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1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/8 Ordinària 26/09/2016

L‟acta s‟aprova per unanimitat dels membres de la Corporació, sense modificacions.

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Acord d’adhesió de l’Ajuntament de Torelló a l’Associació de Municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà – AMTU
ACORD:
L‟Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una agrupació
voluntària d‟ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que té com
a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels
municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l‟optimització dels
recursos disponibles, l‟assessoria tècnica als associats, l‟acompanyament en la gestió, i
la representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i
organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.
D‟acord amb els Estatuts, poden ser membres de l‟AMTU qualsevol dels municipis,
comarques i altres ens locals de Catalunya, els quals hauran d‟acordar-ho expressament
pels seus respectius Plens i comunicar-ho formalment a l‟Associació.
Els drets i les obligacions dels socis de l‟AMTU s‟estableixen al Títol quart de l‟articulat
dels seus Estatuts.
Atès que és voluntat d‟aquesta Corporació formar part, com a membre de ple dret, de
l‟Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, acceptant plenament el
règim de drets i obligacions inherents a la condició de soci i, d‟acord amb tot allò exposat,

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER: Aprovar l‟adhesió de l‟Ajuntament de Torelló a l‟Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i els seus Estatuts, acceptant el règim de drets i
obligacions inherents a la condició de socis, a l‟empara i en l‟exercici del dret previst a
l‟article 133 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

3

SEGON: Nomenar com a membre representant d‟aquest municipi a l‟Assemblea General
de l‟AMTU el Sr. Jaume Vivet i Soler, Alcalde i com a suplent el Sr. David Forcada i Rifà,
tinent d‟alcalde d‟Urbanisme i Territori.
TERCER: Notificar aquests acords a l‟AMTU, a la Intervenció General i als serveis
municipals competents en matèria de mobilitat, promoció econòmica, benestar social,
medi ambient i transport urbà, als efectes escaients.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Això és un acord d‟adhesió, diguem-ho així, que ja el vam parlar amb AMTU a final de la
legislatura passada i vam decidir en aquell moment que fos el nou equip de govern el que
entomés aquest acord i com suposo que tots sabeu, AMTU té un conveni signat amb
ACM i la Generalitat de Catalunya, pel qual reparteix un fos econòmic que Torelló hi
podria participar si ens hi adherim i tot aquest fons va destinat a qualsevulla millora que
fem en el servei de transport urbà: modificació de parades, tot el que calgui en aquest
sentit; també AMTU dóna assistència tècnica en temes de mobilitat i també en el cas que
vulguem fer una tarifa urbana que, a part que hi ha altres problemes, AMTU també ens
col·laboraria en el tema de bonificar tarifes, també hi podria ajudar en un percentatge.
Per tant, segurament la quota que pagarem, segur del tot, la quota d‟aquest any es veuria
incrementat el que paguem amb el que rebrem i segurament en anys successius, perquè
és un tema que hem d‟anar mantenint sempre una millora i tot el que és millora i
manteniment del servei, AMTU hi col·labora si se li justifica.
I una altra cosa: AMTU és una entitat implicada directament en el tema de rodalies, forma
part del grup de la C-17 i, per tant, creiem interessant presentar aquest acord avui per a
la seva aprovació.
Quan són les 7 i 3 minuts del vespre, s‟incorpora a la sessió el Sr. Xavier Lozano.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres hi votarem a favor, ja que creiem que tota iniciativa que serveixi per afavorir i
continuar lluitant per millorar el transport públic és positiva, tal i com s‟ha vist aquests dies
quan ens hem reunit amb Sagalés, que creiem que s‟ha de dinamitzar la xarxa de bus, no
tant només les connexions amb Vic i Barcelona, si no a nivell intern de Torelló; quan ha
sortit també la necessitat d‟un projecte que pot ser que sigui més a mitjà termini, que el
bus pugui acabar passant pel Marta Mata i l‟IES Cirviànum. Per tant, creiem que a nivell
de bus, aquest projecte que hi pot haver de transport urbà que caldrà estudiar-lo i
analitzar si és viable, pot ser útil estar a AMTU i també per la via del tren, per continuar
reivindicant les reivindicacions que sobretot abandera el col·lectiu “perquè no ens fotin el
tren” per tenir una millor xarxa de rodalies, que Torelló pugui tenir més freqüència de pas i
que els trens puguin ser més puntuals i més útils, perquè la gent pugui anar cap on
necessiti.
Per tant, votarem a favor.
SR. JORDI CASALS:
Per la nostra banda vam demanar informació estructural sobre AMTU que no ens han fet
arribar; per altra banda, per la naturalesa de Torelló, pel que ens pot afectar el transport
urbà i la mobilitat, no veiem clar el benefici/cost, que seran uns 2.220 € a l‟any, què ens
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pot aportar, tenint en compte que ja hi ha associacions que ja assessoren els municipis al
respecte.
Nosaltres podem subscriure el que ha dit, per exemple, el portaveu de la CUP respecte al
transport públic, ... però no creiem que per estar a AMTU o no, trobem solucions o no. no
és que hi estiguem en contra, si no que no ho veiem del tot clar i per això ens abstindrem.

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

2.2. CIUTADANIA ACTIVA
2.2.1. Aprovació del Pla d’Acció Municipal (PAM 2016-2019)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Pla d‟Actuació Municipal (PAM) de Torelló és un document estratègic i de planificació,
la funció del qual és definir els objectius, els propòsits i les línies mestres de l‟acció de
govern municipal de la legislatura 2015-2019. I amb més concreció, enumerar una relació
de les accions que faran possible l‟assoliment d‟aquests objectius.
En definitiva, el PAM estableix les prioritats de l‟acció de govern i les classifica en base a
uns objectius estratègics, que recullen un conjunt d‟objectius operatius, en els quals es
detallen les accions concretes i precises que es portaran a terme durant els quatre anys
de mandat.
En el procés d‟elaboració del PAM de Torelló hi han participat tots els regidors i regidores
de l‟equip de govern municipal. En base a una visió política compartida i a uns criteris que
parteixen d‟una idea comuna (expressada en el programa electoral i en el pacte de
govern signat pels grups municipals de CiU i FEM Torelló), s‟ha portat a terme un procés
de reflexió que ha cristal·litzat en el document que segueix, que defineix les línies
generals del mandat, enteses, no només com un objectiu, sinó com un compromís davant
la ciutadania.
Per tant, mitjançant el PAM, els ciutadans i ciutadanes de Torelló poden conèixer quins
són els projectes de l‟equip de govern i, en el seu moment, podran avaluar el seu grau de
compliment. Per això, el PAM és objecte d‟un seguiment constant, en la mesura que
determinarà com una declaració d‟intencions es converteix en realitat tangible en el
decurs dels quatre anys d‟una legislatura.
D‟altra banda, la definició dels objectius i de les accions a portar a terme, condueixen a
un treball transversal entre els diferents departaments municipals i a una actuació
coordinada per tal d‟assolir uns objectius comuns.
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El PAM de l‟Ajuntament de Torelló 2015-2019 és, per tant, el full de ruta d‟aquesta
legislatura i constitueix l‟eix vertebrador de l‟acció de govern d‟aquests quatre anys.
El Pla d‟Acció Municipal inclou 5 eixos estratègics, 24 objectius operatius i 118
actuacions a desenvolupar.
Els cinc grans objectius estratègics són:
1.- Afavorir la millora de serveis, infraestructures i espais públics eficients i sostenibles
2.- Fomentar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al municipi
3.- Assegurar la igualtat d‟oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant
totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats personals
bàsiques i socials
4.- Fer de l‟Ajuntament una administració eficient, pròxima, transparent i oberta a la
participació ciutadana.
5.- Impulsar l‟ocupació i el desenvolupament econòmic del municipi.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local en concordança
amb el Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya.
Segon.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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 Ciutadania Activa, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla d‟Acció Municipal 2016-2019 que inclou els objectius estratègics
i operatius per aquest període, amb el conjunt d‟actuacions que s‟aniran desenvolupant
durant el mandat en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Segon.- Manifestar el compromís d‟efectuar el seguiment del grau d‟acompliment.
Tercer.- Publicar el PAM al portal de transparència de l‟Ajuntament.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquest PAM ja fa algun mes que hi hem treballat; ens pensàvem poder-lo portar el mes
passat, però no va ser possible, però pensem que tenir un PAM, tot i que no és obligatori,
va bé per definir les línies i donar a conèixer les línies estratègiques de l‟equip de govern i
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les seves corresponents regidories. És un document on s‟estableixen les prioritats de
l‟equip de govern i les classifica en base a uns objectius estratègics. En aquest procés
d‟elaboració hi ha participat tots els regidors i regidores de l‟equip de govern. També hi ha
participat molts tècnics de l‟Ajuntament –tots els de les àrees implicades hi ha estat- i dir
que parteix d‟una idea comú expressada en el programa electoral i en el pacte que hi va
haver entre CiU i FEM en el seu moment. I tot això ha derivat en aquest document que
avui presentem per a la seva aprovació.
També, mitjançant el PAM, els ciutadans de Torelló, tal com diem en el punt número 2,
podran conèixer quins són els projectes de l‟equip de govern i quin grau d‟assoliment i de
compliment tenim.
Per tant, és un full de ruta per aquesta legislatura, que inclou bàsicament cinc eixos
estratègics, 24 objectius operatius i 118 actuacions per desenvolupar.
Per tot això, el portem al ple i esperem la seva aprovació i també segurament que en
moltes coses coincidirem amb la resta de grups i en altres, segurament que estarem
lluny, però hem de dir que hem fet un document que pensem que és a la mida de les
possibilitats que tenim com equip de govern.
Per tant, demanem la seva aprovació.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup hauríem valorat molt positivament que des del grup de govern ens
haguessin convidat a una exposició del contingut del PAM, si més no per veure quina
opinió teníem i si podíem aportar o incorporar alguna proposta; des del nostre grup afegir
alguna cosa als cinc punts o eixos estratègics i de planificació d‟aquest pla. No ha estat
així, ni tant sols ens ho han fet arribar, ens assabentem dimarts en junta de portaveus;
home! tant sols per cortesia amb nosaltres que des de l‟inici d‟aquesta legislatura venim
reclamant un Pla d‟Actuació Municipal i ho en fet en aquest plenari en alguna ocasió ens
ho podien haver fet arribar, com a mínim. Be ens trobem a hores d‟ara, que desconeixem
el contingut d‟aquest PAM i no el podem valorar tant sols amb aquesta síntesis o
declaracions d‟intencions que ens presenten avui aquí.
Nosaltres fins que no puguem valorar aquest PAM, per desconeixença del contingut del
mateix, no ens queda cap altre opció al text que vostès presenten que votar-hi en contra.

