

RESAL2016/1581

15/07/2016

RESAL2016/1582

15/07/2016

RESAL2016/1583
RESAL2016/1584

18/07/2016
18/07/2016

RESAL2016/1585
RESAL2016/1586

18/07/2016
18/07/2016

RESAL2016/1587
RESAL2016/1588
RESAL2016/1589

18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016

contracte de subministrament
Resolució per a l'accés a la informació pública de
l'arxiu municipal
Requeriment per acreditar la representació amb què
actua el Sr. P.P.E.
Declració de caducitat de llicència d'obres C.
Vinyoles 10
Relació ordres pagament juliol Sra. M.D.M.
Decret aprovar un AD a favor de Blanc Vidal 3943
SL
Decret aprovar un AD a favor de M. A. Y. (Ticges)
Decret aprovar un AD a favor de M. A. Y. (Ticges)
Cessió Habitatge Social. Exp. 2016-255
Ampliació de la declaració de serveis essencials per
a l'any 2016
Reclamació
per
responsabilitat
patrimonial.
Desperfectes al vehicle en la pilona del C. de Ges
d’Avall – M.M.A.
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Lesions
per caiguda al carrer Cònsol – C.B.A.
Sol•licitud excedència voluntària SGE
Audiència prèvia autors projecte obres Cr Mas
Torra, 40-46 N.E.C.
Modificació pla de desplegament Guifi.net
Delegació signatura electrònica alcalde durant el
seu període de vacances 2016
Autorització ús espai Escola Sagrats Cors
Autorització ús espai Escola Rocaprevera
Comís preventiu gos perillós M.P.B.

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 del decret de l'Alcaldia de delegació de l'Alcaldia i
avocació de delegacions en període de vacances
En data 4 de juliol de 2016, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació epr al general coneixement:
“En data 30 de juny de 2015 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es

nomenaven les tinentes i els tinents d’Alcalde, i en la mateixa data amb rectificacions de
data 1 i 2 de juliol, respectivament-, 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.
Aquesta Alcaldia té la intenció de gaudir del seu període de vacances, des del dia 1 al 31
d’agost de 2016, ambdós inclosos i, per tal de no deixar l’Alcaldia desatesa cal procedir a
la delegació de les seves tasques pròpies en aquest període relacionat.
Així mateix, els diversos membres de l’equip de govern també tenen previst gaudir d’un
període de vacances i, per tal de no deixar desatesa la signatura de la documentació que
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es generi a la regidoria durant la seva absència, s’ha establert que aquesta recaigui en la
persona que exerceixi les funcions d’alcalde o alcaldessa accidental.
L’article 47 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, preveu que
correspon als tinents d’Alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre
del seu nomenament, a l’Alcalde, en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per l’exercici de les seves funcions. Caldrà efectuar prèvia delegació que
haurà de reunir els requisits fixats en l’article 44 del mateix decret que preveu la
necessitat de la seva publicació al butlletí oficial de la província.
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.- DELEGAR les tasques pròpies de l’Alcaldia, en els tinents d’Alcalde que
s’indiquen i per les dates que es relacionen a continuació:
En el tercer tinent d’alcalde, Sr. David Forcada i Rifà, des del dia 2 al 8 d’agost de
2016, ambdós inclosos.
- En el primer tinent d’alcalde, Sr. Manel Romans i Sànchez, des del dia 9 al 15
d’agost de 2016, ambdós inclosos.
- En el cinquè tinent d’alcalde, Sr. Marc Fontserè i Candell, des del dia 16 al 31
d’agost de 2016, ambdós inclosos.
Segon.- AVOCAR la delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes
de les seves respectives Àrees als regidors i regidores que s’absentin per gaudir el seu
període de vacances i durant el període de la seva absència, que s’especifica a
continuació:
-






Del Sr. Manel Romans i Sànchez, les competències en matèria de Medi ambient,
Promoció Econòmica i de Recursos Humans, en el període comprès entre el dia 1
i el 8 i entre el 16 i el 21 d’agost, tots ells inclosos.
Del Sr. Albert Portús i Noguera, les competències en matèria de Secretaria,
d'Hisenda, d'Informàtica i de Règim Intern, en el període comprès entre el dia 2 i
el 26 d’agost de 2016, ambdós inclosos.
Del Sr. David Forcada i Rifà, les competències en matèria d'Urbanisme,
d'Infraestructures i Manteniment, en el període comprès entre el 19 i el 28 d'agost,
ambdós inclosos.
Del Sr. Marc Fonterè i Candell, les competències en matèria de Seguretat
Ciutadana i d'ensenyament, en el període comprès entre el dia 1 i el 15 d’agost de
2016, ambdós inclosos.
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De la Sra. Carme Francolí i Casas, les competències en matèria de Benestar
Social i Polítiques d'Igualtat, en el període comprès entre el 1 i 19 d’agost de
2016, ambdós inclosos.
De la Sra. Concepció Villena Aceituno, les competències en matèria d’Esports,
en el període comprès entre el dia 1 i el 15 d’agost de 2016, 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.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.2. Donar compte expressa al ple del decret de data 4-07-2016
En data 4 de juliol de 2016 es va dictar el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per el general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
1.- En data 25 de novembre de 2013 el tècnic municipal d’esports va informar que segons
informa la conserge del pavelló municipal que cobria el torn del dissabte 23 de novembre
de 2013, l’entitat Club de Futbol Torelló va instal·lar una carpa de 3 metres d’amplada per
7 metres de llarg, aproximadament, al costat dels vestidors nous del camp de futbol
municipal, sense disposar de llicència municipal d’obres.
2.- El propietari de la parcel·la esmentada és l’Ajuntament de Torelló, i està inscrita en el
Registre de la Propietat 2 de Vic, tom 2534, llibre 346, foli 58, finca 12050, la qual està
qualificada de bé de domini públic i destinada a equipament públic segons el planejament
municipal vigent.
3.- Per decret de l’alcaldia de data 23 de novembre de 2.013 es va incoar expedient
administratiu contradictori per la recuperació d’ofici de la possessió del bé de domini
públic destinat a equipament públic on s’hi va instal·lar la carpa sense autorització
municipal. En el mateix decret es va concedir un termini d’audiència als interessats pel
termini de 10 dies per tal que al·leguessin el que consideressin oportú, sense que
presentessin al·legacions al respecte.
4.- La regidoria d’esports es va posar en contacte amb el Club de futbol i es va acordar
que el club trauria la carpa a finals del mes de juny un cop acabada la temporada de
futbol.
5.- En data 11 de maig de 2.016 es va notificar al Club de Futbol Torelló el decret
925/2016 que ordenava que retiressin la carpa de la zona qualificada d’equipament públic
abans del dia 30 de juny de 2.016.

