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

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

Ordinària
26 de setembre de 2016

Presencial
de les 19:00 a les 20:44
PLE2016/8

Hi assisteixen:
President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
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transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que
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2.3.1. Imposició sanció en matèria de gossos perillosos
2.3.2. Ratificar decret d'alcaldia de 19 d'agost de 2016 de rectificació del plecs de la
licitació d'enllumenat públic
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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2.4.1. Modificació ordenança reguladora de sorolls i vibracions
2.5. URBANISME
2.5.1. Aprovació Inicial 32a modificació puntual Pla General d’Ordenació Urbana per
canviar l’administració actuant als sectors de Mas les Vinyes II i Mas les Vinyes III.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts per
Torelló – AM per recuperar la parada de bus del Barri de Montserrat al C/ Girona
3.1.1.2. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts per
Torelló – AM de protecció pressupostària de la Cultura, l’Educació, les Polítiques Socials,
d’Ocupació i les específiques d’activitats per cada barri
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte dels decrets que s'han dictat des de l'última sessió plenària
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació a la regidora
Concepció Villena per a la celebració d'un casament civil
3.3.2. Donar compte expressa del decret de delegació en el regidor Sr. Jordi Rosell, per a
la celebració d'un casament civil
3.3.3. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la celebració
d'un matrimoni civil al tinent d'alcalde, Sr. David Forcada
3.3.4. Donar compte expressa d'un decret de delegació per a la celebració d'un casament
civil al regidor Sr. Jordi Rosell
3.3.5. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de data 29 de juliol de 2016, de
canvi de la data d'una sessió plenària
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
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/7 Ordinària 25/07/2016
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L’acta s’aprova per unanimitat dels disset membres, sense modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA
CIUTADANA I MOBILITAT

D’ADMINISTRACIÓ

I

HISENDA

I

SEGURETAT

2.1. HISENDA
2.1.1. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Torelló, de l'exercici 2015
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
La Comissió Especial de Comptes en sessió de data 11 de juliol de 2016, va dictaminar
favorablement el Compte General de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2015 i sotmetre'l
a exposició pública abans de ser presentat al Ple per a la seva aprovació.
Mitjançant l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de juliol de
2016 i l'anunci en el tauler de la corporació, el compte general ha estat exposat al públic
durant el termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més, es
poguessin presentar reclamacions, esmenes i les observacions oportunes. Durant aquest
termini però, no se n'ha presentat cap, per tant, ara cal sotmetre'l a l'aprovació del Ple.
FONAMENTS DE DRET
Article 212 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, respecte a la rendició, publicitat i aprovació
del compte general.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat del seus membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Torelló corresponent a l'exercici
econòmic 2015.
Segon.- Trametre’l a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del dia 1 d'octubre,
per a la seva fiscalització.

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

2.1.2. Aprovar un canvi de nom d'un subjecte passiu de les Contribucions
Especials de l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer Rocaprevera"
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ACORD:

RELACIÓ DE FETS
El Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió de data 30 de juliol de 2012, va adoptar
l'acord d'aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials
com a conseqüència de l'execució de l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer
Rocaprevera", acord que va quedar definitivament aprovat el 6 de novembre de 2012, al
no interposar-se cap recurs de reposició, durant el termini establert d'un mes a comptar
des del dia següent a la recepció de les notificacions. En la relació individualitzada de
l'expedient esmentat hi constava com a subjecte passiu de l'objecte tributari del C.
Rocaprevera núm. 46, escala 1, baixos, porta 1, la Sra. Raquel Casellas Comas, a la qual
es va notificar l'esmentat acord d'imposició i ordenació.
Per acord del Ple de l'Ajuntament de Torelló, en sessió de data 27 d'octubre de 2014,
finalitzada i liquidada definitivament l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer
Rocaprevera", es va aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials,
establint-se una quota final a liquidar per la Sra. Raquel Casellas Comas per l'objecte
tributari del C. Rocaprevera núm. 46, escala 1, baixos, porta 1, de 113,74 euros (centtretze euros amb setanta-quatre cèntims), que va ésser degudament notificada i que a
data d'avui resta impagada en la seva totalitat.
Per adjudicació de data 22 d’octubre de 2008, l'objecte tributari amb referència cadastral
8954042DG3585S0022UW i adreça C. Rocaprevera núm. 46, escala 1, baixos, porta 1,
va passar a ser propietat de la raó social Tragure, S.L., amb seu al C. Miquel Ricoma
núm. 114D del municipi de Granollers, segons el procediment d'execució hipotecària
528/2007 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Vic.
FONAMENTS DE DRET
Articles 30 i 33 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte a determinar qui és el subjecte
passiu en el moment del meritament de les contribucions especials, i on, entre d'altres
consideracions, és diu que tot i que en l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte
passiu qui ho fos amb referència a la data d'aprovació i que aquest hagués anticipat el
pagament de quotes, és en el moment en que les obres s'hagin executat quan s'haurà de
determinar la persona obligada al pagament.
Articles 5 i 12 de l'Ordenança fiscal general reguladora de les Contribucions Especials,
vigent a l'Ajuntament de Torelló en el moment del meritament de les contribucions
especials de l'obra "Projecte de reurbanització del carrer Rocaprevera", respecte a
determinar qui és el subjecte passiu en el moment del meritament de les contribucions
especials.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la baixa de la liquidació definitiva de les contribucions especials de
l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer Rocaprevera" a nom de la Sra. Raquel
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Casellas Comas, per l'objecte tributari del C. Rocaprevera núm. 46, escala 1, baixos,
porta 1, amb referència cadastral 8954042DG3585S0022UW i aprovar la baixa dels
càrrecs valors 715150-25, 725942-25 i 835825-15, que figuren pendents de pagament a
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, al seu nom.
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de l'obra "Projecte
de re-urbanització del carrer Rocaprevera" de l'objecte tributari del C. Rocaprevera núm.
46, escala 1, baixos, porta 1, amb referència cadastral 8954042DG3585S0022UW per
import de 113,74 euros i a nom del qui n'era el propietari en el moment del meritament de
les obres, l'empresa Tragure, S.L.
Tercer- Notificar el present acord a les persones interessades i a l'Organisme de Gestió
tributària de la Diputació de Barcelona.

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

2.1.3. Ratificació de la Resolució de l'alcaldia núm. 2016/1945 de data 14-9-2016,
sobre l'aprovació de les Línies Fonamentals del pressupost any 2017
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per Resolució de l’alcaldia de data 14 de setembre de 2016, es varen aprovar les Línies
fonamentals del pressupost de l’any 2017 recollits en la Llei Orgànica 272012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats en l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
En la mateixa resolució es va aprovar ratificar el Decret en el primer Ple de la corporació
que es celebrés.
Per tot això, se sotmet al dictamen de la comissió informativa d’Administració i Hisenda i
de Seguretat ciutadana i Mobilitat, els acords que segueixen:

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de l’alcaldia núm. 2016/1945 de data 14 de setembre que
es transcriu a continuació:
“ RELACIÓ DE FETS:
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació econòmica financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
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les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les Administracions
Públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
L’apartat 2on de l’article 27 de la citada Llei Orgànica d’estabilitat Pressupostaria i
sostenibilitat financera estableix que abans de l’1 d’Octubre de cada any les Corporacions
Locals remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les
línies fonamentals del pressupost.
Amb ànim de proveir aquest mandat es va publicar l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. Aquesta Ordre estableix que amb caràcter previ a la
seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar informació sobre les línies
fonamentals del pressupost, amb l’objectiu de donar compliment als requeriments de la
normativa europea, especialment les previsions contingudes a la Directiva 2011/85/UE
del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre requisits aplicables als marcs
pressupostaris dels estats membres. Aquestes línies fonamentals del pressupost han de
remetre’s, d’acord amb l’article 5 de l’Odre abans indicada per mitjans electrònics i
mitjançant firma electrònica a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) habilita aquests efectes.
La informació haurà de remetre’s en termes consolidats i en el model ordinari pels
municipis de més de 5.000 habitants.
FONAMENTS DE DRET
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- APROVAR les línies fonamentals del pressupost 2016 segons el detall annex al
present Decret.
Segon.- TRAMETRE de forma telemàtica les línies fonamentals del Pressupost 2017, al
Ministeri d’Administracions Públiques per via telemàtica i amb signatura electrònica.
Tercer.- RATIFICAR el present Decret pel Ple de la Corporació en la propera sessió que
se celebri. “
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
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Nosaltres, en aquest punt ens abstindrem. Entenem que és un punt en què s’han de
passar estimacions; els números generals del que serà el pressupost del proper 2017
encara s’ha de configurar i si ens abstindrem és precisament per això, per donar una
oportunitat. Aquests pressupostos del 2017 encara no sabem com seran. Ens agradaria
que des de l’equip de govern i a partir d’ara es comencés a treballar amb la resta de
partits a l’oposició, per començar a negociar i a treballar els pressupostos d’una manera
conjunta, per tal que aquests siguin satisfactoris per totes les parts i així el nostre vot
d’aquí a dos mesos pugui ser positiu i això entenem que vol dir converses sinceres i des
de l’inici, amb possibilitats reals d’arribar a acords de com ha de ser la configuració
general dels pressupostos i no com va passar l’any passat, que se’ns van presentar
tancats quan faltaven 15 dies i el marge que quedava de negociació ja era molt petit i
reservat a petites modificacions.
Tot i així, entrant a fer una petita valoració d’aquestes línies fonamentals dels
pressupostos i considerant com a bo que el deute viu d l’Ajuntament es preveu que se
segueixi reduint, si que veiem amb preocupació com en gran part, per culpa de la sala
polivalent, els costos totals de l’Ajuntament augmenten en 600.000 €, mentre que els
ingressos totals continuen baixant, cosa que fa que la capacitat de finançament de
l’Ajuntament passi de 680.000 € aquest 2016 a només 11.000 amb aquesta estimació
que es fa de cara al 2017, tot i fer una correcció a l’alça de 300.000 €. Això ens demostra
una vegada més, tal com hem dit altres vegades, que la construcció d’aquesta sala ens
limita molt per poder realitzar altres projectes d’altres àmbits del poble que nosaltres
considerem que són més prioritaris.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també ens abstindrem, perquè és un punt que parla del futur pressupost i aquí
les línies mestres les ha presentat l’equip de govern. Sabem que això és un tràmit
burocràtic que demanen des del govern de Madrid, però com que va lligat al pressupost
de futur, nosaltres ens abstenim.

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: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals d’ERC-JpT-AM,
CUP-SP i PSC-PM

2.1.4. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 23/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles i baixes d'ingressos
ACORD:

ANTECEDENTS
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1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2016 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació d’ingressos en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

301-76100
(Projecte:2016-2301-3)

Transferències de capital de
la Diputació de Barcelona.
Rotons “Les Serrasses”

137.518,00 €

137.518,00 €

0,00 €

301-76103
(Projecte:2016-2301-2)

Transferències de capital a
la Diputació de Barcelona.
Àrea d’autocaravanes

15.212,00 €

15.212,00 €

0,00 €

Total baixes d’ingressos:

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

152.730,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

101-330-2130205

Alarmes. Cultura

900,00 €

600,00 €

300,00 €

107-491-4800000

Premis i beques Ràdio
Municipal

7.976,00 €

4.000,00 €

3.976,00 €

108-321-6250000
(Projecte:2016-2108-1)

Mobiliari ensenyament

6.000,00 €

3.900,00 €

2.100,00 €

108-321-6320000
(Projecte:2016-2108-2)

Millores edificis
ensenyament

15.000,00 €

3.530,59 €

11.469,41 €

108-323-2130201

Extintors. Ensenyament

2.500,00 €

520,00 €

1.980,00 €

108-326-2269902

Activitats projecte Enxaneta

12.917,00 €

405,71 €

12.511,29 €

108-326-4720000

Aportació a l’Escola
Municipal de Música

56.000,00 €

9.633,00 €

46.367,00 €

208-920-4800000

Indemnitzacions no
franquiciades

5.500,00 €

2.700,00 €

2.800,00 €

208-920-4800001

Premis i beques

3.719,96 €

2.879,96 €

840,00 €

209-130-2040000

Renting vehicles Seguretat
Ciutadana

28.800,00 €

4.608,96 €

24.191,04 €

214.872,00 €

214.872,00 €

0,00 €

30.424,00 €

30.424,00 €

0,00 €

4.350,00 €

4.350,00 €

0,00 €

18.000,00 €

7.260,00 €

10.740,00 €

301-1532-6190001 Rotonda “Les Serrasses”
(Projecte:2016-2301-3)
301-432-6090004
(Projecte:2016-2301-2)

Àrea autocaravanes

306-1622-2260200 Campanya informativa
recollida de deixalles
306-4312-2120000 Quotes Mercat Municipal
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parades tancades
502-011-3100090

Interessos pòlisses de crèdit

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

502-011-3110000

Despeses formalització,
modificació i cancel·lació de
crèdits

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

502-934-3520000

Interessos de demora

5.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

502-934-3590000

Despeses finacneres de
dipòsits

13.028,99 €

6.240,75 €

6.788,24

307.924,97 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

508,20 €

300,00 €

808,20 €

5.000,00 €

1.000,00 €

6.000,00 €

2.704,00 €

420,00 €

3.124,00 €

106-2310-2130201 Extintors. Benestar
social

130,00 €

30,00 €

160,00 €

106-2310-2130205 Alarmes. La Carrera

263,00 €

15,00 €

278,00 €

101-3322-2130205 Alarmes. Biblioteca
Dos Rius
101-334-2260900

Activitats
cultural

promoció

102-342-2240001

Assegurança
edificis. Esports

107-491-2270001

Treballs
realitzats
per altres empreses

4.034,00 €

4.000,00 €

8.034,00 €

108-323-2120000

Manteniment edificis
ensenyament
preescolar i primària

18.389,00 €

3.000,00 €

21.389,00 €

108-323-2130000

Manteniment
calefacció edificis
prrescolar i primària

3.262,00 €

3.000,00 €

6.262,00 €

108-323-2270601

Servei de menjador
a les llars d’infants
municipals

6.672,00 €

1.000,00 €

7.672,00 €

110-3332-2130201 Extintors. Museu de
la Torneria

424,00 €

50,00 €

474,00 €

111-3322-2130205 Alarmes. Arxiu

286,00 €

100,00 €

386,00 €

204-430-2130201

Extintors. La
Cooperativa

275,00 €

250,00 €

525,00 €

204-430-2130205

Alarmes. Promoció
econòmica

350,00 €

300,00 €

650,00 €

208-920-2130205

Alarmes. Serveis
generals

1.800,00 €

250,00 €

2.050,00 €

208-920-2260300

Publicacions en
diaris oficials

6.800,00 €

4.794,96 €

11.594,96 €

209-130-2130201

Extintors. Policia

280,00 €

50,00 €

330,00 €

209-135-2130201

Extintors. Protecció
Civil

200,00 €

75,00 €

275,00 €

306-459-2130201

Extintors. Brigada

40,00 €

50,00 €

90,00 €

405-150-2130201

Extintors. Pla de

65,00 €

15,00 €

80,00 €
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Barris

18.699,96 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

101-334-2200100

Adquisició llibres.
Activitats de promoció
cultural

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

108-326-6250000
(Projecte:2016-2108-3)

Estris altres
ensenyaments

0,00 €

9.874,71 €

9.874,71 €

108-326-6320000
(Projecte:2016-2108-4)

Millora edificis altres
ensenyaments

0,00 €

594,59 €

594,59 €

208-920-2270600

Implantació del Model
e-SET

0,00 €

18.240,75 €

18.240,75 €

209-130-6250000
(Projecte:2016-2209-3)

Estris Policia Local

0,00 €

697,31 €

697,31 €

209-130-6320000
(Projecte:2016-2209-2)

Millora acústica a les
oficines de la Policia
Local

0,00 €

1.911,65 €

1.911,65 €

301-1532-7610000 Transferència de
(Projecte:2016-2- capital a la Diputació
301-3)
de Barcelona.
Rotonda “Les
Serrasses”

0,00 €

71.512,65 €

71.512,65 €

301-432-7650000
(Projecte:2016-2301-2)

0,00 €

21.053,35 €

21.053,35 €

306-1622-6090000 Adquisició
(Projecte:2016-2- contenidors de
306-14)
recollida FORM

0,00 €

4.350,00 €

4.350,00 €

306-4312-2270600 Estudi reforma Mercat
Municipal

0,00 €

7.260,00 €

7.260,00 €

Transferència de
capital al Consell
Comarcal d’Osona.
Àrea d’autocaravanes

Total altes de crèdits extraordinaris:

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

136.495,01 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o programa
i a baixes de partides d’ingrés afectat.
2. 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.
3. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.

10

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 23/2016, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles i baixes d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt hi votarem en contra, que en els últims pressupostos hi vam
votar en contra i cap dels canvis que s’aproven avui significa un canvi en el sentit general
dels pressupostos que ens faci replantejar el nostre vot. Tot i això, si que tenim uns
quants comentaris sobre algunes de les partides: referent a la partida per fer un estudi de
la reforma del mercat municipal, ara que es comença a estudiar si s’ha de fer alguna cosa
i quina actuació seria el millor, demanaríem que simultàniament a aquest estudi també es
comenci a demanar opinió als paradistes, als clients i, per tant, a la ciutadania de Torelló
en general i també a la resta de partits a l’oposició, ja que en aquests processos l’opinió
de la gent massa vegades es demana quan el procés ja està encarrilat i ja està molt
predefinit què s’hi farà i considerem que si es vol tenir en compte la opinió de la resta
d’implicats ara és el moment.
Referent a la partida destinada a l’àrea d’autocaravanes, veiem com puja una mica més
el cost d’aquesta àrea, tot i que és un increment petit, del qual nosaltres considerem
sense veure clar –com ja vam exposar en el seu moment- la seva ubicació final i ja per
acabar, referent als desfibril·ladors portàtils que s’han comprat per a la policia local,
creiem que és una actuació positiva, però que encara falta posar-ne en més llocs al
municipi, com ja havíem parlat també alguna vegada i, per tant, si no hi és, creiem que
seria convenient estudiar en quins altres llocs del municipi caldria posar-ne.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi votarem en contra; entre les raons, una és el fet que no vam donar suport al
pressupost en què es basen aquestes modificacions. Tot i així, hi ha unes modificacions
que no acabem de veure clar, com és carregar-se tota la partida de la campanya
informativa de recollida de deixalles, per comprar contenidors de la fracció orgànica en
aquest Ajuntament ja és històric que aquesta partida, en diferents moments es fa servir
de caixa d’estalvis; quan es necessiten uns diners, es fan servir els diners que haurien
d’estar destinats a la campanya informativa i deixem de fer aquestes campanyes de
sensibilització, que ben fetes han de servir per millorar aquesta recollida.
D’altra banda, hi ha modificacions que van lligades amb l’auto caravàning, amb què
nosaltres ja vam mostrar la nostra posició de situar-lo al costat del tanatori i aquest
projecte, aquest estudi de reforma del mercat municipal, que Déu ni do el que puja, puja a
l’entorn dels 7.260 €. Aquí es va treballar internament a la casa sense haver-ho de
subcontractar i també en contacte amb l’Associació de mercats municipals de Catalunya,
per parlar una mica d eles reformes i damunt de la taula, havent-hi d’aprofundir una mica
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més, hi havia treballar amb la façana, obrir-la, fer-la o posar part de la façana principal de
vidre per obrir el mercat cap a fora; fer servir carros de la compra i algunes millores en les
parades o possiblement al terra. I en matèria d’infraestructura del propi mercat, del que
no es veu, el que el ciutadà no veu. Esperem que aquesta feina, que es va fer
conjuntament amb la direcció del mercat municipal, que es faci servir. Que no comencem
de zero i després només faltaria que acabéssim amb les mateixes conclusions després
d’haver pagat 7.000 euros.
També hi ha una modificació, que es mouen les partides de la rotonda de les Serrasses,
perquè canvien de capítol i tot plegat i hi ha una baixa que va a favor de l’Ajuntament.
Aquí, nosaltres, el que creiem és que segurament aquesta baixa que va a favor de
l’Ajuntament hauria de ser per actuar en els carrers que les desviacions que ha produït
aquesta obra, els ha produït un sobre trànsit i ja és una zona que no s’ha cuidat molt el
que és el ferm de la calçada d’aquests carrers i creiem que aquesta baixa hauria de servir
per aquestes millores per poder arranjar les conseqüències d’aquests desviaments en
aquests carrers.