Sr. LLUÍS TONEU:
Volem començar la nostra intervenció reivindicant la importància que té sotmetre a debat i
per tant a coneixement públic, el Pla d‟Acció Municipal dissenyat per l‟equip de govern de
l‟Ajuntament de Torelló. Creiem que és un element positiu com a exercici de
transparència i de govern obert, aquest és un document absolutament necessari perquè
la ciutadania i l‟oposició política tinguin un marc de referència que els permeti avaluar la
coherència i compromís de les accions del govern municipal. Per tant doncs i d‟entrada
enhorabona per la iniciativa malgrat que també els hem de dir que per nosaltres arriba
tard. I arriba tard perquè nosaltres entenem que el PAM al final respon al programa polític
que les diferents opcions defensem i presentem durant les conteses electorals, i per tant
entenem que la seva definició s‟hauria pogut fer molt abans. Seria comprensible cert
retard si el pla estigués més treballat, si incorporés per exemple una recopilació de dades
a mode d‟introducció que ens dibuixés el que és el Torelló d‟avui, o si es fes una diagnosi
de les diferents àrees tractades, però si més no, en el document que a nosaltres se‟ns ha
fet arribar, no és el cas.
Tempos a banda però, i tal i com dèiem, aquest pla diu molt de quines són les prioritats
polítiques de l‟equip de govern de CIU i FEM, i és obvi que aquestes no són les nostres.
Evidentment que coincidim amb diferents accions previstes en aquest pla, però no és
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menys veritat que xoquem frontalment en d‟altres que per a nosaltres són línies vermelles
que fan impossible que hi podem votar a favor.
El compromís que el nostre grup va adoptar per aquest mandat amb la ciutadania de
Torelló es troba recollit en el programa polític que vàrem defensar durant les últimes
eleccions locals, un document que des d‟aleshores és permanentment consultable a
través del nostre web com a mostra del nostre compromís amb la transparència. Aquest
és doncs, i entre cometes, el nostre PAM i és al que ens devem. Com que no ens
espanten determinades supersticions, en aquest document hi definim exactament 13
punts estratègics, punts que si avui nosaltres ocupéssim responsabilitats de govern de
ben segur es trobarien definits en el PAM.
Quins són aquest punts? En primer lloc la remunicipalització del servei d‟aigua, un
aspecte que en el PAM que avui es sotmet a debat brilla per la seva absència malgrat de
ben segur serà una de les decisions més importants del mandat. De fet, a hores d‟ara, ni
tan sols sabem quina és la posició de l‟equip de govern respecte aquest tema.
També parlem de pla contra la desnutrició per garantir que tothom tingui accés una dieta
equilibrada i perquè es cobreixin les necessitats bàsiques alimentaries dels més
desafavorits. Esperem que en aquest sentit siguem capaços d‟arribar a trobar un punt
d‟unió amb vostès pel que fa al punt 3.3.2 d‟aquest pla, objectiu que parla d‟impulsar un
grup de treball per replantejar l‟actual sistema de recursos municipals adreçats a la
pobresa alimentària, ajuts per a l‟escolarització, pobresa energètica, conjuntament amb
les entitats socials. Entre tant però, la realitat és que només cal posar esment al pes que
l‟eix social té en aquest pla que vostès avui ens presenten, per adonar-se que vostès
sobretot posen l‟accent en les pedres i no en les persones. De fet, que les primeres
actuacions definides en el pla siguin de l‟àrea d‟urbanisme per a nosaltres ja és clarament
significatiu. Per a nosaltres, primer la gent, sempre, també sobre el paper.
El següent punt és la tarifació social, aquella expressió o polítiques que en campanya en
parlàvem molt pocs i que ara sembla ser que està en boca de tothom. Ho celebrem, de
veritat que ho celebrem, i molt. Malgrat que en el seu pla només es cita una vegada
lligant-ho a les tarifes del bus per a nosaltres ja és un victòria. Clarament insuficient, però
una victòria. Afavorir l‟accés de tota la ciutadania als serveis municipals amb igualtat
d‟oportunitats adaptant els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies, i
establir preus variables d‟acord amb el nivell de renda per els usuaris, és per a nosaltres
un objectiu prioritari. Qui més té més paga, perquè un dia aquest algú pot veure‟s en la
mateixa situació.
No se‟ns enfadin, però per a nosaltres el seu eix de participació fa riure. De veritat que el
model són enquestes com la que s‟ha fet per Festa Major on hi participen menys de 50
persones i on és impossible extreure‟n cap conclusió clara? Això és el que vostès
entenen per participació? Per nosaltres és una altra cosa. Exemples de menyspreu cap a
la ciutadania com el que s‟ha donat en el procés participatiu del Barri de Montserrat, l‟únic
que fan és generar desconfiança envers aquesta institució. Com també ho fan les traves
que es posen mitjançant un ROM que exclou l‟oposició d‟òrgans com les juntes de govern
o impedeixen la presència de persones que no siguin membres d‟aquest consistori en
determinades comissions. O el fet que tombin mocions com la que nosaltres vàrem
presentar el passat mes de juny per fer possibles uns pressupostos participatius, una
moció que pretenia donar veu i vot a la ciutadania perquè pogués ajudar a definir les
prioritats i la distribució dels recursos econòmics. Tot això fa que no ens els puguem
creure en aquest aspecte, per a nosaltres, clarament, necessiten millorar en participació.
També en el nostre “PAM” parlem de distribució equilibrada de l‟alumnat assegurant la
transparència en l‟adjudicació de places de necessitats educatives especials. Aquest
aspecte és especialment sensible per a la responsabilitat social que comporta per a les
escoles i per això ens agrada veure que el seu PAM recull la creació d‟una Oficina
Municipal d‟Escolarització en el punt 2.4.2.
Discrepem radicalment de la seva política d‟equipaments. De tots és sabut el que en
pensem de la Sala Polivalent, i som perfectament conscients que en aquest Consistori
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estem sols defensant aquesta posició. Però això no treu que el nostre posicionament
sigui clar i ferm. Per a nosaltres és prioritari fixar les necessitats reals d‟ús dels
equipaments municipals actuals i donar-hi resposta ordenant els actuals. Per a nosaltres
no calia invertir en cap altre gran equipament perquè entenem que els actuals no estan
plenament aprofitats.
També, el nostre programa polític defineix clarament la nostra voluntat de posar fre al
creixement desmesurat. La manera de fer-ho és a través de la modificació del Pla
General d‟Ordenació Urbanística Municipal i en això tampoc hi sabem veure un
compromís en aquest PAM.
Pel que fa a la transparència comencem a endevinar certa voluntat de portar accions
interessants en aquest aspecte, però no és menys cert que ens preocupen els vetos que