58

5.- Vist que en data 30 de juny de 2016 no s’ha retirat la carpa.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 147 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, (en endavant RPC), preveu que els ens locals
poden recuperar per si mateixos en qualsevol moment la possessió dels seus béns de
domini públic. L’article 148 del RPC requereix un expedient administratiu contradictori,
amb audiència dels interessats i acreditar que l’ajuntament es troba en possessió
administrativa del bé i haver estat pertorbat en l’esmentada possessió o despullat
d’aquesta. Contra les actuacions dels ens locals en la recuperació d’ofici dels seus béns
no s’admeten interdictes, sempre que actuïn en matèries de la seva competència i
d’acord amb el procediment legalment establert. El privilegi de la recuperació d’ofici
habilita els ens locals per utilitzar tots els mitjans compulsoris admesos en dret.
Segon.- L’article 55 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques preveu la recuperació d’ofici per part de les administracions
públiques de la possessió indegudament perduda sobre els seus béns i drets del seu
patrimoni.
RESOLC:
Primer.- Ordenar al Club futbol Torelló que tregui la carpa instal·lada a la zona esportiva
al camí Nou de Can Parrella,5 en una zona qualificada d’equipament públic. Aquesta
actuació haurà d’haver finalitzat el dia 31 de juliol de 2.016. En cas que el Club no
compleixi amb el requeriment ho executarà subsidiàriament l’ajuntament anant a càrrec
del club de futbol les despeses que se’n derivin, a més de la iniciació d’un expedient
sancionador.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat Club Futbol Torelló, al departament
d’esports i als Serveis Territorials Municipals.
Tercer.- Donar-ne compte al ple en la propera sessió que celebri.”
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Voldríem demanar si això s’ha parlat amb el club, a veure com es pot solucionar, si se
solucionarà a les bones i lligat amb això, en la relació de decrets vam veure que s’estava
engegant o que es tenia previst engegar un procés per treure a licitació un bar provisional
a la zona, amb concurs obert i que s’haurien d’assumir les despeses que eren de 6.000
€... aprofitar que també hem donat compte de tots aquests decrets, a veure si ens
podríeu fer cinc cèntims de tot plegat, tant de la carpa, com del fet d’aquesta licitació d’un
bar provisional, que entenem fins que es faci la sala polivalent amb el bar central de la
zona esportiva i si aquesta segona part s’ha fet amb el consens del club de futbol o no,
perquè el fet que traiem a licitació un altre bar amb unes despeses d’inversió de 6.000 €
per una cosa que tindrà funcionament un any o un any i mig, comptant que hi haurà parts
de l’any que no funcionarà, perquè no és temporada futbolística, a veure si tot plegat s’ha
fet amb consens amb el club de futbol o si es tira cap a una altra banda.
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Sr. DAVID FORCADA:
El tema de la carpa, ells ja sabien que l’havien de retirar a 30 de juny i ja hi havia aquest
acord i, per tant, no l’han tret esperant que acabi la temporada, però la trauran.
El tema del bar, que és el que em comentaves, si que és important, ja que l’any vinent el
club també fa el centenari i hi ha consens amb la manera d’instal·lar aquest bar
provisional i en assumir les despeses que es reflecteixen aquí. Per tant, està fet d’acord
amb el club.
Sr. JORDI CASALS:
Però qui assumiria les despeses, perquè si ho hem entès bé en el decret, que el tinc aquí
amb altres decrets, parla –ho dic de memòria- que el que s’ha de fer és un procés
administratiu obert. Entenc que ens hi podem presentar qualsevol ciutadà que no tinguem
incompatibilitats pel fet de ser càrrecs electes... si podrien presentar i llavors serien els
que h haurien d’assumir?

Sr. DAVID FORCADA:
Pot ser que no siguin ells, evidentment!
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
Pel que fa a la carpa, si que hem estat parlant i se’ls havia comunicat que l’havien de
treure almenys fa dos o tres mesos, donant-los com a marge que quan acabés la
temporada l’havien de retirar. Ho vam dir personalment, però a més també se’ls va
comunicar per carta, abans d’arribar a aquest expedient. Per tant, informats ho estaven.
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 20 de juny de 2016.
Sessió ordinària del dia 4 de juliol de 2016
Sessió ordinària del dia 11 de juliol 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'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informe de tresoreria sobre la morositat del segon trimestre de 2016

60

Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el termini mig de pagament de factures durant el Segon Trimestre ha
estat de 26,69 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu
pagament.
L’execució dels pagaments del Segon Trimestre de 2016 ha estat el següent:
A data 30-06-2016
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini
Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 30-6-2016
Interessos de demora pagat en el trimestre

Número

Import Euros

1229
0

1.536.565,88
0

310

526.594,23

0

0

FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
INFORME
L’article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que “se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra” així doncs queda clar que el còmput del període dels 30 dies per
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efectuar el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que
ha de produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
tot i que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi ha
un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per pagarla.
En aquest sentit, tenint en compte que l’Ajuntament paga en global a 26,57 dies data
registre factura, i d’acord amb el que disposa l’article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig
de Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1
d’abril al 30 de juny de 2016, se situa en –3,31 Aquest nombre ha estat calculat atenent
la fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions
Pagades

=

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

S’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les
obligacions pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions,
es regeix pel reglament intern de subvencions , no entren al registre per factures i no
poden ser pagades sense la justificació prèvia.
Tampoc afecten al càlcul les obligacions contretes amb el sector institucional.
Així mateix s’han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d’ingressos prèvia presentació de liquidació.
Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del segon trimestre de 2016 les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda, una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