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

2.2. RECURSOS HUMANS
2.2.1. Sol·licitud compatibilitat activitat XTY
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 29 de juliol de 2016 amb número de registre
d’entrada 2016/4936, pel Sr. Xavier Tornafoch Yuste, adscrit al lloc de treball de
coordinador del Pla de Transició al Treball, en règim de personal laboral temporal,
sol·licitant el reconeixement de compatibilitat per exercir l’activitat de caràcter científic i
acadèmic de redacció d’una Història de la Guàrdia Urbana a petició de l’Ajuntament de
Vic, que es realitzarà fora del horari laboral a l’Ajuntament de Torelló.
Atès que el personal que treballa per a una Administració Pública té una regulació
específica en relació a la possibilitat de simultaniejar dues activitats, caldrà tenir en
compte què diu aquesta legislació específica, determinar la naturalesa de l’activitat a
realitzar, i també veure la possibilitat de l’existència de compatibilitat o no de l’exercici de
l’activitat pública o privada de la qual es tracti.
En primer lloc, doncs, caldrà determinar la naturalesa pública o privada de l’activitat a
desenvolupar. I en aquest sentit, l’activitat sol·licitada s’ha de formalitzar mitjançant un
contracte menor amb l’Ajuntament de Vic, la naturalesa de l’activitat és de caràcter privat.
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En data 27 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Torelló va autoritzar al Sr.
Tornafoch la compatibilitat per l’exercici de l’activitat privada de professor col·laborador en
el Seminari de Pràctiques II del Grau d’Educació Social de la Universitat de Vic.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló per als anys 20132015 (codi de conveni núm. 08014092012006) publicat al BOP de Barcelona de 3 de
març de 2014.
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, en el seu article 2.1 c) estableix que la mateixa serà aplicable,
entre uns altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
dependents, entenent-se inclòs en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.
L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que "l'acompliment d'un lloc de treball
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici
de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència."
L’article 19 de la mateixa llei exceptua del règim d’incompatibilitats tot un seguit
d’activitats per a la realització de les quals no cal demanar autorització prèvia, i que són
les següents:
(..)
f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les
publicacions que se’n derivin, sempre que no s’originin com a conseqüència
d’una relació de treball o de prestació de serveis.
(..)
Cal esmentar que tot i tractant-se d’una activitat de producció i creació d’una publicació la
qual es pot encabir amb el caràcter de literària, artística, científica i/o tècnica, aquesta es
fonamenta en una relació prestació de serveis, per la qual cosa no compleix la condició
per ser declarada exempta, tot i que tingui caràcter privat.
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La legislació catalana de règim general que regula les incompatibilitats és la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat i, també, el Decret 214/1990, de 30 de juliol aprovatori del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
La Llei 21/1987, de 26 de novembre, el que fa és regular les incompatibilitats del personal
depenent de la Generalitat de Catalunya i de les Administracions locals (art. 1.2) i el seu
objecte és determinar el sistema d’incompatibilitats de les persones incloses en el seu
àmbit (art. 1.1.).
L'article 11.1 de la Llei i 9 i 11 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, dictat en
desenvolupament de la mateixa, relatius a les activitats privades, estableixen que el
personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte
propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars que es relacionin
directament amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajuda financera o control en
el Departament, Organisme, Ens o Empresa pública a la qual l'interessat estigui adscrit a
prestar els seus serveis, precisament per evitar que el funcionari o treballador pugui
prevaler-se del seu lloc de treball en l'Administració.
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Xavier Tornafoch Yuste el reconeixement de compatibilitat
per exercir l'activitat privada de redacció d’una Història de la Guàrdia Urbana a petició de
l’Ajuntament de Vic, a realitzar fora del seu horari laboral a l’Ajuntament de Torelló durant
un any, la qual també és compatible amb l’autoritzada de professor col•laborador en el
Seminari de Pràctiques II del Grau d’Educació Social de la Universitat de Vic, si bé en les
condicions establertes per la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats.
Segon.- L’autorització anterior s’entén atorgada amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:




L’empleat afectat per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat privada
que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats de
gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o
jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
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L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe dels
sol·licitants, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat
de les activitats privades declarada compatibles.
Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal. En aquest cas, havent-hi dues activitats amb declaració
de compatibilitat per activitats privades, cal tenir en compte que a qui se’ls hagués
autoritzat la compatibilitat per un segon lloc de treball o activitats públiques, en
cap cas es pot entendre autoritzada aquesta segona si la suma de les jornades
d’ambdós és igual o superior a la màxima en les Administracions Públiques.
El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló,
en casos de necessitat o d’emergència.

No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:




Impedeix o menyscaba l’estricte compliment de les deures o en compromet la
seva imparcialitat o independència.
Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Tercer.- Notificar a la persona interessada, a la Intervenció municipal, i anotar al Registre
de Personal la present resolució.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.2.2. Sol·licitud compatibilitat activitat ACC
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 13 de juliol de 2016 amb número de registre
d’entrada 4466, pel Sr. Antoni Colomo Cruz, adscrit al lloc de treball de cap d’esports, en
règim de personal laboral fix, sol·licitant el reconeixement de compatibilitat de les
tasques de docència a la Universitat de Vic, a partir del dia 5 de setembre fins a finals de
gener de 2017, tots els dilluns de 10 a 14 hores i els dijous de 12 a 14 hores, que es
realitzarà fora del horari laboral a l’Ajuntament de Torelló.
Atès que el personal que treballa per a una Administració Pública té una regulació
específica en relació a la possibilitat de simultaniejar dues activitats, caldrà tenir en
compte què diu aquesta legislació específica, determinar la naturalesa de l’activitat a
realitzar, i també veure la possibilitat de l’existència de compatibilitat o no de l’exercici de
l’activitat pública o privada de la qual es tracti.
En primer lloc, doncs, caldrà determinar la naturalesa pública o privada de l’activitat a
desenvolupar. I en aquest sentit, la Universitat de Vic està regida per una fundació

15

sotmesa a les regles del dret privat del codi civil. Per tant, la naturalesa de l’activitat que
se sol·licita és de caràcter privat.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Torelló per als anys 20132015 (codi de conveni núm. 08014092012006) publicat al BOP de Barcelona de 3 de
març de 2014.
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques, en el seu article 2.1 c) estableix que la mateixa serà aplicable,
entre uns altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
dependents, entenent-se inclòs en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.
L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que "l'acompliment d'un lloc de treball
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici
de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència."
La legislació catalana de règim general que regula les incompatibilitats és la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat i, també, el Decret 214/1990, de 30 de juliol aprovatori del
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
La Llei 21/1987, de 26 de novembre, el que fa és regular les incompatibilitats del personal
depenent de la Generalitat de Catalunya i de les Administracions locals (art. 1.2) i el seu
objecte és determinar el sistema d’incompatibilitats de les persones incloses en el seu
àmbit (art. 1.1.).
L'article 11.1 de la Llei i 9 i 11 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, dictat en
desenvolupament de la mateixa, relatius a les activitats privades, estableixen que el
personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte
propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars que es relacionin
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directament amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajuda financera o control en
el Departament, Organisme, Ens o Empresa pública a la qual l'interessat estigui adscrit a
prestar els seus serveis, precisament per evitar que el funcionari o treballador pugui
prevaler-se del seu lloc de treball en l'Administració.
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al servei del sector públic, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Antoni Colomo Cruz el reconeixement de compatibilitat per
exercir l'activitat privada consistent en tasques de docència a la Universitat de Vic, a partir
del dia 5 de setembre fins a finals de gener de 2017, tots els dilluns de 10 a 14 hores i els
dijous de 12 a 14 hores si bé en les condicions establertes per la normativa reguladora
del règim d’incompatibilitats.
Segon.- L’autorització anterior s’entén atorgada amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:







L’empleat afectat per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat privada
que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats de
gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o
jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe dels
sol·licitants, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat
de les activitats privades declarada compatibles.
Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal.
El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló,
en casos de necessitat o d’emergència.

No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:



Impedeix o menyscaba l’estricte compliment de les deures o en compromet la
seva imparcialitat o independència.
Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.

17



Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Tercer.- Notificar a la persona interessada, a la Intervenció municipal, i anotar al Registre
de Personal la present resolució.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Imposició sanció en matèria de gossos perillosos
ACORD:
Relació de fets:
1.

En data 1 de juny de 2016 per resolució de l’alcaldia es va incoar expedient
sancionador a la Sra. Melisa Pérez Blanes per la presumpta comissió de diverses
infraccions administratives de caràcter lleu, greu i molt greu en matèria de tinença
de gossos potencialment perillosos, ateses diverses denúncies formulades per la
policia local de Torelló pels fets recollits a les corresponents actes. En la mateixa
resolució es nomena instructor i secretària de l’expedient.

2.

En data 3 de juny de 2016 l’instructor formula plec de càrrecs on es recullen els fets
que s’imputen, les infraccions presumptament comeses i les corresponents
sancions, així com l’òrgan sancionador competent. Un cop notificat el plec de
càrrecs, durant el termini atorgat a aquest efecte la presumpta infractora no
presenta al·legacions ni proposa prova.

3.

En data 18 de juliol de 2016 per resolució de l’alcaldia es va comissar
preventivament el gos objecte del procediment sancionador, que va ser acollit per la
clínica veterinària del municipi. Des de llavors no han canviat les circumstàncies
que van motivar el comís; en concret, el gos continua sense la preceptiva llicència.

4.

En data 18 d’agost de 2016 l’instructor formula proposta de resolució on, valorades
les circumstàncies de conformitat amb el que disposa l’article 131 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, considera que la sanció hauria de ser de 3.155,33
euros (tres mil cent cinquanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims), segons
l’acumulació de les següents quanties:


150,25 euros per no disposar de certificat del cens municipal (infracció lleu de
conformitat amb l’article 7.2.a) de la Llei 10/1999);



300,52 euros per incomplir l’obligació d’identificar l’animal amb microxip
(infracció greu de conformitat amb l’article 13.2.b) de la Llei 50/1999);



150,25 euros per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil (infracció
greu de conformitat amb l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999);
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5.



150,25 euros per portar els gos deslligat i sense morrió a la via pública
(infracció greu de conformitat amb l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999), i



2.404,06 euros per no disposar de la llicència municipal de gos perillós
(infracció molt greu de conformitat amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999).

Un cop notificada per via edictal la proposta sancionadora de l’instructor, la
presumpta infractora no formula al·legacions durant el tràmit d’audiència concedit.

Fonaments de dret:
1.

En relació amb la infracció lleu per no disposar de certificat del cens municipal i les
infraccions greus per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil i portar el
gos deslligat i sense morrió per la via pública, és d’aplicació la Llei catalana
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.

2.

En relació amb la infracció greu per manca d’identificació del gos amb microxip i la
molt greu per no disposar de llicència municipal, és d’aplicació la Llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.

3.

El procediment sancionador s’ha substanciat de conformitat amb el que disposa el
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació
als àmbits de competència de la Generalitat.

4.

De conformitat amb l’article 13.b) de la Llei de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan competent per a
resoldre el procediment sancionador per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu és el Ple.

Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d'Administració i Hisenda i
Seguretat Ciutadana i Mobilitat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Imposar i liquidar a la Sra. Melisa Pérez Blanes, amb DNI núm. 47793294F, una
sanció de 3.155,33 euros (tres mil cent cinquanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims),
com a responsable de les següents infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos:







Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent;
Posseir i/o portar el gos sense certificat del cens municipal;
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
mínima de 150.253 euros;
Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic;
Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic; i
Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
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Segon.- Informar a la sancionada que la recaptació de la sanció imposada serà
efectuada per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Comissar definitivament el gos objecte del present procediment sancionador per
tal d’atorgar-li el destí que a criteri tècnic del centre d’acollida de l’animal es consideri més
adient.
Quart.- Determinar que les despeses incorregudes durant el comís preventiu del gos són
a càrrec de la Sra. Melisa Pérez Blanes.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Sra. Melisa Pérez Blanes, a la Clínica veterinària
del Ter-Torelló, al Departament de Salut Pública, al Departament d’Intervenció, a
Tresoreria i a l’Organisme de Gestió Tributària.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.3.2. Ratificar decret d'alcaldia de 19 d'agost de 2016 de rectificació del plecs de la
licitació d'enllumenat públic
ACORD:

Relació de fets:
1. 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 manteniment de
l’enllumenat públic, semàfors i control d’accessos del municipi de Torelló. En el mateix
acord es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació.
2. S’han detectat errors a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives
particulars i en diverses clàusules del plec de prescripcions tècniques.
3. En data 19 d’agost de 2016 es va dictar decret d’alcaldia per rectificar els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladors del
contracte de servei de manteniment de l’enllumenat públic, l’eficàcia del qual es va
supeditar a la seva ratificació per part del Ple municipal.
Fonaments de dret:
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú disposa que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. L’article 75 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
estableix que qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de contractes serà a
càrrec de l'òrgan de contractació i es farà pública de la mateixa manera que aquests,
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havent de computar-se, si escau, a partir del nou anunci, el termini establert per a la
presentació de proposicions.
3. De conformitat 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,
la competència per a l’aprovació d’aquest acord recau en el Ple municipal.

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:
Únic.- Ratificar el contingut del decret d’alcaldia de l’alcaldia núm. 1813/2016 de data 19
d’agost de 2016, en els termes que es transcriuen literalment a continuació:
“Relació de fets:
1. 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 manteniment de
l’enllumenat públic, semàfors i control d’accessos del municipi de Torelló. En el mateix
acord es van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació.
2. S’han detectat errors a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives
particulars i en diverses clàusules del plec de prescripcions tècniques.
Fonaments de dret:
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú disposa que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. L’article 75 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
estableix que qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de contractes serà a
càrrec de l'òrgan de contractació i es farà pública de la mateixa manera que aquests,
havent de computar-se, si escau, a partir del nou anunci, el termini establert per a la
presentació de proposicions.
Per tot l’exposat anteriorment,
RESOLC:
Primer.- Rectificar el primer paràgraf de la clàusula onzena del plec de clàusules
administratives particulars que quedarà redactat de la manera següent:
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini
de quaranta-set (47) dies comptats des de la data d’enviament de l’anunci de licitació al
Diari Oficial de la Unió Europea, en suport paper, en el Registre General de documents
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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 plec de prescripcions tècniques particulars en els termes següents:
a) S’elimina l’incís “i les disposicions pressupostàries” del tercer paràgraf de la
clàusula 3 relativa al manteniment correctiu.
b) S’elimina el quart paràgraf de la clàusula 3 relativa al manteniment correctiu, que
tenia la següent redacció:
Aquestes actuacions es faran amb el personal adscrit al contracte, entrant la mà
d’obra, i s’abonarà només el material segons els preus unitaris de l’oferta.
c) S’elimina l’onzè paràgraf de la clàusula 3.1 relativa al canvi general d’equips,
làmpades i neteja de llumeneres com a treball inclòs en el manteniment preventiu,
que tenia la següent redacció:
El canvi d’equip i làmpada és una actuació que es farà quan l’Ajuntament de
Torelló ho consideri necessari, i segons els preus unitaris de l’oferta.
d) Es modifica la clàusula 9.1 in fine en allò relatiu al preu de la prestació de servei,
que és de 105.270,00 euros en comptes de 115.793,49 euros.
e) S’elimina la clàusula 9.2, que tenia la següent redacció:
9.2 Preu dels treballs complementaris.
El contractista presentarà juntament amb l’oferta de licitació, un llistat de preus
pels treballs complementaris. Aquests és compondràn d’uns preus unitaris de
materials i mà d’obra. Els preus dels materials seràn els corresponents als preus
de PVP, segons catàlegs, éspecificant en cada cas el descompte que l’empresa
adjudicatària oferirà sobre els matixos durant la vigència del contracte. La ma
d’obra és considerarà inclosa en el contracte.
f)

Atès el canvi anterior, la clàusula 9.3 passa a numerar-se com a clàusula 9.2.

Tercer.- Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil de Contractant el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques rectificats i atorgar un nou termini
de quaranta-set dies naturals des de la data d’enviament de l’anunci al DOUE perquè es
puguin presentar les ofertes que s’estimin pertinents.
Quart.- Suspendre el present procediment de contractació fins a l’inici del nou termini de
quaranta-set dies naturals per a la presentació d’ofertes.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al departament d’Infraestructures i Manteniment.
Sisè.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple municipal.”
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
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Nosaltres no hi donarem suport, bàsicament, perquè les modificacions no contemplen cap
de les observacions que vam fer en el seu moment quan es van aprovar inicialment; són
per esmenar errors que també lamentem que en una licitació en què es portava tant de
temps al darrere, per uns errors ara encara ho haguem d’anar retardant. Per tot això,
nosaltres hi votarem en contra.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
CUP-SP, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM.
Abstencions: 0.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.4. OBRES I SERVEIS
2.4.1. Modificació ordenança reguladora de sorolls i vibracions
ACORD:
Relació de fets:
1.

En data 25 de febrer de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament
l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions, acord que va ser publicat al BOPB
d’11 de març de 2013 i al DOGC de 18 de març de 2013.

2.

L’ordenança de convivència ciutadana preveu en la seva regulació del procediment
sancionador la possibilitat que els expedientats reconeguin la seva responsabilitat
abans de l’acabament del procediment juntament amb el pagament voluntari i una
reducció del 50% o 25% de la sanció dependent de la qualificació de la infracció.

3.

El cap del servei de Medi Ambient en data 31 d’agost de 2016 formula proposta de
modificació per a incorporar una disposició addicional a l’ordenança reguladora de
sorolls i vibracions amb el mateix contingut que la disposició addicional segona de
l’ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic.

4.

En data 1 de setembre de 2016 la Secretària de la Corporació emet informe jurídic
sobre la modificació proposada.

Fonaments de dret:
1.

L’article 56 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local preveu que
per a la modificació de les ordenances s’ha d’observar el mateix procediment que
per la seva aprovació, regulat als articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya (“TRLMRLC”) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local (“LRBRL”).
2.