per part seva han aplicat a la rendició de comptes. Antecedents com el bloqueig a la
moció que nosaltres mateixos vàrem presentar el passat mes de juny per tal que es
pogués fer un bon seguiment i control de l'aplicació dels acords inclosos a les mocions
aprovades en aquest ple, no és cap bon auguri. Com tampoc ho és que ERC hagi de
denunciar que les intervencions de l‟oposició no es recullen en el portal de transparència
del nostre Ajuntament. Tenint en compte aquests precedents, han d‟entendre que ens
preocupi veure en què es tradueix el compromís manifestat en aquest pla que expressa la
voluntat que la ciutadania pugui, en el seu moment, avaluar el grau de compliment del
PAM. Per altra banda ens fa por que els seus objectius de transparència no tinguin com a
única finalitat complir la llei, ja que no sabem veure per enlloc que es defineixin polítiques
actives d‟alfabetització en informació pública enfocades al govern obert i l‟apoderament
cívic.
Igualment les seves prioritats socials i culturals són per nosaltres clarament insuficients,
és per això que nosaltres defensem la necessitat d‟augmentar, respecte l‟últim exercici
pressupostari del passat mandat, un 20% la partida econòmica destinada al benestar de
les persones i un 10% a la de Cultura. Encara som lluny d‟aquestes xifres.
Seguint amb cultura per a nosaltres continua sent important definir un pla amb l‟objectiu
de crear necessitat de cultura com a mitjà de relació social, participació, diàleg i reflexió
comuna, entenent-la com una eina d‟aprofundiment democràtic i vertebració social. En
aquest àmbit, ens sembla molt significatiu que el Carnaval no aparegui ni tan sols
esmentat malgrat la crisi viscuda i entenent que encara no hem assegurat ni consolidat el
projecte i per tant el seu futur. Per nosaltres també és preocupant que no es tingui en
compte la cultura alternativa o de petit format que col·lectius com la Vàlvula o el Festival
Emergent Torelló continuen portant a terme gairebé de manera miraculosa.
Pel que fa urbanisme ens ha sorprès molt veure que la conservació i manteniment del
clavegueram no es cita en aquest pla. Com tots els grups d‟aquest consistori nosaltres
vàrem definir aquesta necessitat com a estratègica en el nostre programa polític, per
nosaltres ho continua sent i per això la trobem a faltar. Sabem que s‟estan fent
actuacions, -això és indiscutible- no volem fer entendre el contrari, per això encara ens
sorprèn més que no es citin en aquest PAM.
La primera gran notícia d‟aquest mandat, l‟expulsió per vies democràtiques de les opcions
xenòfobes i populistes d‟aquest consistori no ens pot fer baixar la guàrdia davant la
intolerància. Per això els convidem a que es facin seva la nostra proposta de vertebrar
una xarxa activa antirumors que d‟acord amb el teixit associatiu ajudi a desmentir
falsedats populistes i interessades envers determinats col·lectius. Aquesta proposta seria
un acció que es podria concretar en el marc del Pla de Diversitat, Ciutadania i
Convivència que anomenen en el punt 3.1.3.
Finalment per a nosaltres continua pendent recuperar la gestió directa de l‟Àrea Bàsica
de Serveis Social del municipi i de totes les seves competències. Més enllà de les xifres o
dels habitants, cal valorar el treball realitzat, la proximitat i el coneixement dels usuaris.
Aquesta autonomia dels serveis socials tampoc és una prioritat per a vostès, mentre que
per a nosaltres és un cavall de batalla al qual no hem ni podem renunciar-hi.
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Més enllà d‟aquests 13 punts estratègics que per nosaltres continuen sent prioritaris i que
despleguem en un programa d‟actuacions que supera en escreix, pel que fa al número i a
concreció, el PAM que ens presenten avui, podríem també haver fet un plantejament de
tractar punt a punt les accions definides per vostès en el document que ens han fet
arribar. Si ho haguéssim fet, com ja he recalcat al principi, haguéssim trobat punts de
coincidència com per exemple amb les actuacions que s‟han fet al carrer Giravolt, les que
es preveuen al Passatge paral·lel al riu Ges o a l‟aparcament previst pels usuaris del tren
al carrer Pirineus. Però també haguéssim trobat desavinences com les que he anat citant
en la meva intervenció, o d‟altres que no he anomenat però que han sortit recurrentment
en aquest ple com ara l‟espai dones o la Ludoteca que hem perdut en el camí en favor de
la política de les pedres. Igualment, podríem llegir entre línies i adonar-nos del pes que el
pla de Barris té en bona part de les actuacions d‟aquest PAM, un pla de Barris que hores
d‟ara ja té data de caducitat i que caldrà veure fins on pot arribar tan a nivell econòmic
com d‟actuacions.
En conclusió doncs, el nostre grup votarà en contra d‟aquest Pla d‟Acció Municipal
perquè les nostres prioritats són clarament unes altres. Malgrat aquest vot i les
diferències ideològiques i polítiques que ens separen de l‟equip de govern, nosaltres
continuarem fent propostes a aquest consistori i continuarem recolzant-ne d‟altres
presentades per la resta de grups, també de l‟equip de govern, si entenem que són
d‟interès general i no contravenen els nostres principis.
Moltes gràcies.
SR. JORDI CASALS:
El Pla d‟Actuació Municipal que avui se‟ns presenta és el full de ruta de l‟actual equip de
govern, això damunt del paper. Dic damunt del paper, perquè el que tenim és un
document vague, sense concreció ni cap tipus de calendarització. El que dificulta el
seguiment i l‟avaluació, tant ciutadana com política dels objectius marcats.
Han estat un any redactant-lo, res a dir si haguéssim tingut per resultat un document més
concret o si haguessin comptat amb la participació de la ciutadania, que hauria pogut
ésser en diferents graus, des dels Consells Municipals, a tallers participatius, a implicar
les entitats i els barris, fins a fer un macro procés amb la ciutadania; podien haver escollit
qualsevulla d‟aquestes vies, però no n‟han escollit cap. Fa la sensació que és un
document ad hoc, un document fet per se, ja que moltes iniciatives preses per aquest
equip de govern no parteixen del PAM sinó que el PAM parteix de les preses durant
aquests mesos per l‟equip de govern.
No entrarem en el detall perquè seria confrontar programes electorals. Aquest no seria el
nostre Pla d‟Actuació Municipal, però només perquè ens ha cridat l‟atenció, és que de tots
els punts només un conté la paraula “continuar”, el de les Nits Q, quan moltes dels punts
del PAM tenen origen en el passat mandat o en anteriors. Ens sorprèn, o no, la manca
d‟orgull de la feina feta en el passat mandat per part del partit majoritari de l‟equip de
govern.
Per la nostra part, ja que en bona part no respon al nostre programa polític, pel mètode
d‟elaboració elegit amb manca de participació i per la manca de concreció, nosaltres no hi
donarem suport.