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

PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs el PMP de l’Ajuntament se situa a 26,25 dies (30-3,75dies), això
significa que els pagaments es realitzen a una mitja de 26 dies de la data de registre de la
factura..
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l’entitat Ajuntament de Torelló del segon trimestre de 2016 que es resumeixen en:

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats
-3,31

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents

1.536.565,88

-22,98

405.562,05

PMP
-7,42

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

Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Rati
operacions
pendents
import
pagament
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP

Ajuntament de
Torelló

-3,31

1.536.565,88

-22,98

405.562,05

-7,42

Consorci de la
Vall del Ges

-2,52

96.126,16

-24,27

47.028,18

-9,67
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PMP global

1.632.692,04

452.590,23

-7,57

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

3.6. DONAR COMPTE D'ACORDS I ALTRES INFORMACIONS
3.6.1. Donar compte de la correcció d'error en la denominació d'un grup municipal a
l'Ajuntament de Torelló
En la sessió extraordinària del Ple de data 6 de juliol de 2015, es va donar compte de la
constitució dels grups municipals a l’Ajuntament de Torelló.
Pel que fa al Grup municipal del Partit dels socialistes de Catalunya, se’l va denominar
amb les sigles PSC-PM.
Després de comprovar les sigles amb les quals van formalitzar la seva candidatura i van
sol·licitar la formació del grup municipal, es detecta un error, atès que les sigles correctes
han de ser PSC-CP, per la qual cosa, es procedeix a donar compte al Ple d’aquest error i
de la seva rectificació, de tal manera que la denominació d’aquest grup municipal consti
com a Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, amb les sigles
PSC-CP.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.6.2. 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 segon 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 juliol 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:
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“INFORME DE LA RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN
RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL DURANT EL
SEGON TRIMESTRE DE 2016
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
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
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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:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral corresponent el segon 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. PROPOSTES URGENTS
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
Sr. JAUME VIVET:
Aquesta és una urgència, perquè ens ha arribat aquesta setmana la comunicació de
l’atorgament de les subvencions i com que no hi ha cap més ple fins al mes de setembre,
és per acceptar aquestes dues transferències de la Diputació, una per al Festival de
cinema de muntanya, i l’altra per al torneig Joan Mir. Van arribar divendres i, per tant,
volíem activar-ho, perquè les entitats puguin disposar d’aquestes ajudes.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4.1. HISENDA
4.1.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 20/2016, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.
2. Per tal de poder procedir a l’atorgament de transferències corrents a les entitats que
organitzen les activitats per les quals han estat concedides les subvencions per part de la
Diputació de Barcelona, que es detallen a continuació, i que no poden ser ajornades fins
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a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar per mitjà
d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació i el major ingrés:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d'increment

Consignació
definitiva

101-46103

Transferència
corrent Diputació
de
Barcelona.
Cinema
de
Muntanya

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

102-46104

Transferència
corrent Diputació
de
Barcelona.
Torneig Joan Mir

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

11.000,00 €

Total altes d'ingressos :
Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Diferència

101-334-4890001 Transferència
corrent a Fundació
Festival
de
Cinema
de
Muntanya

15.000,00 €

6.000,00 €

21.000,00 €

102-341-4890007 Transferència
corrent al Club
Tenis
Torelló
(Campionat
Internacional Joan
Mir)

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

Total altes de crèdits :

11.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
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c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. Els articles 18 i 19 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, estableixen que les administracions públiques han de fer un
seguiment de les dades d'execució pressupostària i ajustar la despesa per garantir que al
moment del tancament de l'exercici no s'incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària,
que el Consell de Ministres del Govern de l'Estat, de data 28 de juny de 2013, va fixar en
el 0,00% per les corporacions locals.
En aquest sentit, en cas que de la remissió de la informació recollida a l'Ordre
AP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament de la informació establerta en la Llei Orgànica 2/2012, el Govern
apreciés un risc d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de
deute públic o de la regla de la despesa, formularà, a proposta del ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques, una advertència motivada a l'Administració responsable
prèvia audiència a aquesta, i en donarà compte a la Comissió Nacional d'Administració
Local.
L'Administració advertida té el termini d'un mes per comunicar al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques les mesures concretes que s'hagin d'adoptar. Si no s'adopten
les mesures o el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques aprecia que són
insuficients per corregir el risc, s'han d'aplicar les mesures correctives que preveuen els
articles 20, 21 i 25, apartat 1.a) de la mateixa Llei orgànica 2/2012.
3. La secretaria i la intervenció municipal han emès els seus informes que consten en
l'expedient.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 20/2016 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent, per
un import de 11.000,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que
es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
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Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de laCUP Torelló-SP

5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOAN CARMONA:
5.1.Ens varen informar que aquest mes de juliol començarien les obres de la rotonda de la
cruïlla de davant del hotel les Serrasses; volem demanar si saben com està el tema i
perquè no han començat encara les obres?

Sr. David Forcada.
L’empresa adjudicatària, que és Castellot, té moltes ganes de començar i havia de
començar el dia 18, però esta esperant el paper de Seguretat i salut de la Diputació i no li
ha arribat.
Avui ens han dit que segurament, si no hi ha res de nou, la setmana vinent començaran.

Sr. LLUÍS TONEU:
5.2.Alguns veïns del nucli antic ens han fet arribar les seves queixes per la manca
d’informació respecte als horaris de tancament de carrers durant la celebració del
FESTUS. Ens comenten que no se’ls va fer arribar informació en aquest sentit i que això
els va causar algunes molèsties, especialment els que tenen el garatge en aquesta zona.
Aquesta ja és un fet que s’està reproduint; també els mateixos veïns ens deien que
durant les obres que hi va haver –si no vaig errat- entre maig i juny, de reposició de
llambordes, també hi va haver una manca d’informació en aquest sentit. Nosaltres sabem
que les intervencions a la via pública, així com els espectacles de carrer en zones
urbanes no són fàcils de conjugar amb el benestar dels veïns, però si que demanaríem
en forma de prec que es procuri millorar en aquest sentit; ara ve festa major; segurament
hi tornarà a haver actes i que es procuri fer-ho el millor possible.