De conformitat amb els articles 52.2.d) del TRLMRLC i 22.2.d) de la LRBRL l’òrgan
competent és el Ple de l’Ajuntament.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis territorials i promoció econòmica, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de sorolls i
vibracions consistent en l’afegiment d’una disposició addicional segona amb el següent
contingut:
S’aplicarà el procediment abreujat pel tràmit del procediment sancionador en totes
aquelles infraccions que siguin qualificades de lleus. En aquest tràmit es tindrà en
compte de forma preferent la simplificació i unificació dels tràmits, l’audiència de les
persones infractores així com la seva voluntat de reparació o esmena.
Es podrà efectuar el pagament voluntari de la sanció en el termini de 10 dies hàbils
des que es notifiqui la proposta de resolució amb una reducció de la quantia de la
multa en un percentatge del 50% per les sancions lleus, un 25% per les sancions
greus i un 25% per les sancions molt greus.
Una vegada realitzat el pagament voluntari de la sanció es tindrà per conclòs el
procediment sancionador amb les següents conseqüències:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La reducció del 50 o 25 per 100 de l’import de la multa.
La renuncia a formular al·legacions.
L’acabament del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa,
el dia en què s’efectuï el pagament.
L’esgotament de la via administrativa essent recurrible únicament davant de la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
El termini per interposar el recurs contenciós-administratiu s’iniciarà el dia
següent a aquell en què tingui lloc el pagament.
La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del
pagament, produint-se plens efectes des del dia següent.

Segon.- Exposar al públic el present acord durant 30 dies a través d’edictes que
s’inseriran al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Torelló per tal que qualsevol persona pugui
presentar les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. En cas que no es
presentin al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial, la modificació de l’ordenança
quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes de l’aprovació per decret de
l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació de l’ordenança es procedirà a la
publicació íntegra de la modificació al BOPB i alhora a anunciar al DOGC la referència del
BOPB en el qual s’hagi publicat íntegrament el text, i no entrarà en vigor fins que hagi
transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació d’aquesta aprovació definitiva a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

24

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Nosaltres entenem que l’esperit d’aquesta modificació és reduir tràmits administratius i
donar facilitats; evidentment hi votarem a favor, però avui, rellegint-la, no ens acaba de
quedar clar si aquesta modificació és només per a aquelles infraccions lleus o per a
qualsevol tipus d’infracció, perquè per una banda hi ha un moment en què es diu que
s’aplicarà el procediment abreviat per al tràmit del procediment sancionador en totes
aquelles infraccions que siguin qualificades lleus, però també, després, el tema de la
reducció de sancions pel pagament ràpid, es contempla que també es pugui fer en les
més greus i no entenem si és per a totes, per a unes...
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
La reducció de l’import de la multa és per a totes, tant per les lleus, les greus i les molt
greus. Llavors, en les lleus, es fa a través d’un tràmit simplificat i no hi ha plec de càrrecs;
el procediment és més simplificat.
Sr. JAUME VIVET:
A més, s’equipara amb el que és l’ordenança de civisme i així seran totes dues bastant
iguals.

Sr. LLUÍS TONEU:
D’acord. Doncs hi votarem a favor.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi votarem a favor. Creiem molt correcte aquest fet de modificar el
pagament de les bonificacions en període voluntari com, per exemple, és previst a
l’ordenança de civisme.

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

2.5. URBANISME
2.5.1. Aprovació inicial de la 32ª modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana per canviar l’administració actuant als sectors de Mas les Vinyes II i Mas les
Vinyes III
ACORD:

Relació de fets:
1.La Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 16 de setembre de 1998 va
acordar aprovar definitivament la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGO),
acord publicat el dia 20 de desembre de 1999.
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2.Per resolució de l'Alcalde del dia 27 de novembre de 2007, es va atorgar la
condició d'administració urbanística actuant al Consorci urbanístic per al
desenvolupament del sector Mas les Vinyes II, i de l'àmbit, de sòl no urbanitzable
anomenat Mas les Vinyes III. Acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 34, de data: 8/02/2008.
3.La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del 29
d’abril de 2009, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació per delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat
Mas Les Vinyes III, de Torelló, acord publicat el dia 6 de juliol de 2009.
4.- Situació del Planejament de Mas Les Vinyes II i Mas Les Vinyes III.
Situació Mas les Vinyes II
1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 31 de
maig de 2007 va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla
General del sector Mas Les Vinyes per obtenir els següents objectius:
1. Modificar l’estructura viària.- substituint el traçat que obligava al trànsit generat a
travessar la via del tren per un pont, per un nou traçat més adient pels vehicles
pesats. Aquest nou traçat suposa una nova connexió per sota l’eix ferroviari i les
obres de connexió aniran a càrrec del nou sector de Mas Les Vinyes III.
2. Canviar el sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació pel de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació, essent l’administració actuant el
Consorci Mas Les Vinyes-Osona Nord de Torelló.
3. Ajustar l’àmbit del sector Mas les Vinyes II per regularitzar les propietats.
Aquesta modificació es va publicar al DOGC de 9 de juliol de 2007.
2. El Pla Parcial Mas les Vinyes II es va aprovar definitivament pel plenari municipal en
sessió celebrada el 30 de juny de 2008 i es va publicar al BOP de data 18 de juliol de
2008. En el Pla Parcial es preveu que l’administració actuant sigui el Consorci
urbanístic Mas Les Vinyes i que el 10% d’aprofitament urbanístic sigui a favor del
Consorci.
3. El projecte d’urbanització de Mas les Vinyes II es va aprovar definitivament
resolució de l’alcaldia de data 15 de juliol de 2010.

per

4. El Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del sector Mas les Vinyes II es va aprovar
inicialment pel Consell General de Consorci Urbanístic Mas Les Vinyes en sessió
celebrada el 30 de novembre de 2007 i posteriorment, per acord del Consell General
del Consorci en sessió celebrada el 27 de juny de 2008, es va dur a terme una
segona aprovació inicial de la reparcel·lació.
Situació Mas Les Vinyes III
1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 29 d’abril de
2009, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General d’ordenació per
delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat Mas les Vinyes III.
Aquest planejament canvia la classificació del sector de sòl no urbanitzable a sòl apte
per urbanitzar. La modificació es publica al DOGC de 6.07.2009.
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En aquesta modificació es preveu que el sistema d’actuació sigui el d’expropiació,
essent l’ens expropiant l’Ajuntament de Torelló i el beneficiari el Consorci Urbanístic
Mas les Vinyes-Osona Nord que alhora serà l’administració actuant del sector.
2. Per decret d’alcaldia de data 29 d’octubre de 2007 es va aprovar inicialment el Pla
Parcial del sector “Mas les Vinyes III”, posteriorment per decret de l’Alcaldia de data
20 de juliol de 2010 es va efectuar una nova aprovació inicial del Pla Parcial del sector
“Mas Les Vinyes III”. La Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en
data de 20 d’octubre de 2010 va emetre informe favorable condicionat a la
determinació d’esmenes. Actualment es troba pendent d’aprovació el Text refós que
incorpori les esmenes requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme competent.
3. La Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en la sessió del 23 de
maig de 2014 va aprovar definitivament la modificació puntual 30ena. de la revisió del
Pla general d’ordenació urbana referent al Pla Parcial les Vinyes III de Torelló,
aprovant el canvi de sistema d’actuació d’expropiació pel de reparcel·lació modalitat
de cooperació. Aquesta modificació es va publicar al DOGC núm. 6773 de data
18.12.2014.
5.- L'Ajuntament de Torelló en la sessió plenària celebrada el 21 de desembre de 2.015
va acordar dissoldre el Consorci Mas Les Vinyes i també la modificació del pla
d’ordenació urbanística per tal de preveure que en els sectors de mas Les Vinyes II i Mas
Les Vinyes III l’administració actuant seria l’ajuntament de Torelló enlloc del Consorci Mas
Les Vinyes. Aquest acord va ser adoptat pel Consorci en la Junta General celebrada el
dia i per l’INCASOL per acord del Director en data .
6.Els acords d’aprovació inicial de la dissolució es van sotmetre a informació pública
pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 25 de gener de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 7044 de 25 de gener de 2016) i en el tauler electrònic municipal, entre els
dies 14 de gener de 2016 a 18 de febrer de 2016, ambdós inclosos. En data 29 de febrer
de 2016 ha finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap
al·legació ni reclamació.
7.- Per decret de l'alcaldia de data 1 d'abril es va declarar aprovat definitivament aprovat
l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Urbanístic pel desenvolupament del sector
Mas les Vinyes II i Mas les Vinyes III.
Fonaments de Dret:
Primer.- L’article 96 i 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel decret
3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que les
modificacions de qualsevol figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació i han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa,
l’oportunitat i la conveniència. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans
d’ordenació urbanística municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop
adoptat l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes
a través d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
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d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. En aquest cas, al preveure un canvi de
l'administració actuant comporta cap modificació en el règim urbanístic del sector i, en
conseqüència, no és necessari la suspensió de llicències.
Segon.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en concordança amb l’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorguen la competència per efectuar les aprovacions provisionals de les modificacions
de planejament general correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de serveis territorials i promoció econòmica, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la 32ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana per procedir al canvi de l'administració actuant dels sectors
urbanístics del Pla parcial Mas les Vinyes II i Mas Les Vinyes III que passarà a ésser
l'ajuntament de Torelló.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Ara, i al
tauler electrònic municipal.
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi votarem a favor. Entenem que és un pas més per a la solució del polígon
Mas Les Vinyes, de sòl industrial públic. Reiterem aquí la nostra aposta, perquè aquesta
sigui una eina per poder atraure empreses al nostre municipi i convidem a l’equip de
govern per apostar-hi amb fermesa i fer passos endavant i en aquest tema ens tindran al
seu costat, ja que creiem des dels seus inicis, que és una eina estratègica per a Torelló,
malgrat, segurament, el mal ús d’aquesta eina que es va fer en els seus primers anys,
mal ús o no ús d’aquesta eina. Tots podem recordar la no activitat al respecte al marge
de tenir un gerent amb les seves retribucions. Reiterem l’aposta per aquesta eina
estratègica i reiterem que si volen tirar endavant això ens tindran al seu costat.