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
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Vots desfavorables: 8, dels regidors i la regidora dels grups municipals d‟ERCJpT-AM, de la CUP-SP i del PSC-CP.
Abstencions: 0

2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2017
ACORD:
ANTECEDENTS
L‟article 15.1 de l‟Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals, vigent en aquest Ajuntament, diu textualment: “Quan es tracti
d‟ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona,
correspondrà a l‟ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en la seva seu
electrònica.”
S‟ha examinat la proposta de calendari fiscal per a l‟any 2017, presentada per a
l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per a l‟any 2017 amb els conceptes i les dates que
es relacionen tot seguit:
CODI

CONCEPTE

DATA INICI

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ
1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

DATA FINAL
02/05/2017

02/05/2017

04/07/2017

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ

03/07/2017

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ

01/09/2017

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ

02/11/2017

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

01/09/2017

02/11/2017

2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

01/09/2017

02/11/2017

3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

01/03/2017

03/05/2017

10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

15/09/2017

15/11/2017

11 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

02/05/2017

04/07/2017

11 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ

03/07/2017

11 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ

02/10/2017

12 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

02/05/2017

04/07/2017

12 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ

03/07/2017

12 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ

02/10/2017

16 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

02/05/2017

04/07/2017

41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

02/05/2017

04/07/2017

44 TAXA MERCAT SETMANAL - 1R TRIMESTRE

27/02/2017

27/04/2017
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44 TAXA MERCAT SETMANAL - 2N TRIMESTRE

03/04/2017

05/06/2017

44 TAXA MERCAT SETMANAL - 3R TRIMESTRE

03/07/2017

04/09/2017

44 TAXA MERCAT SETMANAL - 4T TRIMESTRE

03/10/2017

04/12/2017

73 TAXA GESTIÓ DE RESIDUS MERCAT SETMANAL - 1R TRIMESTRE

27/02/2017

27/04/2017

73 TAXA GESTIÓ DE RESIDUS MERCAT SETMANAL - 2N TRIMESTRE

03/04/2017

05/06/2017

73 TAXA GESTIÓ DE RESIDUS MERCAT SETMANAL - 3R TRIMESTRE

03/07/2017

04/09/2017

73 TAXA GESTIÓ DE RESIDUS MERCAT SETMANAL - 4T TRIMESTRE

03/10/2017

04/12/2017

89 TAXA GIMNÀS MUNICIPAL - 1R TRIMESTRE

20/01/2017

20/03/2017

89 TAXA GIMNÀS MUNICIPAL - 2N TRIMESTRE

03/04/2017

05/06/2017

89 TAXA GIMNÀS MUNICIPAL - 3R TRIMESTRE

03/07/2017

04/09/2017

89 TAXA GIMNÀS MUNICIPAL - 4T TRIMESTRE

03/10/2017

04/12/2017

AD PREU PÚBLIC SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA - 1R TRIMESTRE

27/01/2017

27/03/2017

AD PREU PÚBLIC SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA - 2N TRIMESTRE

28/03/2017

29/05/2017

AD PREU PÚBLIC SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA - 3R TRIMESTRE

28/06/2017

28/08/2017

AD PREU PÚBLIC SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA - 4T TRIMESTRE

28/09/2017

28/11/2017

Segon.- Notificar el present acord a l‟Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Simplement comentar que en quan a l‟Impost de Béns immobles, que el tenim fraccionat
en quatre períodes, l‟únic canvi que hi ha hagut en relació a l‟any passat i a instàncies de
la Diputació, és que el primer i el segon rebut, que es giraran el mes d‟abril i juny, es
retarden un mes i serà maig i juliol i el setembre i novembre continuen igual. I en quant a
deixalles, el primer rebut es girava el mes de juny i passa a girar-se el mes de juliol i el
segon es manté el mes d‟octubre.
Això és a causa que tenim els ingressos delegats a la Diputació, és per un tema de
padrons, per tema de terminis s‟ha hagut de retardar el primer cobrament, perquè no es
podia cobrar fins passats quinze dies de la publicació dels padrons en el Butlletí Oficial de
la província i per això hi ha hagut aquest petit canvi.

VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
la CUP-SP, d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d‟ERC-JpT-AM
2.3.2. Rectificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de setembre de 2016, pel
qual s’aprovava un canvi de nom d'un subjecte passiu de les Contribucions
Especials de l'obra "Projecte de re-urbanització del carrer Rocaprevera"
ACORD:
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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.
El Ple de l‟Ajuntament de Torelló, en sessió de data 26 de setembre de 2016, va adoptar
els següents acords:





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
Casellas Comas, per l'objecte tributari del C. Rocaprevera núm. 46, escala 1, baixos,
porta 1, amb referència cadastral 8954042DG3585S0022UW.
Aprovar la baixa dels càrrecs valors 715150-25, 725942-25 i 835825-15, que
figuraven pendents de pagament a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, a nom de la Sra. Casellas.
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.

Amb posterioritat, l‟Organisme de Gestió Tributària ha informat a la intervenció municipal
que l‟immoble esmentat va ser transmès per l‟empresa Tragure, S.L. al Sr. Lluís Reverter
Riera en data de 27 de desembre de 2013.
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
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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.
Article 109.2 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el que es diu textualment: “Les Administracions Públiques
podran, també, rectificar en qualsevol moment, d‟ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
És per tot això que, a proposta de la regidoria 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.- Deixar sense efecte el punt segon de l‟acord del Ple de l‟Ajuntament de data 26
de setembre de 2016 pel qual s‟aprovava 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, a nom de l'empresa Tragure, S.L.
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, el Sr. Lluís Reverter Riera.
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.

2.3.3. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 29/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l‟Alcaldia de data 11 d‟octubre 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.

14

2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l‟expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

3.975,00 €

2.239,57 €

1.735,43 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

Retribucions bàsiques
personal assessor alcaldia

13.613,80 €

1.078,00 €

12.535,80 €

404-929-5000000

Fons de contingència

11.000,00 €

11.000,00 €

0,00 €

502-011-3100090

Interessos de pòlisses de
crèdit

10.000,00 €

4.354,93 €

5.645,07 €

102-342-6230000
(Projecte:2016-2102-1)

Maquinària, isntal·lacions i
utillatge esports

102-342-6320000
(Projecte:2016-23)

Millora instal·lacions
esportives

206-920-1100000

19.172,50 €

Total baixes de crèdits:

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida
102-342-6250000
(Projecte:2016-2102-2)

Nom

Consignació inicial

Mobiliari i estris
d‟esports

101-3331-2130201 Extintors
Cirvianum

Teatre

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

6.625,00 €

2.739,57 €

9.364,57 €

700,00 €

4.917,00 €

5.617,00 €

550,00 €

765,00 €

1.315,00 €

102-342-2130201

Extintors
instal·lacions
esportives

108-323-2120001

Manteniment edificis
ensenyament
preescolar

1.500,00 €

9.259,50 €

10.759,50 €

206-132-2312000

Locomoció del
personal de
seguretat ciutadana

2.346,00 €

700,00 €

3.046,00 €

206-241-2312003

Locomoció del
personal Pla
Ocupació TreballFormació

0,00 €

378,00 €

378,00 €

18.759,07 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida
404-943-4660003

Nom
Associació de
Municipis per la

Consignació inicial
0,00 €

Crèdits en alta
413,43 €

Consignació
definitiva
413,43 €
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Mobilitat i el Transport
Urbà

Total altes de crèdits extraordinaris:

413,43 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o
programa.
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.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar l‟expedient de modificació de crèdit núm. 29/2016, 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:
Sra. ELENA CRESPI:
En aquesta modificació de pressupost hi ha costos importants derivats de la sala
polivalent, i a més, costos que segons ens han dit són mesures provisionals. Pel nostre
grup, una despesa –per exemple- de 2.700 € en un taulell, que –repeteixo- segons se‟ns
va comunicar seria un taulell provisional per la sala polivalent, no és justificable.
Estem a l‟espera i haurem de veure quantes despeses més que no estaven previstes es
deriven de la construcció d‟aquesta sala.
Aquest és un dels motius pels quals nosaltres votarem en contra d‟aquesta modificació de
pressupostos.