Sra. Núria Güell:
Dir-vos que segur que la informació de tancaments es pot millorar, però tant FESTUS,
com cursa ciclista, com cursa popular, s’havia informat des del web, des de twiter, des de
ràdio Ona i setmanari Torelló, però en prenc nota i mirarem si es pot millorar.

Sr. Jaume Vivet:
Pel fet de les obres, repetim que segurament podem millorar bastant la informació.
Sra. ELENA CRESPI:
5.3.-
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Hem sabut per la premsa que l’inspector Sergi Gràcia ha deixat de treballar a la policia
local de Torelló. Voldríem saber què ha passat i què passarà a partir d’ara.

Sr. Jaume Vivet:
El que ha passat, és que ell ens va presentar la renúncia; si que és veritat que abans de
tot això havíem tingut alguna reunió amb ell, en què ens vam dir les coses que pensàvem
clares; van ser unes reunions d’aquelles que no són agradables, però si que arribes a
conclusions i arran d’aquí, ell, al cap d’uns dies ens va presentar la ´sol3licitud
d’excedència per dos anys i es reincorporarà a Mossos. Hi havia una manca –penso- de
confiança mútua; per part nostra i meva concretament també hi ha estat sempre i per part
de l’equip de govern hi havia unes maneres d’actuar que pensem que hem de millorar i
que entenem que volem un altre model de policia; no volem el model de policia que
estem tenint cada dia més.
Arran de tot això, també ens hem informat de coses i hem après i ens hem entrevistat
amb força gent; hem tingut 4 o 5 reunions amb diferents estaments, Generalitat i altres
policies i hem arribat a les conclusions que hi ha coses que no hem de fer. Ara aquí no és
hora d’explicar casos concrets; si hem de parlar de coses concretes en podem parlar,
però hi ha una manera de fer i d’actuar, que un cap ha d’evitar que els seus subordinats
facin, dir-ho d’aquesta manera, perquè ens entenguem.
Una persona, quan és instructor d’aquests casos, ha de ser capaç de dir què va endavant
i què no va endavant i tot això no passava.
Per tant, entenem que ha estat una mica una sortida que ho ha decidit ell, però nosaltres,
per dir-ho d’alguna manera també l’hem forçat, l’hem empès perquè no volem segons què
i si ell, pel que sigui, no es veu en cor de fer-ho, ha decidit una altra cosa.
Què passarà? Doncs de moment, què passarà, trobar un cap de policia no es troba avui
per demà i el que passarà és que de moment tenim el sergent i la responsabilitat de
portar la policia, recaurà sobre ell, que tindrà la responsabilitat de fer funcionar la policia i
és el camí que de moment seguirem.

Sra. Elena Crespi:
Nosaltres agraïm l’explicació i donem el màxim suport en aquest sentit.
5.4.De part de tot el grup, dir que volem desitjar una bona festa major i bones vacances a qui
les tingui.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.5.Una pregunta referent al carnaval, per saber si hi ha novetats. A l’últim ple se’ns va dir
que no se’ns podia explicar gaire res, perquè no es volien dir els noms i al cap de dos
dies es van filtrar, almenys a la premsa es van dir uns noms.
És per saber com està el tema, ja que es va dir que es resoldria abans de l’estiu.
També explicar a la gent, que encara que pugui semblar pesat que ho demanem a cada
ple i és perquè des de l’equip de govern, de ple a ple no se’ns comunica mai res sobre
aquest tema.

Sr. Jaume Vivet:
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A vegades, quan et posen un micro a la boca xerres una mica massa, però la veritat és
que nosaltres no ho vam dir; no sé com es van assabentar. Potser són més hàbils que
nosaltres i si que hi havia i encara hi ha unes converses amb unes persones que
precisament crec que és avui que parlen amb PIOC, perquè pensem que han de parlar-hi
ells i a veure si els podem engrescar i buscar un procés de regeneració que en el seu
moment no es va donar pels motius que fossin, perquè a vegades no hi ha gent, o no es
troba, o no és el moment, i potser no es dóna la importància amb el relleu. Recordo que
fa anys ens feia molta por el relleu dels carrossaires, perquè els que ho feien ja eren
grans i allò es va donar de forma automàtica, tot i que hi va haver un any o dos que hi
havia aquests dubtes, i aquí ha passat una mica el contrari: s’ha acabat una etapa i no
s’ha trobat una regeneració. Estem treballant en el sentit de formar un equip de gent, que
entenem que no ha de ser polític, si no que han de ser ells que funcionin i l’ajuntament ha
d’estar al costat; ja hi hem parlat; hi ha uns temes que hem d’acabar d’acordar i una mica
és això: hi parlen ells, que es posin d’acord, que facin una mica no sé si dir-ne traspàs,
però parlar-ne i durant aquesta setmana, segurament, jo tinc una agenda molt
complicada, però si la Núria pot i jo mateix puc, ens hi reunirem, perquè entenem això,
que van passant els mesos i estem en un punt que al setembre ens hi haguem de posar i
esmerçar.
Jo penso que a aquesta gent els hem de deixar fer una mica, escoltar què volen i a partir
d’aquí, ja us anirem explicant una mica el que anem fent.

Sr. Francesc Manrique:
Així s’entén que encara no és definitiu, que ho agafaran ells?

Sr. Jaume Vivet:
Jo diria que és bastant definitiu.

Sr. Francesc Manrique:
Doncs nosaltres, una vegada més reiterar que es pot comptar amb nosaltres pel que faci
falta i ja que el pròxim ple no és fins a finals de setembre, estaria bé que aquesta vegada
si que a part de dir-ho se’ns informi quan hi hagi novetats.