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

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
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3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts per
Torelló – AM per recuperar la parada de bus del Barri de Montserrat al C/ Girona
ACORD:
Atès que el servei de transport públic interurbà Torelló/Vic ha tingut i té a Torelló diverses
parades al nostre municipi que representa de facto una connexió urbana de transport
públic que teixeix una connexió entre els barris de Montserrat i el de la Joanot Martorell La Cabanya i el centre, amb un gran potencial per la mobilitat de la ciutadania per la difícil
morfologia i orografia del municipi de Torelló.
Atès que en diferents ocasions el consistori ha manifestat l’interès per dotar-se d’un
servei de transport públic urbà, però sempre s’ha valorat la creació d’un servei municipal
al respecte no era sostenible econòmicament.
Atès que amb la integració tarifària de Torelló en el transport públic de Rodalies ha
suposat una millora de tarifes que fa atractiu en quan a preu l’ús del transport públic
interurbà Vall del Ges/Vic en trajectes urbans.
Atès que la parada central al Barri de Montserrat ha estat històricament i de forma
consolidada al C/ Girona amb la Plaça Josep Vidal (la Plaça dels Lleons), donant una
resposta eficient a la ciutadania.
Atès que la població del Barri de Montserrat compta amb una realitat d’envelliment amb
els problemes de mobilitat que hi va associada.
Atès que amb la modificació del recorregut de l’autobús del servei interurbà al seu pas
per Torelló ha suposat la creació d’una nova parada davant del CAP de Torelló i que,
especialment, dóna resposta al veïnat del Barri de Montserrat i en especial èmfasi a la
població de més edat, al respecte.
Atès que el canvi de recorregut ha vingut acompanyat per un canvi d’ubicació de la
parada del Barri de Montserrat desapareixent la parada del C/ Girona, creant dificultats
als usuaris ja existents i als potencials usuaris, el que ha creat una mobilització ciutadana
expressada amb una recollida de signatures demanant recuperar la parada de bus del C/
Girona.
És per tot això que, a proposta del grup municipal d’ERC-JpT-AM, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat del seus membres assistents, acorda:
Primer:- Que creiem que el lloc idoni per la parada d’autobús del Barri de Montserrat del
servei de transport interurbà Vall del Ges/Vic, hauria de ser al C/ Girona al costat de la
Plaça Josep Vidal i que s’iniciïn les negociacions pertinents.
Segon:- Que es facilitin llocs de venda dels abonaments del servei d’autobús esmentat
que faciliti la seva adquisició per part dels usuaris de totes les zones de Torelló.
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Tercer:- Que s’estudiï la possibilitat d’establiment de tarifes per col·lectius específics de
Torelló (pensionistes, joves, aturats, etc) pel trajecte urbà del servei d’autobús.
Quart:- Que es comuniqui aquest acord a l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat i
a les persones que han impulsat la recollida de signatures que demanaven la recuperació
de la parada d’autobús del Barri de Montserrat al C/ Girona al costat de la Plaça Josep
Vidal.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot, hi hauria una modificació, tal com vam quedar a la Junta de Portaveus que
compartim i si això ha de facilitar que s’aprovi la moció, endavant, seria que el primer
punt, després del “que”, seria “creiem que el lloc idoni per” la parada d’autobús del Barri
de Montserrat del servei de transport interurbà Vall del Ges/Vic, hauria de ser al C/
Girona al costat de la Plaça Josep Vidal “i que s’iniciïn les negociacions pertinents”.
Entenem que no pot ser una decisió unilateral per part de l’Ajuntament ubicar aquesta
parada, i amb aquesta modificació, que mostrem en aquest ple, si és que s’aprova
aquesta moció, estem dient que la parada de bus del barri de Montserrat, el lloc idoni
hauria de ser a la plaça Josep Vidal, la plaça dels lleons, al carrer Girona i que s’iniciïn les
negociacions pertinents per poder tirar endavant això, amb l’empresa de transport
Sagalés.
Després, els punts següents, el que demanem és aprofundir en la naturalesa que volem
donar de transport urbà, a aquest servei de transport interurbà que va des de la Vall del
Ges a Vic; és a dir, amb el canvi de tarifes que hi va haver a rodalies, és a dir que de
Torelló a Manlleu estem en una zona i el preu de Torelló a Torelló era el de Torelló a
Manlleu. Abans era inassumible econòmicament per molta gent, per fer un transport dins
del municipi; el preu era molt car i amb la modificació de tarifes que va impulsar la
Generalitat de Catalunya, ara si que té uns preus competitius.
I una cosa que ja hem anat demanant en aquests punts, és el fet que es facilitin els punts
de venda. En aquests moments a Torelló es fa en els estancs; no hi ha estancs a tots els
barris i, a més, creiem que com a únic lloc de venda, segur que no és el millor lloc per
poder-ho fer. I que s’estudiï la possibilitat d’establir tarifes per a col·lectius específics de
Torelló. Aquí hem posat entre parèntesi, pensionistes, joves, aturats, etc, però ho deixem
obert, és una qüestió per parlar-ne; a la junta de portaveus també van sortir algunes
opinions al respecte i ho volem deixar com a obert, per això aquest etcètera, que també
facilitaria aquest servei de transport urbà a Torelló.
Hem de ser conscients que a Torelló, en diferents mandats s’havia parlat de crear un
transport urbà municipal, és a dir, finançat per l’Ajuntament de Torelló, i sempre, les
conclusions a què s’arribava és que era insostenible econòmicament. Nosaltres creiem
que com he dit, amb el canvi de tarifes i fer uns preus competitius en aquests moments
per viatjar de Torelló a Torelló és una oportunitat clau que tenim. I aquí, amb la forma que
té Torelló, que és un poble molt allargat, la modificació d’aquesta parada de bus, el que
ha creat, creiem, és una cosa negativa per al barri, el fet que ha facilitat que en pocs dies
es van recollir moltes signatures impulsades per ciutadans del barri de Montserrat.
És a dir, en aquesta moció, el que demanem és recuperar aquesta parada de bus a la
plaça Josep Vidal, a la plaça dels lleons, i aprofundir en el servei de transport urbà a
Torelló, ja sigui amb tarifes, o ampliant els llocs de venda d’abonaments de Torelló.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
El nostre grup del PSC hi està d’acord i ens adherim a la moció del grup d’Esquerra
Republicana.
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Nosaltres teníem una moció per presentar gairebé calcada que la que han presentat els
companys d’Esquerra i hi donarem suport per coincidir plenament amb el contingut i,
d’altra banda, si s’arriba a aprovar –que esperem que sigui així- dóna contingut a les
signatures dels veïns respecte a la demanda de mantenir la parada del carrer Girona, una
demanda dels veïns, que en gran part dels signants tenen problemes de mobilitat o
mobilitat reduïda i no oblidem que és un barri amb molta gent gran. D’alguna manera
emplaça a l’equip de govern i el reforça per defensar la demanda davant de l’empresa de
transport públic Sagalés.
Nosaltres ens adherim, com he dit abans i hi donarem suport i votarem a favor.
Sr. LLUÍS TONEU:
El nostre grup ja ha manifestat en diverses ocasions quina és la posició pel que fa a
l’esperit d’aquesta moció i evidentment avui no ho canviarem. Per exemple, quan el mes
passat, al ple del passat mes de maig d’aquest any, arran d’una pregunta que vam
formular nosaltres en el torn de precs i preguntes, recordem que el regidor David Forcada
va anunciar per sorpresa el canvi del traçat, cosa que entre altres coses suposava que el
servei de bus urbà s’allunyés del cor del barri de Montserrat. Nosaltres, en aquell moment
ja vam mostrar el nostre malestar; a més, aquests canvis es van portar a terme
contradient la proposta que el mateix equip de govern ens havia traslladat en la comissió
informativa aquell mateix mes, una setmana abans; hi va haver debat aleshores per
aquests canvis i també, tal i com es pot comprovar en l’acta que recull el ple d’aquell mes,
vam parlar nosaltres aleshores, de diferents conceptes que avui veiem recollits en
aquesta moció, com l’envelliment, com els problemes de mobilitat i, per tant, de tots
aquests problemes que se’n deriven al barri de Montserrat.
Anant encara una mica més enrere, a principis d’any, també recordem que vam presentar
una proposta en aquest sentit a l’equip de govern, perquè s’estudiés un recorregut
alternatiu, que en aquells moments coincidia molt i amb les intencions que tenia l’equip de
govern i així en vam parlar i entre altres coses, també demanàvem la creació d’una nova
parada a CAP i una revisió del sistema de tarifes, sobretot per diferenciar les parades
urbanes de les interurbanes. Per tant, en aquest punt també coincidim.
També en altres ocasions ens hem manifestat favorables a diversificar els punts de venda
dels títols de transport, així com a favor de la flexibilitat de les tarifes, perquè recullin
aspectes socials; per tant, el suport és evident, que des de la CUP-Som Poble hi
donarem, i per tant és obvi que votarem a favor. Però també pensant en els usuaris i
aprofitant que s’ha tornat a obrir aquest debat, nosaltres voldríem demanar que es
contemplin dos aspectes més –que evidentment no quedaran recollits en la moció, però
que llencem avui aquí per si l’equip de govern els vol fer seus o pot contemplar-les-: el
primer és el fet que creiem que hauríem d’estudiar tornar a moure la parada del final de
l’avinguda de la Generalitat cap al carrer Balmes, tal i com ja es contemplava en el traçat
inicial; el problema que hi havia amb la rotonda creiem que és fàcil de solucionar si es
desplaça la parada al carrer Balmes uns metres més amunt i, a més, entenem que fer-ho
esponjaria el recorregut, que ara mateix, en aquest tram, com passa a l’estació té dues
parades molt seguides i que, per tant, nosaltres entenem que això va en contra dels
usuaris. En segon lloc també fem una crida per tal que s’habilitin marquesines,
especialment en les parades com la del CAP, on hi ha un públic amb necessitats
especials, que ara mateix està exposat al sol a l’estiu i estarà exposat al fred a l’hivern i,
per tant, entenem que són coses que hem de cuidar amb aquest nou traçat si ja
definitivament és el que aprovarem avui.
Per tant, des de la CUP demanem que es procuri tenir en compte aquests aspectes i que,
evidentment, donarem suport a la moció que ha presentat Esquerra Republicana.
Sr. DAVID FORCADA:
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Des de l’equip de govern estem totalment a favor de la moció i de la part explicativa que
ha fet en Jordi i en Quico i vosaltres, o sigui que subscrivim al 100% el que dieu i, de fet,
ja vam dir que els punts segon, tercer i quart, que són els de vendes, bonificacions i jo hi
afegiré el de marquesines i habilitar bé les parades, que això des del primer dia ja vam dir
que ho faríem i, de fet, tècnicament estem mirant com s’ha de fer per fer aquesta
distribució dels abonaments i com s’han d’instrumentar les seves bonificacions i això són
coses que depenen de nosaltres i que, per tant, ho tirarem endavant.
El punt primer, que segurament aquest moviment de parada és el que ha generat més
controvèrsia i més malestar, perquè si que és cert que s’allunya, és un punt de parada
mogut a contracor de l’equip de govern, no és el que desitjàvem nosaltres, però l’empresa
Sagalés –en aquest cas- també hi té a dir i evidentment el fet de negociar incorporar una
parada i desviar el recorregut era una moneda de canvi per escurçar els temps de
l’itinerari. Vam pressionar al màxim, vam buscar altres solucions que no fos moure la
parada tan lluny; per això, com bé dius, quinze dies abans la parada estava prevista en
un altre lloc, però després ens en vam adonar que podia generar conflictes amb els veïns
i amb zones d’aparcaments i per això es va moure allà on és ara, per què? Perquè no és
el que ens agrada, tenir la parada allà! Però hem arribat a aquest punt amb l’empresa
Sagalés.
Per tant, donarem suport a aquesta moció i, a més, convocarem a l’empresa; jo crec que
la recollida de signatures i la vostra posició ens pot ajudar a negociar i fer pressió, perquè
admetin tornar la parada allà on era o si es contempla una solució millor, arribar a aquest
punt d’acord. Quan tinguem data de reunió, us convocarem a tots i que entre tots puguem
fer això.
Sr. JORDI CASALS:
Estaria bé que si treballem conjuntament, nosaltres vam fer arribar abans de l’estiu una
sol·licitud demanant informació que s’havia de demanar a l’empresa Sagalés en quant a
la puntualitat dels serveis, abans del canvi de recorregut. Un cop hi ha hagut el canvi de
recorregut, bàsicament per fonamentar les raons que deien ells i que la sensació és que
no és ben bé així. Si ens poguéssiu fer arribar aquesta informació el més aviat possible,
ho agrairíem.
Per altra banda, agrair a tots els punts que donin suport a aquesta moció i agrair també
les aportacions més enllà d’aquesta moció que s’hagin fet i que tenen també tot el nostre
suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
3.1.1.2. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts per
Torelló – AM de protecció pressupostària de la Cultura, l’Educació, les Polítiques
Socials, d’Ocupació i les específiques d’activitats per cada barri
PROPOSTA D’ACORD:
Atès que la gestió pressupostària en l’administració pública fa que sorgeixin despeses
sobrevingudes, ja sigui per l’augment de la despesa pressupostada o per la generació de
noves despeses.
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Atès que en el Ple de 6 de juliol de 2015 de l’ajuntament de Torelló es va fer una
modificació de pressupost per assumir el manteniment d’uns ascensors i que es va fer
servir la partida de la Beca Segimon Serrallonga, que va quedar deserta.
Atès que en el Ple de 25 d’abril de 2016 de l’ajuntament de Torelló es va fer una
modificació de pressupost per assumir la part que pertocava a l’ajuntament d’unes
despeses per uns Plans d’Ocupació del Consell Comarcal i que es va fer servir de les
partides de promoció de l’Esport i de l’Educació.
Atès que en el Ple del 25 de juliol de 2016 de l’ajuntament de Torelló es va fer una
modificació de pressupost per assumir la despesa per l’obertura dels lavabos públics dels
Jardins de Can Parrella i que es va fer servir la partida de la subvenció per l’organització
de la Festa de la Joanot Martorell – La Cabanya.
Atès que creiem que s’han de protegir les polítiques de foment de la cultura, de
l’educació, de l’esport, a més de les polítiques de Benestar Social i del foment de
l’ocupació, a més de tenir en compta les activitats dirigides específicament en cada barri,
per tal de reforçar la força cívico-cultural, les polítiques socials i de generació d’ocupació i
una visió de poble que englobi i respecti tots els barris de Torelló.
El Grup Municipal d’ERC-JpT-AM proposa els següents acords i el ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres, DESESTIMA:
Primer:- Que no es facin servir partides de foment de la cultura, de l’educació, de
l’esport, a més de les polítiques de Benestar Social, incloent les d’igualtat i ciutadania, i
del foment de l’ocupació per finançar modificacions de pressupost que no reverteixin en el
mateix objectiu i finalitat d’aquestes.
Segon:- Que si no és possible tirar endavant actuacions pressupostades en els àmbits
del foment de la cultura, de l’educació, de l’esport, a més de les polítiques de Benestar
Social i del foment de l’ocupació, se’n portin a terme d’altres de noves amb la mateixa
finalitat.
Tercer:- Que a no ser possible executar la partida destinada a un d’aquests àmbits
esmentats pel mateix exercici que s’acordi el compromís de revertir el volum de la partida
no executada per l’exercici següent.
Quart:- Que si no és possible tirar endavant actuacions pressupostades específiques en
barris concrets de Torelló, aquesta partida s’usi per actuacions que reverteixin
específicament en aquests barris.
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Aquesta moció, neix arran d’una reflexió per tres moments que hi ha hagut en aquest
mandat, que s’expliquen en l’exposició de motius d’aquesta moció; un és a principis de
mandat, quan la partida de la beca Segimon Serrallonga –que va quedar deserta la becaes va fer servir per al manteniment d’uns ascensors; després, perquè amb uns plans
d’ocupació del Consell Comarcal, la part que havia d’aportar l’Ajuntament es van treure
els diners de partides de promoció de l’esport i promoció de l’educació. L’últim, que
creiem que és el més fragant, és que per a l’obertura dels lavabos públics dels jardins de
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Can Parrella, es va fer servir la partida de la subvenció per a l’organització de la festa del
barri de la Joanot Martorell i La Cabanya.
Els tres projectes que es van finançar, nosaltres estem d’acord que es tiressin endavant;
òbviament el manteniment d’un ascensor, plans d’ocupació i l’obertura dels lavabos
públics dels jardins de Can Parrella, que és una demanda que teníem nosaltres. El que
no estem d’acord, és en la manera de finançar-ho.
Amb aquesta moció, que podia haver anat lligada a una possible negociació de
pressupostos, no se’ns ha dit que la deixéssim damunt de la tarda per poder-ho parlar
més endavant, i el que demana és una manera de treballar els pressupostos, que quan hi
hagi despeses sobrevingudes, que sempre n’hi ha! El pressupost no és una cosa
estàtica, si no que és viu tot l’exercici, puguem protegir pressupostàriament algunes àrees
sensibles, ja sigui pel volum pressupostari o per l’interès socioeconòmic del poble, i
aquestes són les de cultura, les d’educació, les polítiques socials, que nosaltres aquí hi
incloem les d’igualtat i ciutadania, les d’ocupació i les específiques per fer a cada barri.
Nosaltres, el que demanem és que si hi ha alguna actuació que no es pot fer, com per
exemple la festa de la Joanot Martorell, que no es va portar a terme, que aquesta partida
pogués revertir al barri, per exemple i, en els altres casos, que si es necessiten recursos
per al manteniment d’un ascensor o per als plans d’ocupació del Consell Comarcal, que
no es facin servir d’aquestes partides.
Avui hem fet una gran modificació de pressupost –i això passa cada any més o menys a
aquestes alçades- i la majoria de les partides, es fan des del mateix àmbit. Creiem que
això és possible poder-ho fer; òbviament aquí excloem si hi ha alguna situació
d’emergència, que em sembla que aquest ple ho entendria perfectament que s’hauria de
buscar els diners allà on fossin.
I després, aquí, implícitament també hi ha una altra fet, que ens agradaria que
s’aprofundís i que s’anés desenvolupant en aquest Ajuntament, i és que quan en un àmbit
no es pot dur a terme una actuació, com per exemple, la festa de la Joanot Martorell i La
Cabanya, des de la mateixa regidoria es fos capaç de poder fer propostes per treballar en
una nova activitat aprofitant aquesta partida per tirar-ho endavant.
Esperem que es doni suport a aquesta moció i pugui tirar endavant.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup no veiem clar els punts tres i quatre d’aquesta moció. No votarem a
favor, però tampoc votarem en contra. Ens abstindrem.
Sra. ELENA CRESPI:
És evident que les prioritats d’aquest equip de govern no han estat les polítiques socials
d’educació, de cultura i és per això que ens sona bé aquesta proposta que ens arriba des
d’Esquerra Republicana Junts per Torelló, ja que l’equip de govern actual té algunes
prioritats que afecten negativament aquestes partides. A mode de parèntesi, nosaltres si
que potser volem dir que per a nosaltres, l’esport no està al mateix nivell de prioritat que
les polítiques socials i menys l’esport que es fomenta des de l’Ajuntament, i tot i que no
està en el títol de la moció, en el seu contingut s’equipara l’esport a les polítiques socials,
a la cultura i nosaltres no ho veiem així.
D’altra banda, tot i no compartir les seves polítiques, creiem que l’equip de govern ha de
tenir llibertat de moviment en cas de necessitar fer-ho i la proposta que es fa en aquesta
moció presenta un grau de rigidesa amb què nosaltres no ens sentim còmodes. Entenem
que si és necessari, s’hauria de poder moure una partida de diners a un altre lloc, però,
és clar! Hauríem de matisar què s’interpreta per necessari, ja que nosaltres entenem que
seria aquí on segurament hi hauria les discrepàncies.
No deixa de ser curiós, de totes maneres, que en aquesta moció no es permetin canvis
entre partides, perquè va ser just en el pla de barris, que es van fer canvis en aquesta
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línia i el grup municipal d’Esquerra Republicana Junts per Torelló hi van estar d’acord; per
exemple, els diners destinats a crear un espai dones i la ludoteca, partides que van anar
cap a la sala polivalent, i tot i que ja sabem que estem parlant del pla de barris i no dels
pressupostos, des de la CUP Torelló Som Poble no veiem necessari fer aquest canvi de
partida; és com defensar una cosa en un terreny i en un altre, defensar el contrari.
I per tots aquests motius exposats, nosaltres votarem en contra de les propostes
d’aquesta moció.
Sr. JAUME VIVET:
Jo diria que en aquesta moció entenem el fons i nosaltres intentem, o hem intentat i
continuarem intentant de respectar-ho. No donarem suport a la moció, perquè entenem
que és lligar-nos de mans i peus amb una manera de fer que la pròpia llei preveu; la
pròpia llei preveu tots aquests canvis i, per tant, votaríem a favor d’una moció en un tema
que la pròpia llei diu una altra cosa. Per tant, entenem que és obert, entenem la voluntat
de la moció, l’entenem, intentem respectar-ho. A mi se’m va dir que fos imaginatiu a l’hora
de buscar recursos; quan no n’hi ha i hi ha coses que es deixen de fer, vull recordar que
en aquesta modificació de pressupost que hem passat avui, 2.000 € de seguretat
ciutadana passen a cultura, o sigui que a vegades, la cosa també va al revés.
Per tant, intentem que passi el mínim, ho continuarem intentant, però quan sigui
irreversible s’ha de fer i, per tant, no hi donarem suport.
Pel que fa a tot el tema de la plaça Joanot Martorell, aquí és un punt i a part, perquè
podríem entrar-hi i estendre’ns molt i penso que no és el cas de la moció; si que ens va
venir a última hora i –segurament ho entendreu- ens porta més problemes el fet que ens
renunciïn a la subvenció, que no pas atorgar-los la subvenció, que, per tant, per part
nostra, l’any vinent hi tornarà a haver els diners, perquè es torni a fer la festa, i en tot cas,
el que demanem a l’associació de veïns, que si no es veuen capaços de fer-ho, que no
ens vinguin tres setmanes abans a dir-nos que no la faran. Evidentment que es podia fer
a l’octubre, però van dir que a l’octubre farien un sopar; arribat el moment, també han dit
que no el faran... hi ha una situació allà que potser han d’aclarir-se ells i després fer la
festa; és una mica el que pensem, i l’Ajuntament, fer festes i concerts, ja fem els de la
festa major, fem FESTUS i en fem algun altre i penso que aquests, qui els ha de
promoure són els veïns i per això hi ha aquestes entitats que se’n han de cuidar i per això
se’ls dóna la subvenció i, per tant, creiem que són ells els que ho han d’organitzar.
Repartim-nos una mica les responsabilitats, també!
Per tant, per tot això, no hi donarem suport nosaltres.
Sr. JORDI CASALS:
Bé. Com que la llei permet fer el que demanem aquí, si això s’aprovés estaria aprovat per
ple. Quan hi hagués modificacions de pressupost, seria el mateix ple el que aprovaria
aquestes modificacions. És a dir: aquí, no encorseta a ningú, perquè la llei permet fer-ho.
Aquesta és una moció eminentment política, no és legal; aquí s’aprova això i no vol dir
que mai més es puguin fer modificacions entre partides, no és així! La conseqüència
d’aquesta moció, seria que quan hi hagués d’haver modificacions de pressupost, en
aquests àmbits, es parlés amb la resta de grups i es pogués justificar, perquè el ple
pogués fer aquesta modificació de pressupost, fins i tot saltant-se aquests apunts que
aquí s’aproven.
Bé, aquesta moció no sortirà aprovada; esperem, per això, si serveix com a toc d’alerta
per l’equip de govern i tenir més sensibilitat amb alguns aspectes com aquí s’apunten,
nosaltres estarem satisfets. Quan hi hagi les modificacions de pressupost, podrem votarhi en contra, podrem dir la nostra al respecte, com fins ara, però aquí creiem que era una
possibilitat per protegir, tal com diu la moció, el pressupost d’aquestes àrees.
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Repeteixo: uns punts que si s’aprovessin no encorseten a ningú, si no que el que faria és
animar a fer un canvi de xip a nivell polític i si en algun cas no es pogués tirar endavant,
això ho podríem aprovar en el ple.
En quant a la CUP, que al final malgrat que està d’acord en el fons i en bona part amb la
forma i acabaran votant en contra pel tema del pla de barris, aquest és un dels temes
recurrents del pla de barris amb l’espai dona: l’espai dona, quan es va aprovar el pla de
barris, tenia un pecat original i és que no hi havia un projecte i un model al darrere. Hi
havia espai dona, però no se sabia si s’havia de fer en un edifici; aquest edifici, en principi
havia de ser on ara hi ha aigües Torelló, però no hi havia el que s’havia de fer allà, ni pel
que havia de servir. Nosaltres en el seu moment vam demanar durant aquell mandat que
se’ns anés explicant quin havia de ser el projecte de l’espai dona. Podia ser interessant i
després havíem de veure si havia d’anar amb un equipament i fer unes inversions, o es
podia aprofitar algun altre equipament. Aquestes dues versions són les que teníem els
dos grups que estàvem governant en l’equip de govern quan es va aprovar el pla de barri.
Quan hi va haver un constrenyiment del pla de barris, en les modificacions de pressupost,
havien de ser en el mateix àmbit, que se’n diu. Com que l’espai dona, si no vaig errat,
representava una inversió, no el projecte que hi havia, si no el totxo de l’espai dona, si
havíem de moure cap a altres obres havia de ser en aquest àmbit i es va decidir que fos
l’espai dona, perquè en aquell moment –i d’això si que hauríem de fer autocrítica- es va
dir: podem tirar endavant l’espai dona sense haver de fer una inversió. I aquí hi ha
autocrítica, perquè també hi érem nosaltres i encara que no fos la nostra àrea, no s’ha
desenvolupat encara aquest projecte de l’espai dona, que jo crec que potser seria
interessant i tindríem l’oportunitat de treballar-ho tots plegats per veure com es podria fer
realitat a l’espai dona i en aquest cas si que no hi havia les partides d’inversió.
Entenc la crítica que es fa; espero que així també hagi pogut aclarir una mica d’on parteix
i quins són els matisos del gris; després ja les valoracions tothom les farà i aquest punt
d’autocrítica –que si que és veritat que es va canviar de paradigma que no havia de ser
inversió- però tampoc es va desenvolupar el que havia de ser el programa amb les
actuacions, si hi havia d’haver un tècnic, ...
Volia aclarir una mica, perquè és un tema que surt bastant.