SR. JORDI CASALS:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
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Vots favorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal CUP-SP
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d‟ERC-JpT-AM

2.3.4. Proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals per al 2017
ACORD:
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l‟aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d‟imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d‟aprovar-se
simultàniament a l‟adopció dels respectius acords d‟imposició. L‟article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d‟ingrés, així com les dates d‟aprovació i
d‟inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l‟article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l‟article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l‟aplicació de la normativa tributària general al règim d‟organització
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d‟aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s‟escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l‟empara de l‟article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l‟article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d‟activitats administratives de competència local, que s‟imposen o es modifiquen, l‟import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l‟article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
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És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l‟Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l‟exercici 2017 i següents, així com el seu text refós, d‟acord amb l’Annex 1.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l‟exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós, d‟acord
amb l‟annex 2:
NÚM. 1
NÚM. 2
NÚM. 3
NÚM. 4
NUM. 5

NÚM. 6
NÚM. 9
NÚM. 11

NÚM. 12
NÚM. 14

NÚM. 17
NÚM. 19
NÚM. 22
NÚM. 27

REGULADORA DE L‟IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
REGULADORA DE L‟IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
REGULADORA DE L‟IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
REGULADORA DE L‟IMPOST SOBRE L‟INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
NÚM. 5 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER L‟EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DELS
SERVIS
D‟INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L‟ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS
POSTERIORS A L‟INICI DE LES ACTIVITATS.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVIES DE LLAR D‟INFANTS
TAXA PER L‟ENTRADA AL RECINTE DEL MUSEU DE LA TORNERIA DE LA
VALL DEL GES I LA REALITZACIÓ DE TALLERS, CONFERÈNCIES I
DOSSIERS DIDÀCTICS.
TAXA PEL SERVEI DE LES INTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
TAXA PER OCUPACIO DEL SÚBSOL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA.
TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ D‟ACTIVITATS COMUNICADES
EN MATÈRIA D‟URBANISME.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA.

NÚM. 32 PREU PÚBLIC PER L‟EMISSIÓ DE FALQUES PUBLICITÀRIES I PATROCINI
DE PROGRAMES A L‟EMISSORA MUNICIPAL “RADIO ONA”
TARIFES PISCINA COBERTA.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d‟Ordenances fiscals per a l‟exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d‟anuncis de l‟Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
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modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l‟anunci d‟exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d‟exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l‟article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l‟expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d‟exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.

(marcat de color, les modificacions)

ANNEX 1
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2017
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 0: FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC.
SECCIÓ II.- PROCEDIMENT
Article 5.- Accés a arxius
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els
termes establerts a la Constitució, a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim jurídic del sector públic, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a
la Llei del Parlament de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol d‟arxius i documents i a la
normativa sobre transparència.
Article 9.- Registres
Article 10.- Còmput de terminis
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per hores,
s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un
dia hàbil.
Els terminis expressats per hores es computaran d'hora en hora i de minut en minut des
de l'hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti i no
podrà tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per
dies.
Quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput
els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
En els procediments d'aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini
coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil
següent.
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Article 11.- Tramitació d'expedients
7. En particular, la notificació d‟actuacions de gestió i recaptació dels ingressos
municipals que hagi de practicar l‟ORGT s‟efectuarà en la forma prevista en la seva
Ordenança General.
SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ
SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS
CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC
Article 15.- Calendari fiscal.
3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la
Província, s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic
domiciliats.
En el cas que l'Ajuntament titular dels ingressos ho tingui establert mitjançant Ordenança
Fiscal, els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en els terminis que figurin en el calendari
fiscal publicat, en les condicions i termes que prevegi la seva ordenança.
Article 16.- Exposició pública de padrons
1. El termini d‟exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir
de deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària.
CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES
Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció.
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas,
quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran
decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat.
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l‟acte notificat.
4. La pràctica de notificacions s‟ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i per
la normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà
constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar
la notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins
dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans de
les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a
l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents.

20

6. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en que
es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que
s'hagi accedit al seu contingut.
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l‟interessat o el seu
representant amb l‟objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí
oficial de l'Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva,
òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s‟ha de comparèixer per ser
notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a
comptar des del següent al de la publicació de l‟anunci al BOE. Quan transcorregut el
termini indicat no s‟hagués comparegut, la notificació s‟entendrà produïda a tots els
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
8. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats
3, 4, 5 i 6.
9. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, s‟hi practicaran segons allò previst a la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals.
10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics,
l'Ajuntament enviarà un avis al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic del
contribuent, informant-li de la posada a disposició d'una notificació en la seu electrònica
de l'Ajuntament.
11. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendres notificada.
12. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals,
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els
supòsits establerts a l‟apartat 3 de l‟article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributaria.
SECCIÓ IV – RECAPTACIÓ
Article 35. Ajornament i fraccionaments
3. No podran ser objecte d‟ajornament o fraccionament els deutes tributaris:
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats.
- En el cas de concurs de l‟obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes
que, d‟acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la
massa.
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 euros.
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si
escau, la dispensa d'aquesta obligació.

21

5 La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l‟eficàcia del qual quedarà
condicionada a dita aportació.
Article 36 – Prescripció
1. Prescriuran als quatre anys:
a) El dret de l‟Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l‟oportuna
liquidació.
b) L‟acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) L‟acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d‟ingressos i el reemborsament del cost de les garanties.

2. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de l'Administració per
realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la Llei
general tributaria, llevat de l'establert a l'apartat segon de l'article 66 del mateix text
normatiu.
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la
normativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés.
4. El termini de prescripció s‟interromprà en els casos i termes previstos a l‟article 68 de la
Llei General Tributària.
5. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de
la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.
6. La prescripció guanyada extingeix el deute.
Article 37 – Compensació.
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l‟Ajuntament que es trobin en fase de
gestió recaptadora, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions
reconegudes per part d‟aquell i a favor de la persona deutora.
2. Es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les quantitats a
ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a que fa referència l'article
225.3 de la Llei general tributària.
3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti
el deutor.
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l‟Alcalde pot ordenar la compensació,
que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor.
SECCIÓ V – INSPECCIÓ
Article 45 – Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
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3. Les actuacions del procediment d‟inspecció tindran caràcter general en relació amb
l‟obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels
elements d‟aquesta obligació i així s‟adverteix en la comunicació d‟inici d‟actuacions o en
la de modificació de les ja iniciades . En aquest últim cas, si s‟haguessin acabat amb una
liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d‟un nou
procediment.
4. Els obligats tributaris amb capacitat d‟obrar podran actuar per mitjà de representant,
que haurà d‟acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que
en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s‟entendran
realitzades amb l‟obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera feafent la
representació i n‟hagi assabentat a la Inspecció.
8. Les actuacions d‟Inspecció dels tributs es documentaran en diligències,
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s‟incloguin actes de
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi,
a més, la regularització que escaigui o declarant-hi que la situació tributària de l‟obligat és
correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat que
s'acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es
presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver incorregut en un
error de fet.
Article 46.- Terminació de les actuacions inspectores
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim
de 18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s‟hagi d‟entendre
notificat l‟acte administratiu resultant d‟aquestes, o de 27 mesos si l'import net de la xifra
de negocis de l'obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar els seus
comptes, i s'informarà d'aquest termini en la comunicació d'inici d'actuacions. No obstant
això, aquest termini es podrà suspendre perllongar motivadament per les circumstàncies
previstes als paràgrafs 4t i 5è de l'article 150 de la Llei general tributaria.
3. Les actes d‟inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l‟obligat
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les o
a subscriure-les, s‟han d‟estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es
considerarà un refús de la notificació i en cas d'incompareixença el termini es comptarà
fins la data que s'hagi fet un intent de notificació que contingui el text íntegre de la
resolució.
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o
disconformitat, es donarà audiència a l‟obligat/da tributar/ària perquè pugui al·legar tot
allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a
formular.
DISPOSICIONS FINALS
SEGONA.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Torelló, a
29 d‟octubre de 2012, va ésser modificada pel Ple de 27 d'octubre de 2014 , pel Ple del
26 d‟octubre de 2015, pel Ple de 24 d‟octubre de 2016 i començarà a regir el dia 1 de
gener de l‟any 2017 i continuarà vigent mentre no se n‟acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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ANNEX 2
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2017