Sr. Jaume Vivet:
D’acord. Agafem el compromís de fer-ho.
5.6.Aquest mes, suposem que conjuntament amb la resta de partits al consistori, vam rebre
la carta d’una veïna del poble explicant que va tenir un incident amb una de les pilones
del centre, que la va fer caure a terra provocant-li lesions.
Primer de tot, demanar si hi ha alguna intervenció prevista per evitar aquest tipus
d’incident, ja que en el que portem d’anys ja hi ha hagut uns quants casos. De fet, avui
hem vist que també hi ha un decret de l’alcaldia, que és una reclamació per
responsabilitat patrimonial per desperfectes al vehicle en la pilona del carrer de Ges
d’Avall, i també dir que per part nostra, el que hem trobat més preocupant d’aquest cas, i
amb la carta que segons el que ens ha explicat aquesta senyora, és les formes que –
segons ens explica- han fet servir des de l’Ajuntament per adreçar-se a ella: l’Ajuntament
hauria de ser de proximitat amb els veïns i no entenem que tal i com explica en la carta
que ens va enviar, des de l’Ajuntament només us poséssiu en contacte amb ella via
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decret de l’Alcaldia, només donant una resposta jurídica i en cap cas demanant per l’estat
de la persona, ni facilitant informacions i tràmits que pogués necessitar.
Aquesta manca d’humanitat i excés de burocràcia ens preocupa i demanaríem que de
cara al futur es canviessin els protocols d’actuació per poder tenir un Ajuntament més
pròxim als veïns.

Sr. Jaume Vivet:
Entenem que és un tema de responsabilitat civil. Nosaltres, el primer que fem quan passa
alguna cosa d’aquestes és demanar un informe als tècnics, que ens expliquin què ha
passat, què ha deixat de passar.
En aquest cas, la pilona va funcionar entenem que bé. A mi em sap molt greu que algú
hagi pres mal, sóc el primer que em sap greu; segons deia, acabava de passar un camió i
no va sentir el xiulet d’avís. Estem posant totes les mesures possibles, perquè tant a peu
amb el “pito” com en cotxe, amb semàfors, passin els mínims casos possible, si bé és
veritat que la pilona, quan ha acabat de passar el cotxe, en dos segons puja, perquè al
carrer Ges d’Avall vam intentar fer una prova que pugés al cap de 10 segons i encara és
molt més perillós, perquè quan ja no veus el cotxe en lloc, llavors puja la pilona. Per tant,
hauria de ser automàtic, que quan el cotxe estigués a tres metres pugés mi depèn de la
velocitat amb què passa el cotxe, depèn de tot,... és un sistema que genera problemes;
no és el millor sistema. Quan es va prendre la decisió de posar pilones va semblar que
una pilona amb un comandament és fàcil i no ha de generar tants problemes. Inclús a
terra hi ha unes espires, perquè quan el cotxe hi arribi, la pilona baixi i ja no torni a pujar
mentre hi sigui a sobre; s’hi ha anat incorporant elements de seguretat com és el xiulet.
És un xiulet que si és gaire fort, el veí que hi viu a prop també protestarà. Tampoc hi
podem posar una sirena!
Entenc que una persona gran pot no sentir-hi molt bé; potser que el mateix soroll del
camió apagui el xiulet de la pilona,... tot això ho entenem.
I el tracte, amb la burocràcia, quan arriba la petició ja fa molts dies que ha passat i potser
si que a vegades aquest factor humà es basa en papers i la gent, quan li arriba el paper i
o hi has pogut parlar, a vegades s’ho agafa d’una manera de “ho podies haver dit”.
Intentem explicar-ho abans que arribi el paper, però a vegades tampoc és possible.

Sr. Francesc Rivera:
Per nosaltres és la primera notícia. No en sabíem res. No ens han fet arribar cap carta al
nostre grup.

Sr. Jaume Vivet:
Ja dir que la faria arribar a tots els grups, però ella mateixa, no s’ha pas fet des de
l’Ajuntament. Ella particularment ho ha enviat a tothom.

Sr. Francesc Rivera:
Nosaltres no ho hem rebut. Ens sap greu que passin aquestes coses.

Sr. Jaume Vivet:
I d’accidents de cotxe també n’hi ha diversos i és un sistema que no acaba de ser prou
fiable en els dos sentits: entenem que és un sistema per passar-hi els que estan
autoritzats i, en canvi, quan està abaixada hi passa tothom i només haurien de passar-hi
els vehicles autoritzats. Potser ens haurem de plantejar canviar el sistema i posar-hi
càmeres, però llavors es complica molt, també.
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Sr. Francesc Manrique:
Des d’aquí fer-li arribar que el nostre grup no coneixíem què havia passat. I tant si ens ho
fa arribar, com si no ens ho fa arribar, que es recuperi el més aviat possible.

Sr. Jaume Vivet:
Suposo que aquest és el desig de tots.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.7.Referent a la sala polivalent: com tots sabem, en el concurs de licitació hi ha hagut una
baixa, una baixa que en principi, aquests diners ja estaven previstos als diferents
pressupostos que podien tenir adjudicats en diferents anys; més o menys, estaríem
parlant, si no vaig errat, d’uns 300.000 € de baixa.
Demanaríem que com que sabem que la sala polivalent no quedarà del tot acabada en el
seu projecte global, que no esperem a acabar l’obra per començar una altra fase, si no
que ja us poseu a treballar i si voleu, amb la col·laboració dels grups municipals a
l’oposició, hi estem oberts, almenys els que creiem en la sala polivalent com a una
necessitat per al poble i començar a treballar ja en què es podrien destinar aquestes
300.000 € per poder acabar, si no tota, almenys una fase més d’aquesta obra, perquè no
s’eternitzi com moltes vegades pot passar en altres llocs, que les obres no s’acaben mai i
des del grup d’Esquerra Junts per Torelló, pensem que és un equipament molt necessari
per a les entitats del poble en tots els àmbits.