Sra. ELENA CRESPI:
Jordi, nosaltres no només parlem de l’espai dona; és un exemple. Creiem que era
important segurament destinar una partida de diners, perquè el projecte i el model es
poden construir; nosaltres pensem en el reaprofitament d’espais i hi havia moltes coses a
dir, però no només parlàvem d’això. Ja us dèiem que ens sonava bé la proposta, però no
preteníeu que quedés com encorsetat i creiem que ha sonat encorsetat i nosaltres hem
detectat una rigidesa que és la que ha fet que nosaltres no volguéssim tirar endavant
això.
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM.
Vots desfavorables: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
CUP-SP i EiO#FemTorelló
Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
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3.2.1. Donar compte dels decrets que s'han dictat des de l'última sessió plenària
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió plenària,
per al general coneixement:
Codi
,2016/1589
,2016/1590
,2016/1590-1
,2016/1591
,2016/1592

Data creació
18/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
19/07/2016

Descripció
Comís preventiu gos perillós M.P.B.
Decret adjudicació contracte menor subministrament
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-122
Decret incoar baixa d'ofici padró exp. 22-2016
Carpa Festa Major 2016
Concessió llicència obres - C. del Ter – C. EstudisCollsacabra - XOC - 355-2016-SSTT-LOMEN
Sanció 29-16
Acord incoació 29.1-16
Concessió llicència obres - C. Collsacabra, 25 - GND355-2016-SSTT-LOMEN
Incoació 29.2-16
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-123
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-124
Decret incoar baixa d'ofici exp. 23-2016
Decret incoar baixa d'ofici exp. 24-2016
Canvi titularitat dret funerari nínxol 496, fila 5 departament
Oest P.A.V.
46-16 ocupació via pública festa major Ptge Firal
Decret incoar baixa d'ofici exp. 25-2016
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-125
Decret aprovar un AD a favor de CVGOB
Decret aprovar un AD a favor d'Antonio Martinez Palazon
Decret aprovar un AD a del Consorci VGOB
Contestar instància relativa a petició plus de nocturnitat
en cas de canvi de torn
Carpa casal estiu en cas de pluja
Carpa bàsquet entrenaments 2016-2017
carpa casal estiu juliol
Nòmina. Imputació subvenció projecte Persones @ctives
Nòmina. Meritació nou trienni JDS
30-14-i Estimar al·legacions estació base telefonia C
Esquirol
31-14-i Estimar al·legacions estació base telefonia Av.
Castell, 25
Decret aprovació baixa autorització despesa licitació
contracte de subministrament vehicle pel transport
adaptat
Aprovació correfoc Festa Major 2016

,2016/1593
,2016/1594
,2016/1595

19/07/2016
19/07/2016
19/07/2016

,2016/1596
,2016/1597
,2016/1598
,2016/1599
,2016/1600
,2016/1601

19/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
19/07/2016

,2016/1602
,2016/1603
,2016/1604
,2016/1604-1
,2016/1605
,2016/1606
,2016/1607

19/07/2016
19/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016

,2016/1608
,2016/1609
,2016/1610
,2016/1611
,2016/1612
,2016/1613

20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016

,2016/1614

20/07/2016

,2016/1615

20/07/2016

,2016/1616
,2016/1617

20/07/2016
21/07/2016

,2016/1618
,2016/1619
,2016/1620

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del
procés selectiu per constituir una borsa de personal
21/07/2016 laboral per ocupar llocs de treball d'auxiliar de biblioteca.
21/07/2016 Obres d'abastament d'aigua al pla parcial La Caseta
21/07/2016 Denegar al·legacions M.A.Z.M
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Incloure una proposta de crèdit extraordinari a 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
Denegar al·legacions B.R.Q.
345-16 346-16, 437-16 ocupació via pública Festa Major
Denegar al·legacions P.C.P.
Estimar al·legacions F.S.R.
367-16 ocupació via pública Festa Major
Denegar al·legacions H.B.
Denegar al·legacions J.S.C.
Declarar extingida borsa d'agents interins de la Policia
Local- exped. 04-2014- Selecció.
Denegar al·legacions J.C.S.
Estimar al·legacions M.C.M.V.
Baixa servei transport adaptat exp. 1996-95
Estimar al·legacions P.F.C.
Baixa servei teleassistència exp. 2006-139
Estimar al·legacions J.C.P.
Baixa servei teleassistència exp. 2008-137
Denegar al·legacions M.S.C.
Alta servei teleassistència exp. 2008-137
Alta servei teleassistència exp. 2006-139
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
J.D.A.
Alta servei teleassistència exp. 1997-31
Decret Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de la
sala polivalent
Targeta d'aparcament provisional exp. 2016-620
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2016-613
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2006-51
Concessió llicència obres - C. Puigdessalit, 32 - SSCC 343-2016-SSTT-LOMAJ
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 202016, per generació de crèdits per ingressos no tributaris
11-2014-CP canvi no substancial exp. 16-01-III
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2002-60
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2001-35
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2006-183
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2009-119
113-16 Ocupació via pública Festa Major

,2016/1621
,2016/1622
,2016/1623
,2016/1624
,2016/1625
,2016/1626
,2016/1627
,2016/1628

21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016

,2016/1629
,2016/1630
,2016/1631
,2016/1632
,2016/1633
,2016/1634
,2016/1635
,2016/1636
,2016/1637
,2016/1638
,2016/1639

21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016

,2016/1640
,2016/1641

21/07/2016
21/07/2016

,2016/1642
,2016/1643
,2016/1644
,2016/1645

21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016

,2016/1646

21/07/2016

,2016/1647
,2016/1648
,2016/1649
,2016/1650
,2016/1651
,2016/1652
,2016/1653

21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016

,2016/1654

Nòmina. Assignació complement de productivitat
absentisme personal laboral meritat el 1r semestre de
21/07/2016 2016

,2016/1655
,2016/1655-1
,2016/1656

Nòmina. Assignació complement de productivitat
absentisme personal funcionari meritat el 1r. semestre de
21/07/2016 2016
22/07/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-126
Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa,
22/07/2016 per part de la Societat Ocellaire Barri Montserrat,.
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,2016/1657
,2016/1658
,2016/1659
,2016/1660
,2016/1661
,2016/1662
,2016/1663
,2016/1664
,2016/1665

Immovilització vehicle -Deixar sense efecte resolució de 2
22/07/2016 de juny de 2016
Sol·licitud d'accés per vehicles La Fleca Torelló Manlleu,
22/07/2016 SCP
22/07/2016 Immobilització vehicle- Obertura expedient IR
Entrevista El 9 Nou - Nomenament instructor expedient
22/07/2016 03-2016-IR
22/07/2016 Servei teleassistència exp. 2016-627
22/07/2016 Autorització assistència activitats formatives 19
25/07/2016 Sanció 30-16
Concessió dret funerari Columbari núm. 50 Cementiri
25/07/2016 municipal L.F.R.
25/07/2016 Decret incoar baixa d'ofici exp. 27-2016
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del
procés selectiu per constituir una borsa de personal
laboral per ocupar llocs de treball d'auxiliar de biblioteca
Nòmina. Bestreta reintegrable FVR
Decret aprovació baixa AD despesa contracte
subministrament
Delegació de l'alcaldia en la regidora Sra. Concepció
Villena, per a la celebració d'un casament civil.
Delegació de l'alcaldia en el regidor Sr. Jordi Rosell
Plajats, per a la celebració d'un casament civil
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-127
Concessió llicència obres - Pl. Nova, 17 - Ptge. Onze de
Setembre, 2 - EDE - 377-2016-SSTT-LOMEN
P-33-34 canvi titularitat concessió adtiva. mòduls mercat
mpal
167-16 Requerir autoliquidació ocupació para-sols i
retirada para-sols no autoritzats
5-2015-II canvi substancial exp. 15-04-II
381-16 Denegar ocupació via pública Festa Major
Acord incoació 30.1-16
Concessió llicència obres - C. del Mig, 49-51 - GND - 3682016-SSTT-LOMEN
Concessió llicència obres - C. del Mig, 53-55 - GND - 3692016-SSTT-LOMEN
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2008-76
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2008-159
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1999-98
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2013-36
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2009-248
Nomenament accidental sergent-cap de la policia local Sr.
FVR
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-128

,2016/1666
,2016/1667

25/07/2016
25/07/2016

,2016/1668

25/07/2016

,2016/1669

25/07/2016

,2016/1670
,2016/1671

25/07/2016
25/07/2016

,2016/1672

26/07/2016

,2016/1673

26/07/2016

,2016/1674
,2016/1675
,2016/1676
,2016/1677

26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016

,2016/1678

26/07/2016

,2016/1679
,2016/1680
,2016/1681
,2016/1682
,2016/1683
,2016/1684

26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016

,2016/1684-1
,2016/1684-2

27/07/2016
27/07/2016

,2016/1685
,2016/1686

Aprovació inicial projecte constructiu de reforma i millora
del clavegueram de la cruïlla del C_Manlleu amb
27/07/2016 C_Diputació (Ctra. BV-5224 PK 5,60)
27/07/2016 Decret aprovació pla seguretat i salut obra
Constitució de la borsa de personal auxiliar de biblioteca
27/07/2016 exped. 04-2016-Selecció

,2016/1687
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,2016/1688
,2016/1689
,2016/1690
,2016/1691
,2016/1692
,2016/1693
,2016/1694
,2016/1695
,2016/1696
,2016/1697
,2016/1698
,2016/1699
,2016/1700
,2016/1701
,2016/1702
,2016/1703
,2016/1704
,2016/1705
,2016/1706
,2016/1707
,2016/1708
,2016/1709
,2016/1710
,2016/1711
,2016/1712
,2016/1713
,2016/1714
,2016/1715
,2016/1716
,2016/1717
,2016/1718
,2016/1719

Sol•licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa,
27/07/2016 per part de SH Concept Formació, SL.
27/07/2016 Decret aprovar un AD a favor de Ferre Ojeda
Decret Aprovar un AD a favor de la Federació de
27/07/2016 Municipis de Catalunya
Aprovar les persones signants i els seus substituts en el
27/07/2016 programa informàtic Firmadoc
Instrucció per l’elaboració del pressupost i les ordenances
27/07/2016 fiscals per a l’exercici 2017
27/07/2016 AJUNTAMENT-2016 - CONTA-129
28/07/2016 349-16 ocupació via pública taules i cadires PL. Vella
28/07/2016 366-16 ocupació via pública C.Manlleu, 7
28/07/2016 372-16 ocupació via pública Av Castell, 23
28/07/2016 364-16 ocupació via pública Pl. Joanot Martorell, 1
28/07/2016 365-16 ocupació via pública Pl Mossèn Fortià solà
28/07/2016 385-16 Ocupació via pública Pl. Nova
Llicència divisió horitzontal - C. Besalú, s-n 28/07/2016 COSTERTEC - 380-2016-SSTT-LDHOR
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
28/07/2016 pública en accident de trànsit – Generalitat de Catalunya
28/07/2016 Contractació auxiliar de biblioteca IVS
28/07/2016 351-16 ocupació via publica C. Canigó, 68
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
28/07/2016 pública en accident de trànsit – T.O.C.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública 28/07/2016 A.EB.
28/07/2016 354-16 ocupació via pública C Sant Josep,3
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
28/07/2016 R.C.P.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
28/07/2016 F.F.
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública –
28/07/2016 C-S28/07/2016 Indemnització membre tribunal
Decret rectificació article setzè plec de clàusules
28/07/2016 administratives particulars
28/07/2016 Cessió de crèdit a Àrids Conanglell SL
Inadmissió a tràmit de la reclamació patrimonial que
28/07/2016 formula el Sr. G.C.R.
391-16 ocupació via pública taules i cadires C Estudis
29/07/2016 Festa Major
29/07/2016 Decret Relació de factures
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de Puigdecanet
29/07/2016 advocats scp
Pròrroga cessió gratuïta horts Cr. Vallespir, St. Roc i
29/07/2016 Calverons J.A.R. i A.L.H.
Decret aprovació expedient de licitació i plecs licitació
29/07/2016 contracte administratiu especial bar camp de futbol
Jornada. Compactació permís de lactància i ajut social fill
29/07/2016 IFN
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,2016/1721
,2016/1722

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juliol
2016Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juliol
29/07/2016 2016
Decret aprovar un AD a favor d'Autosubministres motor
29/07/2016 SA
29/07/2016 AJUNTAMENT/2016 - CONTA/130

,2016/1723

Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina juliol
2016Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina
juliol 2016Nòmina. Aprovació factors de l’específic
29/07/2016 nòmina juliol 2016

,2016/1720

,2016/1724
,2016/1725

29/07/2016
02/08/2016

,2016/1726
,2016/1727
,2016/1728
,2016/1729
,2016/1730
,2016/1731
,2016/1732

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

,2016/1733

02/08/2016

,2016/1734
,2016/1735
,2016/1736
,2016/1736-1

02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
04/08/2016

,2016/1737

03/08/2016

,2016/1738

03/08/2016

,2016/1739

03/08/2016

,2016/1740
,2016/1741

03/08/2016
03/08/2016

,2016/1742

03/08/2016

,2016/1743

03/08/2016

,2016/1744

03/08/2016

,2016/1745

04/08/2016

,2016/1746

04/08/2016

,2016/1747

04/08/2016

Canvi de data de la sessió plenària ordinària del mes
d'octubre, de les comissions informatives i d'una Junta de
Govern Local.
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-131
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
juliol 2016
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-636
379-16 ocupació via pública taules i cadires Av Castell, 1.
Autorització assistència accions formatives 20
371-16 ocupació via pública mercaderies C Nou, 104
352-16 ocupació via pública mercaderies C Canigó, 66
360-16 ocupació via pública taules i cadires
246-16 Requerir ocupació via pública para-sols no
autoritzats
246-16 Requerir ocupació via pública para-sols no
autoritzats
360-16 ocupació via pública taules i cadires
Reingrés excedència voluntària ACC
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-132
398-16Requerir sol·licitud ocupació via pública de parasols no autoritzats
385-16 Requerir sol·licitud ocupació via pública de parasols no autoritzats
Decret Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 15-2016, per ampliació de crèdits.
Concessió dret funerari nínxol 2315, fila 3 departament
Part Nova A.C.R.
7-2013-i baixa activitat C. manlleu, 7 bx
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA
nòmina juliol 2016
Sol.licitud accés estudis tàrifes SOREA periode 19982016 J.C.S.
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via
pública en accident de trànsit – Industrial Carsan SL
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número
21-2016, per ampliació de crèdit per ingressos.
Llicència parcel·lació terrenys - C. Pla de l'Aire, 6 - NCM 350-2016-SSTT-LPARC
Llicència parcel·lació terrenys - Mas Cervià - XSB - 3572016-SSTT-LPARC
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,2016/1748
,2016/1749
,2016/1750
,2016/1751
,2016/1752
,2016/1753
,2016/1754
,2016/1755
,2016/1756

Concessió llicència obres - C. Espona, 20 - JBM - 37004/08/2016 2016-SSTT-LOMAJ
04/08/2016 Acord incoació 31.1-16
Concessió llicència obres - C. del Ter, 94 - CCO - -201604/08/2016 SSTT-LOMAJ
Decret revocació concessió administrativa quiosc plaça
04/08/2016 Germà Donat
Contestar instància entrada núm. 2716 de 4-5-16 04/08/2016 exped.08-2015-selecció.
Incoació ordre execució neteja de solars Urbanització de
04/08/2016 Can Julià - 387-2016-SSTT-ordexec
Incoació ordre execució neteja de solars Urbanització
04/08/2016 Portal de la Carrera - 399-2016-SSTT-ordexec
Incoació ordre execució neteja de solars Urbanització
04/08/2016 Carrer del Turó - 400-2016-SSTT-ordexec
Concessió dret funerari nínxol núm.2314, fila 2
04/08/2016 departament 'Part Nova' D.J.T.

,2016/1757
,2016/1758

04/08/2016
04/08/2016

,2016/1759

04/08/2016

,2016/1760
,2016/1761
,2016/1762

04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016

,2016/1763

04/08/2016

,2016/1764

04/08/2016

,2016/1765
,2016/1766

04/08/2016
04/08/2016

,2016/1767

04/08/2016

,2016/1768

04/08/2016

,2016/1769
,2016/1770
,2016/1771

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

,2016/1772
,2016/1773
,2016/1774

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

,2016/1775

05/08/2016

,2016/1776

05/08/2016

Contestar instància reg.entr.núm. 4922 de 28-07-2016 en
relació a la realització del psicotècnic per a la recuperació
de l'arma reglamentària LAA
Decret aprovar la certificació núm.2 de la Sala Polivalent
Declarar extingida la borsa d'agents interins corresponent
al procés 04-2015-Selecció
Arranjament habitatge per a gent gran - C. Sant Josep, 61
1er-2a
Arranjament habitatge per a gent gran - C. Collsacabra, 7
Arranjament habitatge per a gent gran - C. Puig-agut, 51
Arranjament habitatge per a gent gran - C. Puigdessalit,
25 1er-3a
Autorització a l'ANC per instal•lar un muntatge informatiu
a la Plaça Nova, una parada de venda de tiquets I
samarretes I la venda de tiquets per l’11-S al Torelló Jove
Suspensió llicència obres - Pg. Horta de Can Bassas, 3 FPR - 329-2016-SSTT-LOMAJ
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-133
Arranjament habitatge per a gent gran - C. Puig de
Terrades, 14 1er
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM
juliol 2016
Targeta d'aparcament provisional individual MR exp.
2005-45
Servei neteja de xoc exp. 2004-47
Decret aprovar un AD a favor d'Infoself sistemes SL
Decret aprovar un AD a favor de Miquel Alemany Ylla
(Ticges)
Decret incoació contracte menor serveis
Decret aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret aprovar un AD a favor de Miquel Alemany Ylla
(Ticges)
Decret Aprovar un AD a favor de Serveis actualitzats de
l'espectacle SL
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,2016/1777

Sol·licitud d'una subvenció a la Direcció General
05/08/2016 d'Esports, per Festus i Nits Q

,2016/1778
,2016/1778-1
,2016/1779
,2016/1780
,2016/1781
,2016/1782

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

,2016/1783
,2016/1784
,2016/1785
,2016/1786

08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016

,2016/1787
,2016/1788

08/08/2016
09/08/2016

,2016/1789

09/08/2016

,2016/1790
,2016/1791

09/08/2016
10/08/2016

,2016/1792

11/08/2016

,2016/1793
,2016/1794

11/08/2016
11/08/2016

,2016/1796
,2016/1797
,2016/1798
,2016/1799
,2016/1800
,2016/1801
,2016/1802
,2016/1803
,2016/1804
,2016/1805

11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
17/08/2016
17/08/2016
17/08/2016

,2016/1806

17/08/2016

,2016/1807

18/08/2016

,2016/1808

18/08/2016

,2016/1809

19/08/2016

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del
procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic-a
mig-mitjana informàtic-a en règim de funcionari-ària interíina
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/134
Sol.licitud autorització remesa dades TGSS AFR
Modificació tutor pràctiques CLR
43-2015-i legitimació declaració responsable
1-2015-I Baixa activitat C. St.Miquel, 20
Canvi titularitat dret funerari nínxol 455, fila 5 departament
Est M.D.M.L.
Servei de neteja de xoc exp. 1998-127
Acord incoació 32.1-16
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-135
Modificar les persones signants i els seus substituts del
departament de seguretat ciutadana i mobilitat, en el
programa informàtic Firmadoc i correcció d’errades de la
Resolució 1691-2016
333-2016-SSTT-LOMEN
Delegació de l'alcaldia en el tinent Sr. David Forcada Rifà,
per a la celebració d'un casament civil.
Deixar sense efecte el decret de requeriment
d'indemnització per danys a la via pública – R.C.P.
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-136
Cessió crèdit a Àrids Conanglell. Part 2a. certificació Sala
polivalent
Decret Pagament a justificar per als actes de l'11 de
setembre
Servei de col·laboració de protecció civil
Autorització per fer una coreografia a la plaça Nova E.D.C.
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-137
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-138
Sol.licitud activitats formatives 21
397-16 ocupació via pública taules i cadires Pl. Vila, 2
398-16 ocupació via pública taules i cadires Pl. Nova, 9
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-139
Servei de neteja de xoc exp. 2015-126
Servei de neteja de xoc exp. 2006-157
Alta servei de Teleassistència exp. 2003-180
Aprovació projecte d'urbanització complementari de la
unitat d'actuació Puigbacó I
Renovació targeta aparcament provisional MR exp. 2010115
Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de
clavegueram, del 2n. trimestre de 2016
Aprovar i prendre raó de l’endós de la factura núm.
1160800002 a favor de Gestión Ferralla, S.L..
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,2016/1810
,2016/1811
,2016/1812
,2016/1813
,2016/1814
,2016/1815
,2016/1816
,2016/1817
,2016/1818
,2016/1819
,2016/1820
,2016/1821
,2016/1822
,2016/1823
,2016/1824
,2016/1824-1
,2016/1825
,2016/1826
,2016/1827
,2016/1828
,2016/1829
,2016/1830
,2016/1831
,2016/1832
,2016/1833
,2016/1834
,2016/1835
,2016/1836
,2016/1837
,2016/1838
,2016/1839
,2016/1840