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 4 – Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1.Gaudiran d‟exempció els següents béns:
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d‟interès cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment de l‟acreditament de l‟impost.
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent
recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes
autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats
Autònomes i de les entitats locals.
Article 5 – Bonificacions fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
4. Gaudiran d‟una bonificació de fins el 50% de la quota íntegra de l‟impost, els béns
immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades
d‟especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o culturals.
La declaració d‟especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i
s‟acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple
dels seus membres i podrà ser delegada a l‟Alcalde.
5. Gaudiran d‟exempció els immobles destinats a centres sanitaris de titularitat pública i
pertanyin a alguna de les categories següents:
a) Centres d‟assistència primària, d‟accés general, sempre que estiguin directament
afectes al compliment de les finalitats específiques d'aquests centres. Juntament
amb la sol·licitud d'exempció s'haurà de presentar certificat emès per l'òrgan de
l'Administració pública al que estiguin adscrits, acreditatiu de la titularitat, del seu
caràcter de centre sanitari i de l'ús de l'immoble.
Article 6 – Base imposable i base liquidable
4. L‟Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit aquesta
competència legalment.
Article 10. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
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3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que s'acompanyarà de la
documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com titular cadastral, hagués cessat
en el dret que va originar l'esmentada titularitat.
Article 12. Règim d’ingrés
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província.
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic
gaudiran d'un fraccionament del deute en quatre terminis.
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el
paràgraf anterior.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 2 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 5.- Bonificacions fiscals de concessió potestativa
5. A l‟empara del que disposa l‟article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d‟una
bonificació del 25 per cent de la quota tributària corresponent els subjectes passius per
quota municipal que produeixin i facin servir, per al desenvolupament de les activitats que
duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l‟aprofitament
d‟energia ... (eòlica, solar, a partir de biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració,
sempre que realitzin la producció en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin
l‟energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi. En aquest supòsit
es bonificaran la quota tributària de l‟activitat productiva, així com les quotes de les
activitats en les quals es consumeixi l‟energia obtinguda i aquest consum representi, com
a mínim, el 80% del total de l‟energia utilitzada. En el cas que el subjecte passiu es limiti a
fer servir aquest tipus d‟energia, sense produir-ne, es bonificaran les quotes tributàries de
cadascuna de les activitats dutes a terme al municipi en què el consum representi, com a
mínim, el 80 % del total de l‟energia utilitzada.
La bonificació té caràcter pregat i una durada màxima de dos períodes impositius, a
comptar des del començament de la producció o de la utilització de l‟energia i s‟aplicarà a
les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment de la presentació de la
sol·licitud.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors.
Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat regulats
als articles 4t i 5è d‟aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini específic de
presentació, s'han de presentar durant el primer trimestre de l‟any o juntament amb la
declaració d'alta per l‟impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
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acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats
abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del
període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritació del
tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
3. S‟estableix una bonificació del 60 per cent de la quota de l‟impost a favor dels titulars
de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus
motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental. A aquests efectes,
s‟entendrà que produeixen menor impacte ambiental aquells turismes que produeixen
emissions de CO2 inferiors a 100 gr./km. En cas de no poder-se acreditar per part del
sol·licitant aquest requisit, la comprovació s‟efectuarà d‟acord amb el que estableix la
Guia de Vehicles Turisme de venda a Espanya de l‟Institut per a la diversificació i estalvi
de l‟energia (IDAE) del Ministeri d‟Indústria, Turisme i Comerç o document que la
substitueixi. També gaudiran d‟una bonificació del 75 per cent els vehicles elèctrics.
Article 9 . Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament
de les quotes anuals de l‟impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà
cada any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En
cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 2.- Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest impost:
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris efectuada
com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un
immoble de naturalesa indivisible.
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis
i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l‟actuació de transformació
urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als
terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del
sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No
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obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a un propietari excedeix del que
proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si
estarà subjecte a aquest Impost.
Article 11.- Règim de gestió
7. L‟autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de
la data en què es produeixi el meritament de l‟impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar dins dels primers sis mesos i s'entén
concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.
Abans d'esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent
autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d'haver transcorregut els
primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 5 REGULADORA
INSTAL·LACIONS I OBRES

DE

L'IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1.- Es concedirà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota de l‟impost a favor de
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d‟especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de
foment de l‟ocupació que ho justifiquin i s‟incloguin en algun dels supòsits segúents:
1.a- Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l‟impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres de remodelació i eliminació de barreres
arquitectòniques, arranjament de teulades, escales i ascensors i arranjament de façanes
incloses dins les obres beneficiades per la convocatòria de subvencions d'arranjament
d'elements comuns.
1b.-Es concedirà una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres d‟instal·lació d‟ascensors, rampes i altres elements per a la millora
de l‟accés als habitatges..
1c.- Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l‟impost a favor
d‟aquelles edificacions que incorporin sistemes d‟aprofitament tèrmic o elèctric de
l‟energia solar per autoconsum, en la part corresponent al cost d‟aquestes instal·lacions
energètiques, sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligatòria per imperatiu legal.
L‟aplicació d‟aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a
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producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l‟Administració competent. Només podran sol.licitar aquesta bonificació les persones
físiques empadronades a la vivenda on es pretengui incorporar aquests sistemes
d‟aprofitament tèrmic o elèctric de l‟energia solar que tinguin una renda que no superi els
següents llindars: nucli familiar amb dos membres .....40.000€ anuals. En cas de nuclis
familiars de més membres s‟aplicarà el requisit de renda de forma proporcional. Per
l‟acreditació d‟aquest últim requisit serà necessari d‟aportació de la declaració de renda
de l‟exercici anterior de tots els membres de la unitat familiar o acreditació de no estar
obligat a presentar-la.
1d.- Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l‟impost a favor de les
construccions, instal.lacions i obres que es realitzin en centres d‟educació que siguin de
titularitat de les Administracions Públiques.
2. Correspondrà a l‟Alcalde la declaració d‟especial interès municipal i s‟acordarà prèvia
sol·licitud del subjecte passiu. La declaració estarà informada per l‟arquitecte Municipal.
3. Aquestes bonificacions són acumulatives però en el seu conjunt no poden superar una
bonificació del 95% del cost total. Cada bonificació s‟aplicarà en cada cas concret, a la
quantitat que representa l‟obra bonificada sobre el total de l‟obra. A tal efecte, quan la
bonificació s‟apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial
desglossar de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals s‟insta el benefici
fiscal.
4. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulada als apartats
anteriors s‟han de presentar juntament amb l‟autoliquidació regulada a l‟apartat 1 de
l‟article 9 d‟aquesta ordenança i hauran d‟anar acompanyades de la documentació
acreditativa. La bonificació prevista en l‟apartat 6.1.a (obres beneficiades per la
convocatòria de subvencions d'arranjament d'elements comuns) el termini de presentació
de la sol.licitud de bonificació serà de 30 dies a partir de la notificació de l‟atorgament de
la subvenció.
5. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini la sol·licitud
ha d‟entendre‟s desestimada.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d‟octubre de 2012 ha estat modificada pel Ple de l'Ajuntament del
27 d'octubre de 2014, pel Ple del 26 d‟octubre de 2015, i pel Ple de 24 d‟octubre de 2016
i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins la seva modificació o derogació
expressa.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 6 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 6.- Quota
Epígraf 2. Documents relatius a serveis territorials

28

Tarifes en €
1. Per cada certificat de règim urbanístic
60,00
2. Per cada informe de declaració d‟obra nova sol·licitat per a la inscripció
130,00
en el Registre de la Propietat
3. Per cada expedient de declaració de ruïna
180,00
4. Comunicació prèvia de primera ocupació d‟edificis i instal·lacions (total o parcial):
4.1 Per habitatge unifamiliar i/o edifici independent
80,00
4.2 Per cada habitatge, en edifici plurifamiliar
40,00
4.3 Per cada nau industrial o comercial
80,00
4.4 Per cada local comercial
80,00
5. Per cada còpia de plànol d‟alineació de carrers, eixampla, etc.; per cada
15,00
m² o fracció de plànol fet pel mateix Ajuntament
6. Per cada còpia de plànol en blanc i negre o color de petit o gran format,
per cada m² o fracció fet per empresa: El cost real d‟execució més 6€ en
concepte de despeses de gestió i de propietat intel·lectual.
7. Per cada exemplar de les normes urbanístiques del Pla general, plànols
175,00
inclosos
8. Per la publicació en qualsevol Diari oficial i/o a un diari d‟àmbit regional
dels Estudis de Detall, Projectes de parcel·lació, Unitats d'Actuació, Plans
especials i Modificacions del Pla General d‟ordenació urbana, que se
sol·licitin per a ús particular, i a instància de part: El cost real de publicar-ho
més 3€ en concepte de despeses de gestió
9. Per la tramitació de cada cèdula d‟habitabilitat
15,00
10. Per cada certificat d‟informació urbanística puntual (numeració a
35,00
efectes de cadastre, distàncies amb l‟escola, inexistència d‟activitat, etc.)
11. Per cada còpia de plànol en suport magnètic o format electrònic
20,00
12. Per cada expedient del Pla General en suport magnètic o format
95,00
electrònic
13. Per cada documentació gràfica i escrita de projecte licitat per
20,00
l‟Ajuntament
14. Registre i alta escomeses d‟aigua
57,00
Epígraf 3. Documents relatius a Secretaria i Hisenda