Sr. Jaume Vivet:
Suposo a que et refereixes que es facin els vestidors. És una cosa que a nivell intern ja
ho hem consultat amb l’àrea d’hisenda. Però el que ens anem a gastar ho sabrem una
vegada haguem acabat i certificat l’obra. Podria ser que es donés una mica el que dius tu.
Posar-nos-hi a treballar, si, però fins que no sapiguem realment de quins diners
disposem, ja saps que una part, per exemple, si la baixa és de 300, ja vas veient l’obra
com evoluciona i a la part final podrem parlar-ne.
Una mica la intenció és aquesta. Ara, també estem en un punt que estem esperant la
pròrroga de pla de barris. Semblava que a primers de juny ens havien de dir alguna cosa;
no ens ho diuen i esperem que hi sigui, perquè semblava que s’havia de decidir molt
ràpid i de moment veig que no s’acaba de decidir. Per tant, també es veuria afectat el
finançament en aquest sentit. Hem de mirar si això està clar, que espero que si, és un
plantejament que ens farem, segurament.

5.8.Pot tenir una mica de relació amb la pregunta que feia en Lluís, sobre mobilitat al poble:
el dia de la cursa ciclista, evidentment quan hi ha un esdeveniment d’aquestes
característiques, penso que és molt important que hi sigui a Torelló, però hi va haver una
aplicació de talls de carrers que va crear bastant caos, sobretot per a la gent de Torelló.
Si des del centre de Torelló volies anar a Olot, per exemple, havies d’anar a girar a la
rotonda de Manlleu, quan els que venien de Manlleu, podien anar sense cap problema a
Olot.
Més que res, perquè em vaig trobar amb una anècdota d’una persona gran que no sé
com va arribar a l’avinguda del Castell; jo sortia de comprar pa i me’l vaig trobar
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desesperat dient bajanades de Torelló, que com podia ser... li vaig intentar explicar per on
podia passar, perquè encara no sabia que es podia girar i l’home estava desesperat,
dient que el faríem anar per Ripoll, i que no hi vull anar... el vaig acompanyar, i per això
sé que vaig haver d’anar fins a la rotonda de Manlleu.
Bé, suposo que és una errada, però penso que hauríem de tenir una mica més d’agilitat
quan es preveu en el paper; a vegades hi pot haver errades d’aquestes que en el moment
que es veu que és una errada, que s’intenti actuar amb celeritat per no provocar aquests
entrebancs.

Sr. Jaume Vivet:
Aquest tema t’he de dir que jo el vaig patir. Venia de Manlleu i una cosa que era tan fàcil
com girar per entrar per la ronda, no m’hi podia ficar i per anar a casa vaig haver d’anar a
girar no vulguis pas saber on! I en canvi, el carrer Balmes, per on passava la cursa, el
podies fer tot de baixada!

Sra. Concepció Villena:
Sempre quan planifiquem la cursa ens posem d’acord la policia amb protecció...

Sr. Jaume Vivet:
Si en aquella rotonda s’hagués pogut girar, solucionàvem molts problemes, per no dir
tots. En solucionava molts.
Hem de dir que allà hi havia mossos, que a vegades hem de fer arribar les coses on
s’han de fer arribar...

Sra. Concepció Villena:
Estarem al cas. És un tema que el lliguem entre tots.

Sr. JORDI CASALS:
5.9.Primer, com que en Xevi Lozano no pot ser-hi, faig la pregunta de carnaval que cau en
cada ple i em sumo a l’observació del regidor de la CUP, que es fa en els plens, perquè
no la podem fer en altres llocs; bé, ho podem fer, però no se’ns informa i per això ho
demanem aquí. I en un aspecte que a nosaltres ens preocupa: el fet que se’ns digui que
hi ha informació que no es pot donar al ple i que al cap d’uns dies surti a la premsa.
Ostres! I a més, hi ha declaracions! Jo no dic que ho hagi filtrat l’equip de govern, però hi
ha declaracions, en aquell cas, que s’assumeix la informació que surt allà, i un cop hi ha
la resposta, jo crec que no hauria estat de més, sabent que sortia a la premsa, poder-nos
informar de tot plegat el que s’està treballant.
Que ens agradaria també que ens pugueu dir per on passem, perquè ja estem a les
portes del mes d’agost. I reiterar l’oferta que hem fet els diferents grups, de poder
col·laborar obertament en aquest àmbit.
S’ha contestat a la pàgina 71.
5.10.-
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Un prec relacionat amb els canvis que hi ha hagut a la zona blava. Una que és evident,
que ha aparegut al mercat municipal, i l’altra –que si no vaig errat- ha desaparegut al
davant del CAP.
A Torelló al centre, de zona blava, que la funció que té no és recaptatòria, perquè és
gratuïta, és que hi hagi rotació d’aparcaments. Hi ha moltes places de zona blava al
centre de Torelló. Entenem que el que es fa és agafar les places de la zona blava que hi
havia davant del CAP i es traslladen a la zona del mercat municipal, que era una de les
zones de reserva d’aparcament de gent que no va a fer encàrrecs, que no va a comprar,
si no que ha d’aparcar en algun lloc perquè, per exemple, hi treballa; en el seu moment
s’havia decidit que al mercat municipal i al Firal serien les zones de reserva.
A la comissió de mobilitat hi havia una opció que era part del pàrquing Vitri, aquell
aparcament que només quan hi ha grans esdeveniments s’omple del tot, que una part
d’aquell podria deixar de ser zona blava; el problema és que es tracta d’un lloc tancat i
llavors podríem tornar a tenir els problemes que hi havia hagut abans, que la gent ho feia
servir de garatge. És una cosa que ha estat damunt de la taula, però ara s’ha pres
aquesta decisió.
Més enllà de l’avinença o no, de la zona blava al mercat municipal, a nosaltres, el que
ens sorprèn és que es tregui la zona blava del davant del CAP. Aquesta va ser una
resposta a una demanda que hi va haver per part de l’Associació de veïns del barri de
Montserrat, quan es va treure el dispensari del barri i que van dir: al CAP, tenim un
problema i és que quan hi anem en cotxe resulta que l’aparcament del CAP sempre està
ple i em sembla que som bastant conscients que no tots els cotxes són d’usuaris del
CAP. I es va prendre aquesta decisió, que a més, suposa un cost per part de
l’Ajuntament, perquè hi ha un lloguer d’aquell espai, d’establir-ho com a zona blava,
perquè hi pogués haver rotació de vehicles i la gent que hagués d’anar al CAP –que
aquest és l’objectiu que tenia- sempre poguessin tenir accés a l’aparcament.
És a dir que aquí, ostres! Aquesta és una demanda que es va fer fa cinc anys; es va
donar una resposta, perquè l’altra era posar una barrera a l’aparcament del CAP i que
només els usuaris hi poguessin entrar i era un sistema complicat, i es va decidir que
aquesta era la millor opció. d’aquesta manera, ens carreguem la funció d’aquest
aparcament.
El prec aniria concretament: replantegeu-vos això del CAP: si aquest aparcament del
CAP, de debò no ha de tenir la funció rotatòria per als usuaris del CAP, que molts s’han
de desplaçar des de lluny, que malgrat que hi hagi la nova parada de bus, siguem
conscients que el fet d’haver-la tret d’on s’ha tret del barri de Montserrat, fa que això
dificulti a usuaris poder fer servir l’autobús; és a dir, que una bona resposta, al final s’ha
quedat a mitges i, que els que els puguin acompanyar en cotxe o qui pugui anar-hi en
cotxe, tindrà un problema d’aparcament a la zona, ho sigui que plantegeu-vos-ho. A més,
si realment no voleu que allò sigui un aparcament rotatori que doni resposta al CAP,
potser s’hauria de plantejar de treure aquell aparcament o, si més no, que a l’Ajuntament
no li costés cap cost.