Requeriment per completar documentació en sol•licitud
19/08/2016 d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.F.L.
Incoació procediment sancionador en matèria
19/08/2016 d'accessibilitat C.R.G.
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
19/08/2016 d'indemnització per responsabilitat patrimonial – F.X.P.B.
Rectificació plecs i nou anunci de licitació enllumenat
19/08/2016 públic
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda JGF
22/08/2016 juliol 2016
22/08/2016 Servei neteja de xoc exp. 2012-50
22/08/2016 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-675
22/08/2016 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-674
22/08/2016 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2003-180
22/08/2016 Baixa teleassistència exp. 2010-122
Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel
22/08/2016 subministrament d’aigua del 2n. trimestre 2016
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda LMR
23/08/2016 juliol 2016
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
23/08/2016 agost 2016
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local agost
23/08/2016 2016
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina agost
23/08/2016 2016
24/08/2016 AJUNTAMENT/2016 - CONTA/140
24/08/2016 Decret baixa deixar sense efectes padró exp.16-2016
Autoritzar i disposar una despesa a nom de
24/08/2016 Subministraments de Ferreteria Tió, S.L.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión
24/08/2016 Internacional de Limpieza, S.A.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión
24/08/2016 Internacional de Limpieza, S.A.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión
24/08/2016 Internacional de Limpieza, S.A.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión
24/08/2016 Internacional de Limpieza, S.A.
Autoritzar i disposar una despesa a nom de 9 Habitat
24/08/2016 Intel·ligent, S.L.
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa
24/08/2016 a nom de l'Associació Cultural i Artística Gea
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Musicop,
24/08/2016 S.C.C.L.
24/08/2016 Incoació ordre d'execució carrer Andorra, 2
24/08/2016 Incoació ordre d'execució carrer Molina 23
24/08/2016 Reconeixement de triennis ACC
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la
24/08/2016 relació comptable P-2016-105
24/08/2016 Incoació ordre d'execució carrer Jaume Balmes 8
24/08/2016 Incoació ordre d'execució carrer Canigó, 3, 4t 2a
Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les
24/08/2016 despeses incloses en la relació comptable P-2016-106
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,2016/1841
,2016/1842
,2016/1843
,2016/1844
,2016/1845

24/08/2016
25/08/2016
25/08/2016
25/08/2016
25/08/2016

,2016/1846
,2016/1847
,2016/1848

25/08/2016
26/08/2016
26/08/2016

,2016/1849
,2016/1850

30/08/2016
30/08/2016

,2016/1851
,2016/1852

30/08/2016
30/08/2016

,2016/1853

30/08/2016

,2016/1854
,2016/1855
,2016/1856

30/08/2016
30/08/2016
30/08/2016

,2016/1857

30/08/2016

,2016/1858
,2016/1858-1
,2016/1858-2
,2016/1858-3
,2016/1858-4
,2016/1858-5
,2016/1859

30/08/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
31/08/2016

,2016/1860

31/08/2016

,2016/1861

31/08/2016

,2016/1862
,2016/1863
,2016/1864
,2016/1865

31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

,2016/1866
,2016/1867
,2016/1868
,2016/1869
,2016/1870

31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

,2016/1871
,2016/1872

31/08/2016
31/08/2016

Incoació procediment protecció legalitat urbanística carrer
Sant Roc 23
Incoació protecció legalitat urbanística Ronda del Puig, 3
Incoació protecció legalitat urbanística Av. Pirineus, 60
Incoació protecció legalitat urbanística carrer Lleida 10
Incoació protecció legalitat urbanística carrer del Pont, 44
Desistiment recursos d'alçada Sr. Santiago Torres
Muniesa
Sol•licitud activitats formatives 22
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina agost 2016 ETF
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA
nòmina agost 2016
Decret deixar sense efectes exp. 21-2016
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM
agost 2016
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina agost 2016 MCRR
Decret adjudicació contracte menor serveis neteja edifici
La Cooperativa
Canvi titularitat dret funerari nínxol 548, fila 2 departament
Oest J.P.R.
Decret baixa definitiva exp. 07-2016
Decret baixa definitiva exp. 10-2016
Sol·licitud documentació arxiu municipal per a exposició
centenari C.F Torelló
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos
personal col•laborador ràdio
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-145
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-144
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-143
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-142
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-141
Decret baixa definitiva exp. 12-2016
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 222015, per generació de crèdits per ingressos no tributaris
Aprovació llista provisional persones admeses i excloses
borsa agents interins PL
Canvi titularitat dret funerari nínxol 667, fila 4 departament
Oest J.F.C.
Alta servei de teleassistència exp. 2005-222
Decret incoar baixa d'ofici exp. 26-2016
Servei de teleassistència exp. 1998-46
Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Construcció d’una
Sala Polivalent a la Zona Esportiva Municipal (Ampliació
Pavelló)”
Servei de neteja de xoc exp. 2016-255
Alta servei transport adaptat exp. 2003-255
Servei de neteja de xoc exp. 2015-371
Baixa servei de teleassistència exp. 1997-63
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa
a nom de Carme Trabal Benítez
Sanció 33-16
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,2016/1873
,2016/1874
,2016/1875
,2016/1876
,2016/1877

31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

,2016/1878
,2016/1878-1

31/08/2016
05/09/2016

,2016/1879
,2016/1880

02/09/2016
02/09/2016

,2016/1881
,2016/1882

02/09/2016
02/09/2016

,2016/1883

02/09/2016

,2016/1884

02/09/2016

,2016/1885
,2016/1886
,2016/1887
,2016/1888
,2016/1889
,2016/1890
,2016/1891

02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
02/09/2016

,2016/1892
,2016/1892-1
,2016/1893
,2016/1894
,2016/1895
,2016/1896

02/09/2016
05/09/2016
05/09/2016
05/09/2016
05/09/2016
05/09/2016

,2016/1897

05/09/2016

,2016/1898
,2016/1899

05/09/2016
05/09/2016

,2016/1900
,2016/1901
,2016/1902

05/09/2016
05/09/2016
06/09/2016

,2016/1903
,2016/1904
,2016/1905
,2016/1905-1
,2016/1906

06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
07/09/2016
07/09/2016

,2016/1907
,2016/1908

07/09/2016
07/09/2016

Acord incoació 33.1-16
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina agost 2016 LAA
Baixa servei de teleassistència exp. 2000-60
Acord incoació 34.1-16
Incoació 33.2-16
Autorització dels actes de l'11 de setembre que organitza
ANC Torelló
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/146
Autoritzar i disposar una despesa a nom d'Instal·lacions
Elèctriques Electricamper, S.L.
Decret autorització ús Escola Fortià Solà
Reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de Fundació
Pia Autònoma Institut Per tarrés d'Educació en l'Esplai
Sol.licitud activitats formatives 23
Autorització ús teatre Cirvianum 1-2017 Escola vall del
Ges
Reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de Fundació
Privada d'Estudis Musicals de Manlleu
Reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de
l'Associació de Mestres Els Nans
Renovació targeta d'aparcament provisional exp. 2004-58
Alta servei teleassistència exp. 2016-692
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2005-114
Denegar al·legacions E.P.L.H.
Devolució d'aval Associació Mestres els Nans
Aprovació del calendari laboral 2016
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del
procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic-a
mig informàtic en règim de funcionari interí
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/147
Autorització ús teatre Cirvianum 2-2017 Ràdio Teletaxi
Nòmina. Imputació subv. Millora Ocupabilitat
Carpa Benestar Social
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina agost 2016 MFC
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la
relació comptable P-2016-113
Decret classificació ofertes licitació manteniment i
arrendament dues màquines multifuncions noves
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Concessió dret funerari nínxol 26, fila 2 departament Est
F.E.R.
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Autorització ús teatre Cirvianum 17-2016 Coral Lloriana
Decret imposició sanció ordenança convivència
ciutadana A.F.
Servei transport adaptat exp. 2004-199
Decret incoar baixa d'ofici exp. 28-2016
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/148
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina agost 2016 MVJ
Nòmina. Imputació subv. Xarxa Governs Locals 20122015
Autorització Festes de Rocaprevera 2016
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,2016/1909
,2016/1910
,2016/1911
,2016/1912
,2016/1912-1
,2016/1913
,2016/1914
,2016/1915
,2016/1916
,2016/1917
,2016/1918

07/09/2016 Renovació targeta d'aparcament MR esp. 1996-34
07/09/2016 Nòmina. Meritació nou trienni nòmina setembre 2016 PTB
Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència
07/09/2016 domiciliària del 4t. trimestre de 2016
386-16 ocupació via pública taules i cadires Av.
07/09/2016 Montserrat, 7
08/09/2016 DECRET 1866/2016 DE 31/08/2016
08/09/2016 Incoació sancionador accessibilitat M.C.C.
Concessió pròrroga llicència obres - Rda. Manuel
08/09/2016 Colomer, 3 - CRD - 427-2015-SSTT-LOMEN
Sol.licitud còpia llicència 1a ocupació Cr. Manlleu 32, 2o
08/09/2016 2a J.R.V.
Autorització ús teatre Cirvianum 3-2017 Escola Dr. Fortià
08/09/2016 Solà
Modificar les persones signants i els seus substituts del
08/09/2016 departament d’esports al programa Firmadoc
Autorització ús teatre Cirvianum 4-2017 associació
08/09/2016 Namasté

,2016/1919
,2016/1919-1

08/09/2016
09/09/2016

,2016/1920
,2016/1921

09/09/2016
09/09/2016

,2016/1922
,2016/1923

09/09/2016
09/09/2016

,2016/1924
,2016/1925
,2016/1925-1
,2016/1926

09/09/2016
09/09/2016
13/09/2016
12/09/2016

,2016/1927

12/09/2016

,2016/1928

12/09/2016

,2016/1929

12/09/2016

,2016/1930
,2016/1931
,2016/1932

12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016

,2016/1933
,2016/1933-1

12/09/2016
13/09/2016

,2016/1934

13/09/2016

,2016/1935

13/09/2016

Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 9.537.190
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/149
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Mecanitzats
de la Fusta Kim, S.L.
Exp.- 428-16 alta placa de gual C. Moreta, 19
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda agost
2016 MMM
Exp.-429-16 alta placa de gual C. Progrés, 62
Nòmina. Imputació subvenció elaboració projecte
executiu botiga del Museu Torneria
Exp.- 433-16 alta placa de gual C. Vinyoles, 10
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/150
Sol·licitud activitats formatives 24
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del
procés selectiu per constituir una borsa de personal
col.laborador de la ràdio municipal
Concessió llicència obres - C. Puigdecanet, 26 - GND 416-2016-SSTT-LOMEN
Concessió llicència obres - C. Collsacabra, 30 – GND 415-2016-SSTT-LOMEN
Autorització ús teatre Cirvianum 18-2016 Festival cinema
Muntanya
Targeta d'aparcament provisiona MR exp. 2016-710
Alta servei teleassistència exp. 2015-621
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 465-2016-SSTT-LOMEN, d'especial interès
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-151
7-2016-CPR-CN Devolució d'ingrés indegut canvi titular
C. Sant Miquel, 1
15-09-III donar de baixa al cens activitat Call de la
Torrentera, 54
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3-2014-II-CN legitimació control inicial benzinera i rentat
de vehicles C.Ter, 45
167-16 Ocupació via pública amb para-sols
Servei transport adaptat exp. 2010-64
Sol·licitud activitats formatives 25
Decret genèric (UNITAT DE RECEPCIÓ)
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina setembre 2016 LDS
252-16 Incoar exp. esmena o defecte activitat Pl. Joanot
Martorell, 1
256-16 Incoar exp esmena mancances activitat Pl. Vella,
10
267-16 incoar exp. esmena activitat C Rocaprevera, 16
Bx
aprovació Linies fonamentals del pressupost any 2017

,2016/1936
,2016/1937
,2016/1938
,2016/1939
,2016/1940
,2016/1941

13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016

,2016/1942

14/09/2016

,2016/1943

14/09/2016

,2016/1944
,2016/1945

14/09/2016
14/09/2016

,2016/1946

Concedir l'increment de 9m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
14/09/2016 contracte 5.601.782
Sol•licitud d’ajut destinada a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil
Sanció 35-16
Acord incoació 35.1-16
Denegar al·legacions 12-16
Sanció 36-16
Acord incoació 36.1-16
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp.
1997-31
Baixa servei teleassistència exp. 2009-62
Sanció 37-16
Acord incoació 37.1-16
Modificació de les dades de la Colla Gegantera de Torelló
Renúncia voluntària al lloc de treball NAV
Contractació col.laborador radio substitució maternitat i
lactància MCT
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-154
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-152
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-153
268-16 incoar exp. esmena activitat Pl. Nova, 14 bx
267-16 incoar exp. esmena activitat C Rocaprevera, 16
Bx
Decret justificació bestreta 5 B. Social. 4a. reposició

,2016/1947
,2016/1948
,2016/1949
,2016/1950
,2016/1951
,2016/1952

14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016

,2016/1953
,2016/1954
,2016/1955
,2016/1956
,2016/1957
,2016/1958

14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016

,2016/1959
,2016/1960
,2016/1961
,2016/1962
,2016/1963

14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
15/09/2016

,2016/1964
,2016/1965

15/09/2016
15/09/2016

,2016/1966

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 232016, per transferències de crèdit i crèdit extraordinari,
finançat amb baixes del crèdit de partides que s’estimen
15/09/2016 reductibles

,2016/1967
,2016/1968

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 242015, per generació de crèdits per ingressos no tributaris i
15/09/2016 ingressos afectats
16/09/2016 7-2016-II-CN legitimació canvi titular activitat C. Ter, 124

,2016/1969

Aprovació inicial projecte bàsic i executiu espai de
benvinguda i botiga de marxandatge del Museu de la
16/09/2016 Torneria
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,2016/1970
,2016/1971
,2016/1972
,2016/1973
,2016/1974
,2016/1975

16/09/2016 Alta servei teleassistència exp. 2015-416
16/09/2016 Carpa regidoria de cultura gegants
Renovació targeta aparcament provisional MR exp. 201616/09/2016 251
16/09/2016 Realització període de pràctiques OAB
Delegació per a la celebració d'un casament civil al
20/09/2016 regidor Sr. Jordi Rosell
Decret aprovar un AD a favor del Consell Comarcal
20/09/2016 d'Osona
Acceptar la sol·licitud de l'empresa Sorea, S.A. i establir
la retribució del servei de clavegueram que gestiona
l'esmentada companyia per l'any 2016
Sanció 38-16
Acord incoació 38.1-16
Pròrroga cessió habitatge social. exp. 1998-83
Autoritzar 30ena Trobada de gegants el dia 8 d'ocutbre
de 2016
Reposició canvi taquilla Teatre Cirvianum
Rectificar la resolució de l'alcaldia 1710 del 2016

,2016/1976
,2016/1977
,2016/1978
,2016/1979

20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016

,2016/1980
,2016/1981
,2016/1982

20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016

,2016/1983

Deixar sense efecte la concessió de l’increment de 6m³ a
preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
20/09/2016 subministrament d’aigua

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

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació a la regidora
Concepció Villena per a la celebració d'un casament civil
En data 25/07/2016, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació per al
general coneixement:
“En data 27 d’abril de 2016, la lletrada de l’Administració de Justícia del Registre Civil de
Torelló, emet comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr.
JOSEP MIQUEL TRIPIANA PONCE i la Sra. MARIA CARME CASTILLO EXPÓSITO, els
quals han manifestat la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló,
d’acord amb el que estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del
Codi Civil en matèria d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
La Sra. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO, regidora d’aquesta Corporació, està en
disposició de celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
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Primer.- DELEGAR en la Sra. CENCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JOSEP
MIQUEL TRIPIANA PONCE i la Sra. MARIA CARME CASTILLO EXPÓSITO, el dia 20
d’agost de 2016.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.2. Donar compte expressa del decret de delegació en el regidor Sr. Jordi Rosell,
per a la celebració d'un casament civil
En data 25/07/2016, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació per al
general coneixement:
“En data 27 d’abril de 2016, la lletrada de l’Administració de Justícia del Registre Civil de
Torelló, emet comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr.
ARNAU FARRÚS TEIXIDÓ i la Sra. VANESA CORDERO RUIZ, els quals han manifestat
la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que
estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria
d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI ROSELL PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. JORDI ROSELL PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. ARNAU FARRÚS TEIXIDÓ
i la Sra. VANESA CORDERO RUIZ, el dia 3 de setembre de 2016.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.”
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.3. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un matrimoni civil al tinent d'alcalde, Sr. David Forcada
En data 9 d’agost de 2016, s’ha dictat un decret de l’Alcaldia del qual se’n dóna compte
expressa al ple per al general coneixement:
“En data 11 de juliol de 2016, la lletrada de l’Administració de Justícia del Registre Civil
de Torelló, emet comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el
Sr. IVAN ESTÉVEZ MOYANO i la Sra. MARIA ÁNGELES BAGUE ROSELL, els quals
han manifestat la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord
amb el que estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil
en matèria d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. DAVID FORCADA RIFÀ, tinent d’alcalde d’aquesta Corporació, està en disposició
de celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. DAVID FORCADA RIFÀ, tinent d’alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. IVÁN
ESTÉVEZ MOYANO i la Sra. MARÍA ÁNGELES BAGUE ROSELL, el dia 3 de setembre
de 2016.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.4. Donar compte expressa d'un decret de delegació per a la celebració d'un
casament civil al regidor Sr. Jordi Rosell
En data 22 de setembre de 2016, s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 16 de setembre de 2016, la lletrada de l’Administració de Justícia del Registre
Civil de Torelló, emet comunicat en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre
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el Sr. JOSEP TARBAL CASELLAS i la Sra. BERTA FONTARNAU BIGAS, els quals han
manifestat la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb
el que estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en
matèria d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI ROSELL i PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. JORDI ROSELL PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JOSEP TARBAL
CASELLAS i la Sra. BERTA FONTARNAU BIGAS, el dia 22 de setembre de 2016.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, cal procedir a la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.3.5. Donar compte expressa d'un decret de l'alcaldia de data 29 de juliol de 2016,
de canvi de la data d'una sessió plenària
En data 29 de juliol de 2016, es va dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
contuniació per al general coneixement:
“RELACIÓ DE FETS:
Per decret de l’alcaldia de data 14 de desembre de 2015, es va aprovar el calendari de
sessions ordinàries per al 2016. En el calendari, es va preveure que el ple es reunís en
sessió ordinària el dia 31 d’octubre de 2016.
En la sessió ordinària del mes d’octubre, hi ha el costum de presentar per a la seva
aprovació, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici següent; tenint en
compte que l’últim dilluns del mes d’octubre s’escau en l’últim dia del mes, des
d’intervenció informen a aquesta alcaldia que els terminis per al tràmit de les publicacions
preceptives serien massa justos per tal que puguin entrar en vigos el dia 1 de gener de
2017.
Per tant, i acollint-me a la normativa vigent que preveu que la competència per a
l’aprovació del calendari de sessions i la seva modificació, recau en aquesta alcaldia,
proposo avançar una setmana la celebració de les comissions informatives i el ple
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ordinari i suprimir la sessió de la Junta de Govern Local que estava prevista per al 24
d’octubre, per coincidència amb la sessió plenària.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 104 del Reglament Orgànic Municipal, disposa: “Article 104.- Sessions
ordinàries.
El Ple celebrarà sessions ordinàries, com a mínim, amb caràcter mensual, respectant en
tot cas la periodicitat establerta mitjançant acord del propi Ple a l’inici del mandat, en el
que s’establiran, a més, les dates i horari concret de celebració.
Malgrat això, l’Alcalde o Alcaldessa podrà ser habilitat pel Ple en l’esmentat acord, per a
suspendre la celebració de la sessió ordinària corresponent al mes d’agost, com a
conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les altres sessions
ordinàries, dintre del mateix mes de la data prevista per a la seva celebració preceptiva,
quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances.