1
2
3
4

5
6
7
8

Certificats de documents municipals
(Quan requereixin investigació prèvia dels Arxius Municipals)
Compulsar i autentificar per cada foli
Per la tramitació d‟un expedient de matrimoni
Taxa per la tramitació de l‟informe d‟adequació de l‟habitatge per al
reagrupament familiar i de l‟informe d‟adequació de l‟habitatge per
renovació de residència per reagrupament familiar
Per la participació en concurs, oposició i concurs - oposició per optar
a una plaça en aquesta Corporació sense psicotècnic (*)
Per la participació en concurs, oposició i concurs - oposició per optar
a una plaça en aquesta Corporació amb psicotècnic (*)
Per l‟expedició de fotocòpies a qualsevol departament, excepte
benestar social, per unitat
Certificat o informe de naturalesa tributària (béns i altres)

Tarifes
en €
30,00
1,00
130,00

50,00
24,00

60,00
0,15
2,00
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(Les compulses i informes necessaris per a la tramitació d‟expedients
propis del servei de Benestar Social seran gratuïts)
(*) en el supòsit de renunciar abans de publicar llista d‟admesos i exclosos se li retornarà
la taxa. En el supòsit de plans d‟ocupació, o foment de l‟ocupació, o que es tracti d‟una
plaça de durada inferior de 3 mesos sols es pagarà l‟import del psicotècnic, si n‟hi ha
previst al procés de selecció.
Les taxes per la participació en concurs, oposició i concurs-oposició per optar a una
plaça en aquesta Corporació sense psicotècnic tindran una reducció del 50 per cent per
les persones que acreditin que es troben situació d‟atur en el moment de presentar la
sol.licitud de participació en el procés selectiu
Article 9.- Declaració i ingrés
1.

El règim general de declaració i determinació de la quota serà l‟autoliquidació.

2.

S‟exceptuen del règim d‟autoliquidació les quanties inferiors a 20 euros. En aquest
cas el pagament es farà en efectiu en les oficines municipals.

3.

Les sol·licituds relatives als tràmits que són objecte d‟aquesta ordenança fiscal que es
presentin prèviament a haver satisfet la taxa, no seguiran el seu tràmit si en el termini
de deu dies no abona les quotes corresponents.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, ha estat aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en sessió celebrada
el 27 d‟octubre de 2014, pel Ple del 26 d‟octubre de 2015, pel Ple de 24 d‟octubre de
2016, i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 9 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
Article 6. Quota tributària
Epígraf desè. Mercat de pagès:
Parades de venda, per dia ........................................................................................ 4,06 €
En el supòsit que en un local es realitzi una activitat principal i una altre o altres de
complementaries es tributarà per l‟activitat principal.
Article 8 Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a
aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota
que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l‟article anterior.
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2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s‟hagi
produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï
l‟Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 29 d‟octubre de 2012 i modificació parcialment pel Ple de 27 d‟octubre de
2014, pel Ple del 26 d‟octubre de 2015 i pel Ple de 24 d‟octubre de 2016 i entrarà en vigor
el dia 1 de gener de 2017 i registrà fins a la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 11 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS
DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O
DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES
ACTIVITATS.
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa serà la resultant d‟aplicar les següents tarifes:
1.1. Declaració responsable i comunicació prèvia d‟obertura de les
activitats regulades a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació
de l'activitat administrativa
1.2. Comprovació de comunicació prèvia d‟activitats amb incidència
ambiental (annex III) Llei 20/2009
1.3. Llicència ambiental municipal d‟activitats exercides en locals
tancats o recintes (Annex II)
1.4. Informe de l'autorització ambiental municipal d'activitats
exercides en locals tancats o recintes (Annex I)
1.5. Modificació substancial de llicència ambiental (Annex II)
1.6. Comprovació de modificacions no substancials d'activitats
sotmeses al règim de comunicació ambiental (Annex II)
1.7. Comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb
incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a
llicència ambiental (Annex II)

80,00 €
200,00 €
600,00 €
800,00 €
600,00 €
150,00 €
250,00 €

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d‟octubre de 2012 modificada parcialment pel Ple de 27 d‟octubre
de 2014, pel Ple de 26 d‟octubre de 2015,pel Ple de 24 d‟octubre de 2016 i entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 12 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LLAR D’INFANTS
Article 6.- Horaris i activitats
Horari lectiu:
- Matí, de les 9.00 h a les 12:00 h.
- Tarda, de les 15:00 a les 18:00 h.
Horari d‟acollida:
- Matí, de les 7:45 h a les 8.45 h
Només es prestarà el servei d‟acollida de matí si hi ha un mínim de 10 infants inscrits.
7.b. Serveis de menjador. Tarifació social.
Les taxes del dinar del servei de menjador seran variables d‟acord amb el nivell de renda familiar i el nombre total de membres del nucli
familiar.
Import en €
Preu per un servei de dinar
8,50€
Preu per un servei de berenar
Berenar mensual

3,00€
25,00€

Dinar mensual
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Membres
Nucli familiar