Sr. Marc Fontserè:
Comparteixo la diagnosi que has fet, és a dir, que el pàrquing del CAP es va fer per un
motiu, que un dels motius era el que has esmentat que la gent del barri pogués aparcar a
l’avinguda de Pompeu Fabra, però la realitat és que aquell pàrquing, només hi ha
col·lapse, i col·lapse és que queda ple, a les 12, a la 1 i a les 5 i principalment a les 5. La
resta d’hores s’hi aparca perfectament i si passés que no es pogués aparcar, podríem
rectificar tornant a fer que fos zona blava, però no està passant això i dubto molt que
passi. Per tant, entenc el que dius, però no crec que sigui un problema.
I el tema del mercat, és el que has dit: la zona blava servei per crear rotació; al pàrquing
del mercat no hi ha rotació; és un lloc cèntric clau, perquè la gent pugui anar a comprar i
vam creure fer una prova pilot en una zona petita, no pas tota, per tenir en compte que la
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gent que necessiti aparcar més estona, perquè treballa, tingui encara bastant espai, però
amb aquesta idea de fomentar la rotació i facilitar l’accés dels compradors a les zones
comercials.
Comparteixo la diagnosi, però no la solució. Però bé! Si no funciona, es pot tornar a
canviar. Entrarà en funcionament oficialment el mes de setembre.

Sr. Jordi Casals:
Jo he posat èmfasi amb el de davant del CAP. La resta és com s’encara tot plegat, però
siguem conscients que en total hi ha més de 400 places d’aparcament gratuït al centre.
Estem parlant de moltes places, però el fet de la zona blava al pàrquing del CAP, el que
provoca és que no hi hagi col·lapse. Aquesta és la gràcia! El fet que hi hagi moviment fa
que no hi hagi col·lapse. És a dir: no es pot valorar si una zona blava funciona o no
funciona, si hi ha col·lapse. Si hi ha col·lapse no funciona, perquè és molt estrany que tot
un aparcament, excepte que sigui molt reduït, com pot ser el de l’arxiu, que en alguns
casos si que és així, però els que tenen més places i, a més, no és un lloc tan cèntric com
el de l’arxiu, que pugui fer la funció de zona blava.
Bé. Plantegem-nos també el fet de tenir un aparcament normal i corrent si l’Ajuntament
ha d’assumir uns costos per fer això, o no.
6.- INFORMACIONS:
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.1.Des de participació ciutadana, dir-vos que s’ha preparat una enquesta per valorar la festa
major; és de manera experimental i si veiem que funciona i és positiu, ho podríem aplicar
a altres temes per fer més participatives totes les eines que tenim i veurem si ens
funciona.
L’enquesta estarà penjada aquesta setmana a la pàgina web de l’Ajuntament.
6.2.Des de cultura, dir-vos que estem tancant el formar part del cicle Gaudí; el cicle Gaudí
per aconseguir que el cinema català sigui valorat, consumit i estimat per la nostra
ciutadania igual que el teatre i la música, que ja està més normalitzat.
Aquest cicle Gaudí dir-vos que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i que
en aquesta primera fase del 2016 arribarà a 12 poblacions de la província de Barcelona,
una per comarca i va semblar que a la comarca d’Osona, Torelló era una bona població,
considerant molt favorable l’existència ja del festival de cinema de muntanya i de la recent
creació del cine club.
Aquest projecte es tirarà endavant juntament amb el festival de cinema de muntanya i el
Ter cinema i el nostre Ajuntament.
Dir-vos que començarà el proper mes de setembre i que consisteix en la programació
d’una pel·lícula de producció catalana cada mes, el tercer dijous de cada mes i es farà
simultàniament a les 12 localitats, sempre i quan no hi tinguem alguna cosa, com per
exemple, haurem de saltar de setmana, perquè hi tenim el cinema de muntanya.
És una pel·lícula d’estrena recent, de qualitat i amb un preu d’entrada molt ajustat de 4,5
€.
6.3.-
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Dir-vos que des de la regidoria de cultura estem una mica dolguts, perquè han sortit uns
missatges, ens han arribat trucades telefòniques a la regidoria, bastant desagradables, de
gent que es queixa, perquè no els ha arribat el programa a casa. En certs casos, fins i tot
dient si són ciutadans de segona; evidentment, ni de segona ni de tercera. Només
faltaria! Només faltaria!
Ens ha sabut molt greu.
També dir-vos que algun d’aquests missatges i alguna d’aquestes trucades, quan ens va
arribar, encara no s’havia fet l’escampada de programes. O sigui que donem una mica de
temps i si tanta pressa tenim, sabem que a cultura n’hi ha i que al Torelló jove també i, és
clar! Ara en aquests moments estem molt enfadats; ja ens passarà, però estem molt
enfadats. El més fàcil serà dir: mira, de tal dia a tal altre, la gent que ho passi a recollir i
ens estalviarem tots aquests problemes. Demanaríem una mica de paciència a la
ciutadania.
També des de l’empresa que ens ho reparteixen, cada vegada que hi ha hagut una
queixa els hem trucat per dir-los que en aquell carrer no ha arribar; a aquella persona de
tal lloc, tampoc. Ens diuen que moltes vegades aquests programes estan passats, però
que, o s’agafen o no se sap què passa, o cauen... no ho sé, però sap greu, perquè es fa
amb tota la bona intenció i des de la regidoria la nostra consigna és que arribi a totes les
cases i a totes les famílies i de cap de les maneres diem que en aquest carrer no hi
passis, perquè hi viu “fulano”. Ja us ho podeu imaginar això!
A part d’això: molt bona festa major a tots.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.4.Es va fer la nova licitació del transport adaptat, perquè va vèncer l’anterior i l’empresa
torna a ser TAC Osona igual que teníem fins ara.
L’Ajuntament ha adquirit un nou vehicle de transport adaptat que es posarà en
funcionament a partir del dia 1 d’agost i així començarà la nova licitació amb el nou
vehicle. Aquest vehicle, si Déu vol el presentarem demà a la seu de la Mercedes de Vic.