(...)
En tots els supòsits, l’Alcalde o Alcaldessa donarà compte d’aquesta decisió a la Junta de
Portaveus, amb caràcter previ.
(...)
PROPOSO:
Primer.- MODIFICAR la data de les sessions que relaciono a continuació:
Junta de Govern Local:
o Modificar l’horari de la sessió prevista pel dia 17 d’octubre, que s’avançarà
en 2 hores i es convocarà per a les 5 de la tarda.
o Suprimir la previsió de celebració de la sessió que estava prevista pel dia
24 d’octubre, per coincidència amb la sessió plenària.
Comissió Informativa de serveis a les persones: avançar la seva convocatòria del
dia 24 al 17 d’octubre de 2016
Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, Seguretat ciutadana i mobilitat:
avançar la seva convocatòria del dia 24 al 17 d’octubre de 2016
Comissió Informativa de Serveis territorials i promoció econòmica: avançar la seva
convocatòria del dia 24 al 17 d’octubre de 2016
Junta de Portaveus: avançar la seva convocatòria del dia 25 al 18 d’octubre de
2016
Ple ordinari: avançar la seva convocatòria del dia 31 al 24 d’octubre de 2016
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als membres del consistori.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
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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 18 de juliol de 2016.
Sessió extraordinària urgent del dia 28 de juliol de 2016
Sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2016.
Sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2016.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. LLUÍS TONEU:
4.1.Altra vegada més i malgrat les pluges d’aquests últims dies, hem viscut un estiu
d’extrema sequera; només calia fixar-se en com baixava el Ges i independentment que a
nivell de país no s’hagi cregut convenient decretar cap nivell d’actuació, d’alerta, nosaltres
entenem que des del món local sempre és necessari reforçar amb consells de bones
pràctiques i missatges enfocats a un estalvi d’aigua, per exemple en el tema de regar els
jardins, ... de fet, per sort es fa en molts pobles, alguns d’ells veïns nostres i, per tant,
tenint en compte els efectes cada vegada més evidents del canvi climàtic, des del nostre
grup entenem que és important no descuidar aquestes coses, aquestes campanyes de
sensibilització que a l’estiu creiem que tenen molta cabuda i, per tant, demanaríem que
de cara a propers estius o de properes situacions com les que hem viscut, ens poséssim
a l’agenda anar recordant a la gent fer un bon ús de l’aigua.

Sr. Manel Romans:
La veritat és que no ho hem fet aquest any, però mirarem si de cara a l’any vinent abans
de l’estiu fem una campanya per mirar de minimitzar el consum de l’aigua.
Sra. ELENA CRESPI:
4.2.En relació al bar del camp de futbol, voldríem preguntar quina valoració es fa des de
l’equip de govern del resultat del concurs per a la gestió del bar.
I quina idea hi ha sobre la durada del bar¸ si es tancarà quan s’obri el bar de la sala
polivalent, o si es considera que els dos podrien ser compatibles i conviure alhora.

Sr. Jaume Vivet:
El tema de la durada del bar, i penso que és important aclarir-ho. La durada és, com a
mínim, fins que hi hagi el de la sala polivalent. Hem previst que puguin ser dos anys amb
un període de dos més un més un, en total quatre anys. Per què ho hem posat així?
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Doncs perquè si hi hagués algun problema que es retardés la construcció de la sala o
qualsevulla altra cosa, diguem que ens hem curat amb salut per no haver de fer un altre
concurs ni res de tot això.
Està clar que la nostra voluntat és que allà només hi hagi un bar. Quan sigui l’hora, se’n
parlarà, perquè entenem que no és el mateix el bar que hi ha ara al pavelló, que el que hi
haurà a la sala polivalent, no és el mateix, i aquí hi ha una concessió que es va donar el
2011 per 20 anys i cal veure com se soluciona aquest tema; aquesta serà una cosa que
s’haurà de parlar amb els actuals concessionaris i amb la nova concessió i ja està una
mica parlat i està en possibles vies d’acord. Ara és una cosa que hem d’acabar de parlar i
ens queda aquest any per fer-ho. Podria ser que haguessin de coexistir dos bars, perquè
un està donat en unes condicions que s’haurien de pagar unes indemnitzacions i si la
persona està d’acord a tenir-ho tal com ho té, a nosaltres ja ens està bé, també. El que no
podem fer és pagar una indemnització, perquè una cosa es va donar amb un període tan
llarg de temps, que nosaltres tampoc som partidaris de fer-ho tan llarg. Per tant, potser
haurien de coexistir dos bars, mentre un té una concessió i l’altre en té una altra, ja
veuríem com queda això. N’estem parlant. És molt esquemàtic el que hem fet fins ara, no
hem entrat a fons en el tema, però si comentar això, que hi ha una casuística, que a
mesura que hi hem anat entrant es van desvetllant coses i el que hem de mirar de fer és
el millor per a tots i que ens costin els mínims diners possibles i pensem que la
indemnització, com que és del 2011, podria ser més o menys alta. De totes maneres, el
que fem ho farem d’acord amb els concessionaris i us anirem explicant com va, també,
no hi tenim pas cap problema en aquest tema.
Per tant, la durada del bar, el bar del camp de futbol desapareix, per un tema de salubritat
pública, bàsicament, perquè allò és un forat, diguem-ho així de clar. Sanitat, si venen ens
cau el pèl a l’Ajuntament i a mi el primer i, per tant, hem estat els primers que hem volgut
que en tot el tema del bar, una cosa si que hem aconseguit i és que aquell forat, passi a
ser una cosa més digna, com serà un mòdul.
I pel tema de la valoració que en fem, diguem que és positiva, en el sentit que
endreçarem el tema en l’espai; hem fet un concurs públic; s’ha pogut presentar qui ha
volgut i només s’ha presentat el futbol. La queixa, una mica venia pel fet que no se’n va
fer difusió igual que en altres casos; potser no havíem de fer difusió de cap. Aquí sabíem
que hi havia el club que estava interessat per fer-ho, perquè ja havia manifestat que hi
posaria un mòdul; el que si que ens ha sorprès és que quan s’ha demanat quin cànon
pagarien a l’Ajuntament, han ofert només 1€. Aquí pensem –ho dic aquí i no els ho he dit
a ells- creiem que és una mica riure’s de l’administració oferir un euro de cànon i amb
aquest euro, assoleixen els 60 punts, perquè no hi havia cap més oferta per portar el bar.
A partir d’aquí, una mica el que farem, i d’això n’hem parlat tècnics i polítics, a partir d’ara,
en qualsevulla concessió d’aquest tipus fixarem el cànon des de l’Ajuntament, agradi o no
agradi, quedi desert o no quedi desert. En això, si que pensem una mica que ha estat, i
ho torno a repetir, riure’s de l’Ajuntament, perquè ens costarà més la feina i paperassa de
cobrar-los un euro, que no pas l’euro en si mateix. Entenc una mica el que he dit i si
convé també els ho diré a ells. Potser ho havia d’haver fet al revés, primer dir-ho a ells i
llavors dir-ho aquí, però ja que ha sortit el tema, ha estat una mica riure’s de l’Ajuntament
en aquest cas, ho dic francament; no creiem que sigui correcte fer aquesta oferta, quan
podran gestionar un espai que és públic; d’acord que hi tenen unes despeses i que en un
període tan curt per recuperar la inversió, és anar fent caixa d’euro en euro i costa molt,
però entenem que ho gestiona qui ho ha de gestionar; en aquest cas també van canviar
els estatuts del propi club, perquè l’objecte del club és ensenyar a jugar a futbol, no és
regentar un bar i han hagut de canviar els estatuts del club per tal que els permeti fer
aquesta activitat.
També els hem demanat que posin una persona autònoma i que estigui al corrent de la
seguretat social i s’equipararà una mica a l’altre bar, que també li requerim el mateix.
També hem posat uns horaris i qualsevulla cosa que es vulgui fer fora d’aquests horaris,
hauran de demanar autorització, perquè allò també a vegades semblava una mica campi
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qui pugui i hem tret aquella carpa, que també s’anava fent vella i amb el tema de les
obres i tot plegat, vam pensar que ara era el moment de fer-ho.
I en quant a temes de salubritat pública, entenem que s’havia de fer aquest pas, perquè
estàvem en fals.
Sr. Jordi Casals:
Nosaltres creiem que el club de futbol és qui havia de gestionar un bar a la zona del camp
de futbol i a més, sabent que era temporal fins que hi hagi el bar de la sala polivalent que,
a més, es va ubicar el bar a la banda del camp de futbol per donar resposta a això.
Nosaltres creiem, per això, que es podia haver fet d’una altra manera; es podia haver fet,
ja que era una qüestió temporal, cedir la gestió d’un bar temporal amb data límit, no
sabem el dia concret, però sabem el fet concret que farà desaparèixer aquest bar i ho
podríem haver fet d’aquesta manera.
Hi ha coses que... és a dir: el fet de dir que s’ha consensuat amb una entitat que sigui
l’única que s’ha presentat i que després, tot plegat, el cànon, que no sé si s’havia de
demanar un cànon a un bar temporal del camp de futbol, que la seva activitat està molt
restringida a l’activitat esportiva d’allà. Però que acabi essent d’1€ i tot plegat,
segurament tot plegat ho hauríem pogut haver fet millor i entenc que l’alcalde, a més, ha
fet aquesta reflexió i si que és cert que amb això millorem i posem en ordre una situació
que no era del tot correcte i ara, com a mínim, ho hem pogut endreçar i l’activitat al camp
de futbol a nivell esportiu, però també a nivell de relació, millorarà i tots plegats podem
estar més tranquils durant aquest període transitori de construcció de la sal polivalent.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
4.3.Una pregunta relacionada amb el punt que hem votat abans, sobre els polígons Mas les
Vinyes II i Mas les Vinyes III i seria referent al Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, el
POUM actual, que encara és el que es va aprovar a l’època de Miquel Franch i que
preveia un Torelló amb 17.000 habitants i que encara creixia molt més per arreu, de la
mesura que té actualment el municipi.
Nosaltres en campanya ens vam mostrar partidaris de revisar-lo i canviar-lo, ja que es va
fer en uns temps de bombolla immobiliària que han canviat i molt. De fet, nosaltres crèiem
que caldria revisar-lo per preservar el territori i evitar que Torelló creixi més en extensió.
Quan en campanya es va parlar d’aquest tema, recordem, moltes vegades tu alcalde
Santi Vivet t’havies mostrat partidari de revisar-lo o, si més no, de parlar-ne i la pregunta
és saber actualment quines intencions té l’equip de govern en aquest tema, si ho heu
posat sobre la taula, si se’n ha parlat.

Sr. Jaume Vivet:
El POUM, en vam parlar –això que dius tu- en campanya; tots tenim, penso, la voluntat
que Torelló ha de tenir uns límits; per exemple, que no es desenvolupi la Creu II no ens
preocupa gaire, penso; ens preocupa potser més un Mas Les Vinyes II i ja no parlem ni
del III, nosaltres! Del III no en parlem. la manera de preservar tot això, potser seria fent
unes modificacions puntuals en el Pla que ja tenim, perquè fer un POUM nou últimament
n’estan tombant diversos, s’han posat molt estrictes per aprovar-los i pensem que el que
potser hauríem de fer seria o revisar-lo o modificar-lo. Potser hauríem de fer una
modificació i parlar de què volem preservar i què creiem que no s’ha de desenvolupar.
Pensem que un Mas Les Vinyes II, a Torelló no hi ha sòl públic. Tenim un tema que ho
pot hipotecar molt fort, que és el tema de l’electricitat; en aquests moments, fa poc,
encara ens hem de reunir amb la persona que ens pot fer una mica la valoració del que
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val portar l’electricitat allà, perquè, és clar! Si l’electricitat val 4 milions d’euros que és el
que se’ns va dir el 2006, ho fa pràcticament inviable, perquè només d’electricitat 4 milions
d’euros, vol dir que amb la resta te’n pots anar a 8 o 10 milions més d’euros i, per tant,,
vas a un preu del sòl inclús molt més elevat que a La Caseta, per dir alguna cosa.
Fonamental és l’electricitat; abans de fer planejament, si que volem mirar de veure
realment què ens val això i estudiar altres opcions, que ja n’hem fet altres opcions, però
hem dit que no, que primer hem de fer la que estem fent ara: parlar amb la companyia
que tenim ara, que és FECSA-ENDESA i parlar amb ells; i això és el que tenim ara sobre
la taula i el que hauríem de fer és unes modificacions, que de fet ja n’anem fent, però si
que potser n’hauríem de fer una general, dient que Vinyes III de moment no es
desenvolupa, La Creu, tampoc; el Castell ja està com està, és a dir, que ja tenim espai
per créixer i penso que si les coses van com van, en tenim per anys, perquè de moment
tot està molt aturat.
Estem d’acord, potser hauríem de començar a posar el fil a l’agulla i explicar una mica
aquestes modificacions que tenim i, sobretot, la que penso que potser és més urgent, és
aquesta de Les Vinyes II, que és la que avui s’ha aprovat que siguem administració
actuant i, per tant, això també s’ha de dir: som administració actuant, però tenim
INCASÒL que té una part molt important del terreny; no recordo exactament quan té,
però segurament és més del 50% i ja els hem dit que anirem una mica agafats de la mà
d’ells, no en el sentit de fer cap concessió, però si que no tirarem endavant aquest Pla
Parcial si no hi ha cap empresa que el demani. L’altra cosa és poder tenir el planejament
fet, a punt de fer la reparcel·lació, que tampoc tingui costos per a l’administració i que no
haguem de, el que ens vam trobar, que terrenys que són pedregars paguin un IBI com si
ja estigués urbanitzat i el sòl consolidat i amb tots els serveis. Tampoc volem això, vull dir
que penso que el sòl s’ha de pagar, no pel valor que té, si no per l’ús que té en cada
moment. Per tant, això ho farem i ja us anirem tenint informats de tot aquest tema.
4.4.Un prec, per no canviar la tònica general dels plens, és sobre el carnaval: ara que ja hi ha
el relleu que assegura la continuïtat, volem fer arribar el nostre malestar sobre com s’ha
gestionat el tema des de l’equip de govern, ja que tot i les nostres reiterades preguntes i
oferiments per treballar sobre aquest tema el retorn ha estat mínim. De fet, fins i tot, pot
semblar una tonteria, però és un detall més de com s’ha portat aquest tema, només cal
veure com se’ns va informar del relleu, amb un correu electrònic del tècnic de
comunicació, informant-nos en nom de la regidora de cultura i de l’alcalde del relleu,
forma de comunicació que, si més no, en aquesta legislatura, l’equip de govern no ha fet
servir en cap altra ocasió. Pot semblar un detall menor, però tot i fer preguntes en cada
ple des del febrer sobre la qüestió del carnaval, no hem rebut cap trucada de la regidora,
ni s’ha posat en contacte directament amb nosaltres, ni que sapiguem, amb la resta de
partits a l’oposició, per tractar totes aquestes propostes. De fet, només ha estat un únic
cop, que vam fer una reunió el proppassat mes d’abril, que es va fer conjunta amb tots els
equips presents, en què es van abordar un seguit de temes, es van fer unes quantes
propostes, que es van posar sobre la taula; es va dir que totes aquestes qüestions es
tractarien en una segona reunió i que s’hi continuaria treballant i aquesta segona reunió
mai s’ha arribat a produir i estem parlant del mes d’abril passat. La qüestió és que tot i
haver-hi el relleu de persones en l’organització de la rua del carnaval, nosaltres
emplacem l’equip de govern per continuar treballant des de la vessant institucional amb la
millora organitzativa de la festa i a convocar una nova reunió amb la resta de partits per
parlar de com han quedat les propostes que es van fer en aquell moment, ja que n’hi
havia que no eren només referents al relleu de persones. I és que si només entenem que
el problema que tenia el carnaval era de relleu, l’única cosa que farem és xutar la pilota
endavant fins al pròxim relleu que hi hagi d’haver, amb les persones que ara ho
organitzaran.
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Cal que l’Ajuntament prengui part més activa en l’organització de la festa, no només
contractant un tècnic i, sobretot, fer un debat –com a poble i com a institució- de quin
carnaval volem, quin paper hi ha de jugar la institució i l’Ajuntament i fer els passos per
aconseguir-ho i que aquest sigui com més sòlid millor i, per tant, aquest prec seria això:
emplaçar l’Ajuntament a continuar treballant el tema a nivell institucional.

Sr. Jaume Vivet:
Jo sempre dic que hi ha maneres de portar les coses i potser no ho hem fet al vostre
gust, segurament que no. evidentment que si la Nuri hi vol afegir alguna cosa, em talles i
dius la teva. Jo penso que d’entrada, per tirar endavant el carnaval era fonamental trobar
algú que tirés endavant la rua; jo no entenc el carnaval de Torelló sense la rua; si algú
l’entén, que m’ho expliqui. I això és una cosa que ha costat molt trobar algú. No ens
pensàvem que ens costés tant. Si algú coneixia algú que ho podia fer, també ho hagués
pogut dir, però ningú ens va dir res i, és clar, només estem esperant que l’equip de
govern digui... bé, estem oberts a escoltar, també! Ningú ens ha dit: escolta, ves a veure
fulano, que té ganes de fer-ho. Hem buscat, hem trobat una gent que penso que ells
volen ser només un petit engranatge, perquè darrere surti més gent i més jova amb
ganes de fer-ho; en principi ens deien que els empipava en aquesta edat agafar-ho,
perquè ja es creuen vells. És igual! Vells tampoc ho són.
Jo penso que ara estem en un punt, que potser anem, jo diria que tard no, però anem
justos. El que tenim és la configuració del carnaval. Què volem del carnaval? Doncs que
sigui tot una sola peça. Voldríem que els que organitzen el Pullassu es facin entitat,
perquè creiem que és fonamental, perquè hi ha activitats, per exemple, pel carnaval una
subvenció no la tindrem mai, no la tindrem mai! Per què? Perquè hi ha 50 carnavals.
Podem dir que el de terra endins és molt bonic, però vas a l’administració de la
Generalitat i per ells hi ha 300 carnavals a Catalunya. Ho podem entendre o no. a mi em
costa d’entendre, però és la valoració que ells en fan. Però tenim fets diferencials que ens
poden donar ajudes i el carnaval ha de ser una sola peça, així és com l’interpretem
nosaltres.
Què s’ha de fer? Començar a caminar. Ara tenim el relleu. Encara avui m’han passat un
whatsApp dient que em volen veure per acabar de concretar coses i a mi em sap greu
que digueu que l’únic que hem fet és posar una persona que ajudarà; aquesta persona no
ajudarà aquesta gent, aquesta persona és per al carnaval de Torelló! I a partir d’aquí ho
hem de començar a muntar i això es el que volem nosaltres. Ara estem en aquest punt.