6.5.Dijous dia 28 es farà la recepció als nens que arriben d’Ucraïna i Bielorússia, els nens
que venen a través de l’ONG Osona amb els nens. Se’ls farà la recepció com cada any, a
les 6 de la tarda, però hem canviar la ubicació i no es farà als jardins de Can Parrella, si
no que serà a La Carrera en el tros de jardí que tenim allà. Hi esteu tots convidats.
I molt bona festa major a tots.
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.6.Pel que m’has comentat, Jordi, del bar de la piscina d’estiu, que no compleixen l’horari, si
que en tinc constància i sé que la direcció de l’empresa que porta la prestació de serveis
està posant solució, perquè han licitat a unes persones que no acaben de complir el
contracte i intentem posar solució a veure com ho fem.
Aquest dimecres ens trobem amb la direcció de l’empresa, que fa la prestació del servei,
perquè són ells els que s’encarreguen de licitar el bar i no pas nosaltres directament, com
molt bé has pogut veure en el plec de clàusules i ens diran què estan fent per resoldreho, perquè han de prestar aquest servei.
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Sr. Jordi Casals:
Però es prendran mesures... ho dic, perquè darrere d’una concessió hi ha un tema
econòmic i es fan les bases per un servei públic i tot plegat... en tot cas, després de l’estiu
ja ens informaràs sobre quines mesures es van prendre davant d’aquest incompliment del
contracte.
Sra. Concepció Villena:
És el que estem mirant, a veure què i quina solució hi posem tots plegats, perquè, a més,
hi ha d’haver servei de bar.
6.7.Recordeu que aquest dissabte hi ha la cursa atlètica i crec que d’esdeveniments
esportius, reposem una mica.
Bona festa major i bon estiu.
Sr. JORDI ROSELL:
6.8.Des de joventut, dir que coincidint amb la festa major s’ha posat en marxa una campanya
que es diu “sortim per divertir-nos” i que té per objectiu sensibilitzar i prevenir la violència
sexual, assetjament i agressions que pateixen les noies joves en espais de festa i oci
nocturn. La proposta de treballar aquesta problemàtica va sortir de la taula de salut Nits
Q, perquè diferents estudis reflecteixen que les noies joves pateixen agressions sexuals i
que tot seguit us llegiré el manifest: “Torelló és un poble actiu, ric en entitats i participació
ciutadana; durant tot l’any no parem. Som coneguts com a pescallunes i ens guia la
rauxa, però també el seny. Aquest seny ens ha unit per exigir unes festes lliures
d’agressions sexuals, perquè tots i totes puguem gaudir de la rauxa. Fem una crida a la
implicació activa per acabar amb aquests comportaments:
1. Remarquem la importància que des de l’ajuntament i el món associatiu es treballi
per evitar aquestes actes.
2. Evidenciem el paper importantíssim de les famílies com a referents per als seus
fills i filles, per eradicar el masclisme en totes les seves expressions.
3. Reclamem la necessitat que els homes assumeixin la seva responsabilitat, tot
renunciant als privilegis patriarcals que causen desigualtats.
4. Compromís amb totes les dones, tot facilitant-los atenció i suport en cas
d’assetjament, ja que és responsabilitat de tots i totes posar-hi fi.
Sr. JAUME VIVET:
6.9.Una informació i un agraïment: informar que la rotonda del carrer Progrés amb el carrer
Balmes tira endavant. Ja tenim el projecte constructiu. Aquesta rotonda permetrà un
millor accés al municipi en un lloc complicat i de difícil solució i arran de l’eix Torelló-Olot,
per allà hi ha molt més trànsit i és un dels accessos més utilitzats per entrar a Torelló i, a
més, hem de donar accés a una finca que al mateix temps no pot sortir directe a la
rotonda, si no que ha d’anar una mica més amunt i, per tant, s’ha de picar una mica de
pedra allà en aquell marge.
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I ara ve l’agraïment, que vull agrair especialment a l’Àrea de la Diputació de Barcelona de
Territori i sostenibilitat, i en especial al diputat de l’Àrea d’Infraestructures viàries i
mobilitat, el Sr. Jordi Fàbrega, ja que aquest projecte se’l ha mirat com a propi i ha
mostrat un interès des del primer moment i, per tant, des d’aquí li vull donar les gràcies i
també per tal com ha anat el procés, que la veritat, és que tot han estat facilitats i bona
entesa i era el mes de febrer que en començàvem a parlar i estem a l’agost i ja hi ha el
projecte constructiu i ara, una mica el problema el tindrem nosaltres per trobar el
finançament que ens toca si li hem de posar aquest any. Per tant, ens faran córrer, però
hem de donar les gràcies que en aquest cas penso que s’ha fet una bona feina i quan
s’han fet les feines bé, també ho hem de dir.

6.10.Que tinguem una bona festa major tots, unes bones vacances i si Déu vol ens puguem
tornar a trobar.

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

Torelló, 26 de juliol de 2016
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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