Sra. Núria Güell:
Jo si que voldria dir que el que comentaves tu Francesc de la nova reunió que s’havia dit,
nosaltres ho vam comentar a la gent nova de PIOC, que ara ja tenen un altre nom, però
per entendre’ns, de moment, i ens deien que eren ells que volien parlar amb vosaltres,
que llavors us ho vaig comentar el dimarts passat. O sigui que nosaltres, quan us
haguéssim avisat per parlar-ne, ells ens van dir: no, no, deixeu-nos parlar primer
nosaltres amb ells i llavors, en tot cas, fem una reunió conjuntament tota la gent de
carnaval i nosaltres de més a més. Això que dieu de treballar el tema a nivell institucional
no ho veiem tant com vosaltres; jo crec que són les entitats que estan al davant del
carnaval que hi ha de treballar i s’ho han de fer seu. Nosaltres, quan hem estat parlant,
tenim la mateixa idea de fer, que ja n’hem parlat amb vosaltres de la marca carnaval
Torelló i això és el que s’està tirant endavant, però no hi ha hagut cap reunió; nosaltres
hem fet reunions per trobar el relleu i estem ara intentant a veure si podem muntar una
mica l’engranatge que explicava en Santi, però no s’ha fet res més d’això; si que es té
ganes de fer ja una reunió de totes les entitats implicades i evidentment que es pot
convidar tots els grups polítics per ser-hi, però nosaltres a part, a nivell només
institucional, no ho veiem clar.
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Sr. Francesc Manrique:
Referent primer al que deia en Santi, nosaltres tampoc volem entrar aquí en els punts
concrets que deies, que en la majoria hi estaríem d’acord, segurament. Seria més això,
de fer una reunió, ja sigui només amb els partits, ja sigui amb tots com diu la Nuri Güell,
però fer una reunió per posar-ho sobre la taula i parlar-ne. Nosaltres segurament ens
posaríem d’acord en bastants temes, però en això que comentaves que ara es vol fer una
reunió amb tots, primer dir que si, que vam quedar amb ells; però vam quedar amb ells,
ens van explicar que ho agafaven, les intencions que tenien, però nosaltres entenem que
més enllà de les intencions que tingui aquest nou PIOC amb al nou nom que tinguin,
senyoretes, Pullassu si s’acaba fent entitat, l’Ajuntament, aquí al mig és evident que
també és una part important de l’engranatge que ja estem d’acord que ha de funcionar tot
com un engranatge. L’Ajuntament hauria de tenir clar –no se si li té- dir-nos ben bé en
aquest engranatge quina part hi vol jugar i què no hi vol jugar i en tot cas, potser si no
s’ha de fer una reunió específica de tots els partits, si que agrairíem que se’ns convidés
quan es faci la reunió amb totes les parts afectades, ja que entenem que és un tema de
poble i que com més consens hi hagi millor i que com més es tingui una línia clara que
hagi de variar el mínim possible amb els anys i que sigui una cosa estable, millor i que
això passaria perquè hi tingués el major consens possible i això passa perquè es convidi
totes les parts implicades i entenem que els partits a l’oposició, com a membres del
consistori també som una part implicada aquí i sigui quin sigui el format de la reunió ens
agradaria que se’ns hi convidés.

Sra. Núria Güell:
Si que volia comentar el que deies de la nota de premsa, que era, perquè els periodistes
se’ns van tirar a sobre i se’ns va dir que això era un dijous i que sortiria divendres i vam
dir que la manera més ràpida que tothom s’assabentés abans de llegir-ho als diaris, era
un correu electrònic.

Sr. Francesc Manrique:
Això ja ho he dit: és un petit detall.

Sra. Núria Güell:
No, no, no, no, no; vam dir: com ho fem, perquè ens venia d’hores.
Sr. Francesc Manrique:
I de fet, si ho haguéssim llegit abans a la premsa encara que no haguéssim rebut cap
correu, és lleig, però en part tant hauria estat, perquè ha passat més d’una vegada durant
tot aquest procés, ja no hauria vingut d’una, encara que hagués sortit a la premsa i
s’hagués enviat el correu, de cara a properes vegades, una trucada o un correu personal
després no estaria de menys, encara que sigui a posteriori al cap d’una setmana o de
dues.
Sr. Xavier Lozano:
Em sumo a la petició d’en Francesc de què ens convideu a això, per seguir parlant,
entenem que hem de parlar de quin model de carnaval volem i vol dir això, que quin
paper hi juga l’Ajuntament, quin paper hi juguen les entitats; s’ha parlat de Pullassu, s’ha
parlat de senyoretes, crec que també hi falta un altre actor important, que és els
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carrossaires, que també són un altre engranatge important aquí, que nosaltres també ens
hem reunit amb el relleu de PIOC i que ells també demanen i van posar molta èmfasi en
la reunió, en que volen que hi hagi el màxim consens a l’entorn del carnaval. Per tant,
com hem fet des del ple després del carnaval, ens posem a disposició per seguir
treballant per definir el model i per mirar com es pot avançar per consolidar bé el
carnaval.
Sr. XAVIER LOZANO:
4.5.Una pregunta de medi ambient: preguntar si hi ha prevista alguna campanya de
sensibilització en algun àmbit. Crec recordar que aquest any no se’n ha fet cap des de
l’Ajuntament. Hem vist avui que passàvem una partida, precisament destinada a
campanyes –en aquest cas de residus- a comprar contenidors, i la meva pregunta és si hi
ha prevista alguna campanya, que poden ser sobre la sequera, ... hi ha moltes
temàtiques de medi ambient i no cal fer-les totes cada any, però hem passat la setmana
de l’energia i no es va fer cap actuació; hem passat la setmana de la mobilitat sostenible i
crec recordar, almenys que jo conegui, no s’ha fet cap actuació; ve la setmana de la
prevenció de residus i precisament hem transferit la partida cap a un altre àmbit.
Per tant, era veure si hi ha alguna campanya prevista, tenint en compte que, no sé si és
l’any passat o fa dos anys, vam aprovar en aquets ple un dels compromisos de la Xarxa
de Pobles cap a la sostenibilitat, que ens comprometíem com a Ajuntament a fer
sensibilització i educació ambiental.

Sr. Manel Romans:
Ja he contestat a en Lluís que potser si que crec que per al tema de l’aigua és interessant
fer una campanya; en quant al tema dels residus, encara que es pot considerar que és
medi ambient, diguem que és una partida que està a obres i serveis. S’han comprat
abans els contenidors que la campanya; la partida que hi havia aquest any es dedicarà a
comprar els contenidors i l’any vinent, que hi haurà una altra partida igual, es dedicarà a
fer la campanya. A part d’això, tot són prioritats. Nosaltres, des de la regidoria hem
prioritzat altres coses que no són fer campanyes; hem prioritzat que hi hagués una llera
del riu Ges que estigués arreglada i fes goig, hem prioritzat que en el tema de plagues
urbanes hi havia un tema de coloms, un tema de cotorres, que feia 5 o 6 anys que n’hi
començava a haver per aquí i que ja feia un parell d’anys que començaven a ser un
problema fins que l’hem tallat de soca arrel; hem prioritzat el tema de tenir arreglada la
bardissa, tenir arreglat al darrere Malianta,... estem en un projecte de fonts, el tema del
PAES, que ens els últims 3 o 4 anys pràcticament no s’havia fet accions, ni des de la
regidoria s’havia atacat a fons; amb el tècnic, en Pere Franquesa, ens hem reunit 2 o 3
vegades per tal de començar a fer accions; estem mirant un projecte, que no sabem si es
farà o no, d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per reduir el CO2 a la Cooperativa...
n’hem fet, estem fent moltes coses, potser en el tema campanyes no ens hi hem dedicat
prou i ja he dit a en Lluís que creia que en el tema de l’aigua que si que és interessant i
ho mirarem; jo li agraeixo l’aportació que ha fet i aquest any vinent, mirar de fer-ho .
Sr. Xavier Lozano:
Només que de les actuacions que has esmentat, moltes tenen la seva partida pròpia i ja
es feien: la llera del riu estava neta quan tocava i la majoria d’espais, el tema de plagues i
tot això tenen la seva partida pròpia i no són la d’actuacions del medi ambient, que era la
que permetia fer activitats i campanyes, més enllà de la de residus, que si que és cert que
està a obres i serveis i que un servidor va demanar més d’una vegada que es traslladés
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de regidoria. L’últim exercici en què vaig ser regidor, no es va traslladar, però si que la
vam poder gestionar. És un tema que creiem que també s’hi ha d’incidir, més enllà de tots
els projectes que estan molt bé. El procés mediambiental s’ha d’anar treballant, s’ha
d’anar fomentant, en el tema de l’aigua, en el tema de l’energia, en el tema de la
mobilitats sostenibles, en el tema de residus... hi ha molts temes, és un camp molt obert i
per tant, si un any no se’n ha fet, ostres! Doncs hem perdut un any de treballar aquella
gota que va fent forat i que va calant i que creiem que s’ha d’anar persistint en el tema.
M’animaria que el mes de novembre hi ha la setmana dels residus, que amb pocs diners
es poden fer accions: un any vam fer una activitat amb molt pocs diners en col·laboració
amb l’escola d’arts i que es vagin treballant aquests temes, que no es deixi la
sensibilització.

4.6.I l’altra, destinada també al carnaval: anava en el mateix sentit que la d’en Francesc.
Quan a la primera reunió vam presentar un document amb quatre propostes i la primera
proposta era pensar en quin model de carnaval volíem. Ja vam manifestar en aquella
reunió que enteníem que era una oportunitat per parlar de quin havia de ser el model
d’organització i de gestió del carnaval i ens dóna la sensació que l’únic que s’ha volgut fer
és buscar el relleu, perquè algú ho organitzi, però no entrar a fons.
En reiterats plens hem anat demanat sobre el tema i se’ns havia contestat en alguna
ocasió que s’esperaria a tenir el relleu, perquè la nova junta o la nova organització de la
rua també pogués prendre part en aquest debat i també se’ns havia informat que s’estava
demanant a ajuntaments com el de Berga, Sitges,... com s’organitzaven per festes d’un
volum semblant, com és la Patum o altres carnavals de Catalunya. No hem tingut
resposta i voldria preguntar, en el mateix sentit que deia en Francesc, si ara que ja hi ha
relleu, ens tornarem a posar a arremangar per debatre sobre quin model de carnaval
volem, o si ja deixem la caixa per tancada.
Aquesta pregunta s’ha contestat conjuntament a la pàgina 58.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.7.Un tema que ja vam posar sobre la taula fa uns plens: arran de la concessió de la gestió
de les piscines d’estiu, en un moment determinat el tema del bar va quedar com una mica
aturat, no es complien els horaris, no es complien els serveis que hi havia. Demanar, ara
que ja s’ha acabat la concessió, a veure quins passos o quines accions heu fet o què es
pensa fer per demanar responsabilitats a la concessionària.
I més en general, tenim força queixes d’usuaris pel fet que el manteniment aquest any de
la gespa, algun banc,... no ha estat tan acurat com ho havia estat altres anys i a veure si
això també és imputable a la concessió de la gestió, si hi ha el manteniment –que ara no
ho recordo- o si és un tema que des de la regidoria s’hi hauria hagut de posar una mica
més d’interès. Ara ja està passat, passat està, només és tenir-ho clar de cara a altres
anys i si que ens agradaria, si no ara, en el seu moment saber quines accions s’han pres
per demanar responsabilitats a la concessionària pel mal servei, com a mínim, del bar.

Sra. Concepció Villena:
És cert que el juliol van tenir problemes amb el bar de la piscina, el bar que gestiona les
piscines d’estiu, que se’n encarrega l’empresa que ha fet la prestació de serveis i ells
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subcontracten algú altre, que els va plegar d’un dia per l’altre; a mi em van tenir
informada en tot moment, però la veritat és que en molt poc temps es van arremangar i
van trobar una altra persona que el substituís. Va ser molt poc temps; eren els matis, que
va estar el bar de la piscina tancat i de seguida van trobar la solució. Vam estar parlant
amb l’empresa i no creiem haver de fer res, quan ells, de seguida van buscar aquesta
solució.
I en quant al manteniment de la piscina d’estiu, nosaltres, des de la regidoria, tot i que ells
fan aquest manteniment, hem fet un seguiment per part del tècnic que va fer diverses
reunions amb la persona que s’ha encarregat d’aquest manteniment i no ens ha arribat
que hi hagués problemes. De totes maneres, ho miraré. Si que la gespa, la veritat és que
es va anar deteriorant i és un aspecte que hem de tenir en compta ja a partir d’ara,
d’anar-hi posant solució, però respecte als altres problemes, nosaltres hem anat fent
aquest seguiment i... potser si que hi havia un banc, ho miraré, però, vaja! Hem tingut
reunions setmanals amb el cap de manteniment i en principi anava funcionant tot bé,
menys la gespa, que és veritat que hi ha hagut problemes i que intentarem posar-hi
solució.
Sr. Lluís Sabatés:
Suposo que tot és donar-hi la importància que se li vulgui donar. Penso que és un fet
greu que una concessionària contracti una altra empresa i que no ho faci amb garanties,
perquè es pugui donar el servei amb garanties i si precisament una de les coses que
potser pateix la piscina de Torelló és la manca d’activitats i manca d’ambient per atraure
els usuaris, tenir un bo servei de bar és important, i la gespa, evidentment, també és
important perquè la gent se senti còmoda. Analitzeu-ho, valoreu-ho i la responsabilitat és
vostra.
Sr. JORDI CASALS:
4.8.Sobre la concessió del bar del camp de futbol: la valoració de com ha anat tot el procés i
el resultat final, a veure què en diu l’equip de govern.
Aquesta pregunta s’ha contestat conjuntament a la pàgina 54.
4.9.Fent un tom per la pàgina web de transparència, són uns hobyes una mica estranys,
voltant pel web de transparència de l’Ajuntament de Torelló, m’he adonat que les actes
dels plens de l’Ajuntament de Torelló, no són els mateixos fitxers els que estan penjats al
web de transparència, que els que estan al web de l’Ajuntament de Torelló. A
transparència estan retallats, és a dir, no consten les aportacions dels grups municipals,
no s’hi pot veure el debat que hi ha en el ple municipal. Creiem que un web de
transparència cal ser el màxim transparents possible i poder trobar allà tot el que
succeeix en el ple que, d’altra banda, és l’acta que aprovem, i que és pública, és a dir que
té tot el sentit que al web de transparència les actes siguin les mateixes.

Sr. Jaume Vivet:
Aquest és un tema més tècnic que polític i, per tant, demanaria a la Montse que ens
l’expliqui.
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Sra. Montserrat Freixa:
Transparència, el que obliga la llei, és a publicar per transferència l’acord, l’extracte de
l’acord i no pas la transcripció de tota l’acta, per un tema de protecció de dades; l’Agència
Catalana de Protecció de Dades dictamina que hi pot haver informacions de dades
personals, que no has de tenir penjades al web, perquè es podria trobar a través d’un
buscador . El que s’hauria de lligar és que el que hi ha a transparència i al web sigui el
mateix; això ho mirarem, que no pot ser que en un lloc sigui d’una manera i en l’altre,
d’una altra.
Sr. Jordi Casals:
És a dir que entenc, que a sobre retallarem el que hi ha ara de forma transparent que
mostrem a la ciutadania el que es parla en el ple i els seus representants en uns actes
que són públics, on estan gravats per mitjans de comunicació!
Jo això, ho poso bastant en dubte que una cosa pública... si hi ha alguna dada que la llei
diu que no pot sortir per tema de protecció de dades, com es fa amb altres documents, es
manipula, però que emparats en una llei de transparència de dades resulta que el que
fem és eliminar els debats públics que hi ha en aquest ple i que representem a la
ciutadania, jo crec que hauríem de fer un esforç per poder fer que la ciutadania pugui
tenir accés al que realment es parla aquí encara que no vinguin a la sala d’actes; és
evident, perquè també, si vinguessin tots, tampoc hi cabríem!
És a dir, ostres! No crec que la solució sigui retallar el que nosaltres creiem que si que és
donar una resposta a la ciutadania.
Sr. Francesc Manrique:
Una mica compartint el que diu, precisament les dades personals tendeixen a sortir més
en les resolucions que no pas a les nostres intervencions; em sembla que, si més no en
el que portem de legislatura les intervencions de les persones que estem aquí, poques
dades personals hem dit i més aviat la intervenció seria per dir que s’hauria de trobar la
via per penjar-ho, perquè una mica el que hem dit de creure’ns la transparència per
convicció i no pel que diu la llei i si realment la llei diu que seria suficient només amb això,
però s’hi poden posar més coses tal com hi havia fins ara, serem molt més transparents,
no ens quedem acotats tant en la transparència per obligació legal, si no que fem-la per
convicció i hauria de poder ser compatibles les dues coses.

Sr. Jaume Vivet:
Bé ho acabarem de mirar i us donarem una resposta.
5.- INFORMACIONS:
Sr. MARC FONTSERÈ:
5.1.Fa unes setmanes va començar el curs escolar sense incidències i amb la novetat de
l’institut escola Marta Mata, que ha ofert primer d’ESO, però tot i que ha començat el curs,
no hem fet la xerrada inaugural del curs, que la farem el proper dijous dia 6 d’octubre i hi
esteu tots convidats; es durà a terme a la sala d’actes de la Cooperativa a les 8 del
vespre; la realitzarà en Joan Manel del Pozo, que és professor i síndic de la Universitat
de Girona i havia estat conseller d’ensenyament del govern Maragall.
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Sr. MANEL ROMANS:
5.2.Divendres passat va venir el conseller d’empresa a dinar a Torelló, en el dinar que fem
cada any organitzat des del consorci de la Vall del Ges i el Bisaura amb els empresaris;
hem de dir que van venir 42 persones d’empreses de tot el territori i pensem que va ser
una visita molt profitosa. Els empresaris van poder parlar amb el conseller i si hi havia
algun dubte que tenien, se’ls va poder resoldre o, si més no, el van poder informar.
5.3.També vam presentar un web que hem fet des del consorci de la Vall del Ges, Orís i el
Bisaura sobre donar conèixer els polígons de casa nostra. Pensem que és una eina molt
potent, està actualitzada a dia d’avui i ens diu els solars buits que hi ha, les naus buides
que hi ha i a part d’això, que pot ser una bona cosa per –com dèiem abans- la necessitat
de sòl industrial i si tenim sòl industrial i no el promocionem és com si no el tinguéssim.
Pensem que serà una bona eina; ara començarem a fer-ne difusió, d’aquesta plataforma
que hem engegat i a part d’això, també hi ha una base de dades de les empreses que ja
estan implantades a casa nostra. Per tant, ara començarem a engegar aquesta
plataforma i esperem que tingui molt èxit i que futures empreses que vulguin implantar-se
aquí a casa nostra tinguin tota la informació que els cal.

Sr. ALBERT PORTÚS:
5.4.Avui hi ha hagut a Barcelona les jornades de modificacions que implanta la DiBa en quant
a ordenances de cara a l’any vinent i que atès que el ple vinent volem portar-les a
aprovació, ens obrim a tots els grups a què es facin aportacions o poder-ne parlar; hi ha
un grup que ja s’ha posat en contacte i ho obrim a tots els grups.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.5.Les enquestes de valoració de la festa major n’han arribat 45; ja s’ha fet el buidat; falta
passar-ho a net. Un cop ho tinguem enllestit, si us interessa als grups us en farem arribar
una còpia.
Parlant una mica dels resultats, no hi hem tingut massa novetats; si que podem dir que el
que és el millor per a una persona és el pitjor per a una altra, exactament el mateix acte,
però ja es veia a venir una mica, depenent de l’edat, depenent una mica de tot pegat.
Penso que ha estat una prova pilot; potser direm que 45 no són massa, però per ser la
primera d’aquest tipus que es feia estem contents dels resultats que hi ha hagut i penso
que ens ajudarà a polir noves enquestes que sembli interessant portar a terme.
També dir que els resultats també es penjaran al web de l’Ajuntament, no pas pregunta
per pregunta, si no el resum final.
5.6.També dir-vos que en l’apartat de festes locals del nostre web, s’hi ha penjat els últims
pregons de la festa major i de la diada.

64

De la diada n’hi ha un parell. Estem mirant de trobar-los, perquè no s’havien recollit i els
estem buscant.
5.7.I pel que fa a cultura, a part que aquesta setmana passada es va presentar la
programació del teatre, que ja la teniu tots, la trobada de geganters s’ha canviat de data i
la faran el 8 d’octubre; la plantada serà a la plaça Vella a quarts de cinc de la tarda i en
lloc de fer un esmorzar, evidentment, faran un sopar a la carpa les colles.
5.8.El dia 12 continua el 46è aplec de tardor a 2/4 de 5 de la tarda a la plaça Nova, amb les
cobles Els Casanoves i Ciutat de Girona i el concurs com sempre, de colles
improvisades,

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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