TRAM 1

TRAM 2

Menor a igual a

TRAM 3
De

a

TRAM 4

De

a

TRAM 5

De

De

a

a

2

7.967,73 €

7.968,73 €

11.952,60 €

11.953,60 €

15.935,46 €

15.936,46 €

19.920,33 €

19.921,33 €

23.903,19 €

3

10.358,05 €

10.359,05 €

15.538,07 €

15.539,07 €

20.716,10 €

20.717,10 €

25.896,12 €

25.897,12 €

31.074,15 €

4

12.748,34 €

12.749,34 €

19.123,51 €

19.124,51 €

25.496,68 €

25.497,68 €

31.871,85 €

31.872,85 €

38.245,02 €

5

15.138,63 €

15.139,63 €

22.708,95 €

22.709,95 €

30.277,27 €

30.278,27 €

37.847,58 €

37.848,58 €

45.415,90 €

6

17.528,93 €

17.529,93 €

26.294,39 €

26.295,39 €

35.057,85 €

35.058,85 €

43.823,31 €

43.824,31 €

52.586,78 €

7

19.919,22 €

19.920,22 €

29.879,83 €

29.880,83 €

39.838,43 €

39.839,43 €

49.799,04 €

49.800,04 €

59.757,65 €

8
Quota
mensual

22.309,51 €

22.310,51 €

33.465,26 €

33.466,26 €

44.619,02 €

44.620,02 €

55.774,77 €

55.775,77 €

66.928,53 €

Membres
Nucli familiar

40,00 €

56,00 €

TRAM 6

70,00 €

TRAM 7

92,00 €

TRAM 8

De

a

2

23.904,19 €

27.888,06 €

27.889,06 €

31.870,92 €

31.871,92 €

3

31.075,15 €

36.254,17 €

36.255,17 €

41.432,20 €

41.433,20 €

4

38.246,02 €

44.620,19 €

44.621,19 €

50.993,36 €

50.994,36 €

5

45.416,90 €

52.986,22 €

52.987,22 €

60.554,53 €

60.555,53 €

6

52.587,78 €

61.352,24 €

61.353,24 €

70.115,70 €

70.116,70 €

7

59.758,65 €

49.798,54 €

49.799,54 €

79.676,87 €

79.677,87 €

8
Quota
mensual

66.929,53 €

78.084,28 €

78.085,28 €

89.238,04 €

89.239,04 €

99,00€

82,00 €

De

a

105,00€

Més

115,00€

Per l‟aplicació d‟aquestes taxes els conceptes nucli familiar i nivell de renda familiar es defineixen de la següent manera:
- Nucli familiar: es consideren membres del nucli familiar, a més de l‟infant,
a) El pare i la mare o el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custodia.
b) En cas de custodia compartida, el pare i la mare.
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c) Els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el
moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d‟edat quan es tracti de
persones amb discapacitat. (Caldrà acreditar-ho amb el volant de convivència)
d) No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents, tot i
que convisquin al domicili de l‟infant.
- Renda familiar: per tal de determinar la capacitat econòmica del nucli familiar es
consideraran els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys.
a) Aquests ingressos s‟obtindran de la suma de les bases liquidables regulars
d‟acord amb les declaracions de l‟IRPF de l‟any anterior que hagin fet els membres
de la unitat familiar
b) En el supòsit que l‟interessat o algun membre de la unitat familiar no estigui
obligat a presentar la declaració de l‟IRPF, ha de presentar una declaració jurada
dels ingressos percebuts l‟any anterior conjuntament amb un certificat de la Hisenda
Pública conforme no està obligat a presentar-la.
c) Durant el curs no es pot sol·licitar la revisió de la quota en el cas que els
ingressos familiars augmentin o es redueixen, ni el nombre de membres.
d) En el cas de no autoritzar la consulta de les dades de tots els membres o no
presentar la documentació requerida s‟aplicarà la quota del tram 8.
7.b.1.Condicions generals per optar a aquestes reduccions:
a) Que la renda del nucli familiar estigui inclosa en els trams de renda establerts en
el l’article 7.b de la present ordenança.
b) Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns
ingressos dels tipus que s‟indiquen a continuació, veure b1 i b2, obtinguts pels
membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00€:
b.1. Ingressos procedents d‟activitats econòmiques en estimació directa o en
estimació objectiva
b.2. Ingressos procedents d‟una participació del conjunt
dels membres
computables iguals o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques
desenvolupades a través d‟entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra
classe d‟entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el
percentatge de participació en les mateixes
7.b.2.Sol·licituds i documentació
 Les famílies sol·licitaran ser beneficiàries de les noves quotes a partir del gener del
2017 presentant el formulari corresponent.
 A partir del curs 2017-2018 les famílies el sol·licitaran en el moment d‟efectuar la
matrícula. La concessionària del servei serà la responsable d‟informar a les famílies
d‟aquesta bonificació.
La sol·licitud ha d‟anar acompanyada de la següent documentació:
a) Volant de convivència, tal com s‟especifica en l‟apartat de nucli familiar.
b) En cas de pares separats amb la custòdia compartida caldrà aportar la sentència
judicial acreditativa de la custodia compartida.
c) Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la unitat
familiar o justificant d‟ingressos. En el supòsit que no n‟hagi de presenta, la declaració
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jurada conjuntament amb un certificat de la Hisenda Pública conforme no està obligat a
presentar-la.
En el cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament a consultar-ho a les administracions tributàries.
d) DNI /NIF/NIE. Caldrà aportar la fotocòpia del DNI/NIF/NIE de tots els membres de la
unitat familiar. En cas de no disposar-ne, caldrà adjuntar còpia del certificat de naixement,
o bé, còpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família.
e) Per tal d‟adequar la quota a la renda real, l‟Ajuntament podrà sol·licitar més informació.
7.b.3. Terminis de presentació
a) Les famílies dels infants ja matriculats el curs 2016-2017 hauran de presentar la
documentació entre el 9 i 20 de gener del 2017 a la regidoria d‟Ensenyament, al C.
Enric Prat de la Riba, 17 o al C. Ges d‟Avall, 5 de Torelló.
L‟alumnat de nova matrícula ho sol·licitarà, en el moment de formalitzar-la, a la llar
d‟infants. Aquesta farà arribar la sol·licitud i la documentació a la regidoria
d‟Ensenyament.
a) A partir del curs 2017-2018 les sol·licituds es presentaran en el moment de realitzar la
matrícula a la llar d‟infants on la família ha escolaritzat el seu infant. La llar d‟infants
farà arribar la sol·licitud i la documentació a la regidoria d‟Ensenyament.
7.b.4. Valoració i avaluació de l’ajut
- La regidoria d‟Ensenyament procedirà a valorar les sol·licituds presentades per
l‟aplicació de les reduccions previstes a l‟abonament del dinar i l‟òrgan competent dictarà
la resolució, indicat la taxa que es cobrarà, que serà notificada a les famílies i a les
empreses que gestionen el servei públic de llars d‟infants.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 2 de maig de 2012, ha estat modificada en data 27 d‟octubre de 201
4 i en data 24 d‟octubre de 2016 i entrarà en vigor el dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 14 TAXA PER L’ENTRADA AL RECINTE DEL MUSEU DE LA TORNERIA DE LA
VALL DEL GES I LA REALITZACIÓ DE TALLERS, CONFERÈNCIES I DOSSIERS
DIDÀCTICS.
Article 5.- Beneficis fiscals
1. El Gremi de Torners podrà sol·licitar fins a tres visites guiades gratuïtes/any al
Museu de la Torneria. La direcció del Museu fixarà les dates en funció de la
disponibilitat del museu.
Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents, expressades en euros:
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Preu de participació al taller de baldufes (per persona)............................................ 2,50 €
Es farà per grups mínims de 25 persones.
A aquest preu s'hi afegirà el cost de desplaçament fixat en 0,30 euros/Km. I les dietes si
corresponen.
Per la realització de conferència o curs de formació ............................................ 150,00 €
Per la realització de dossiers didàctics .................................................................. 100,00 €
Per la realització d'una ruta turística de dues hores................................................ 80,00 €
Per la realització d'una ruta turística organitzada pel museu ....................... 5,00 €/persona
Es farà per grups mínims de 25 persones.
Per l‟entrada al museu:
- Per entrada individual sense guia ........................................................................... 5,00 €
- Per entrada de grup amb guia .............................................................................. 60,00 €
Article 7.- Acreditació i període impositiu
La taxa s‟acredita quan es presenta la sol·licitud d‟‟entrada al recinte del museu o la
utilització de qualsevol dels serveis descrits anteriorment, que no serà efectiva sense que
s‟hagi efectuat el pagament corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Torelló, el dia 27
d‟octubre de 2014, es va modificar pel Ple del 29 de febrer de 2016, pel Ple de 24
d‟octubre de 2016 i entrarà en vigor el 10 de maig de 2016. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigents.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM.19 TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà el resultat d‟aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa segona. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions o
altres instal·lacions davant dels establiments (no botigues) situats en terrenys d’ús
públic durant els dies de Carnaval:
a) Ocupacions amb parades i atraccions de fires, casetes de venda, espectacles i
atraccions, amb llocs fixos o ambulants ......................... 20,00€/m2 o fracció de m2
b) Venda en cas de no ocupar un lloc fix ....................... 20,00€/m2 o fracció de m2
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c) Barres de bar .............................................................. 50,00€/ml o fracció de ml
Tarifa tercera. Parades i altres instal·lacions durant els dies del Festus:
Parades a la Plaça Ramon Coll i Dorca, per tots els dies que tingui lloc el Festus 250,00€
Les tarifes primera, segona i tercera, son per cada esdeveniment, i no pel global de tots,
d‟acord amb l‟autorització que tindran.
Tarifa sisena. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
a) Mercaderies:
 En el casc antic. Per m² i dia o fracció ....................................................... 0,293 €
 Fora del casc antic, Per m² i dia o fracció .................................................... 0,22 €
b) Per l‟ocupació de la via pública amb tanques fixes de protecció d‟obra. Per m² i dia o
fracció ........................................................................................................................ 0,85 €
c) Per l‟ocupació de la via pública amb material d‟obra, maquinària o eines sense estar
degudament protegit per tanca fixa. Per m² i dia o fracció ........................................ 1,25 €
d) Per l‟ocupació de la via pública amb contenidors i castes d‟obra:
 Fins a 4 m3. Per dia o fracció ........................................................................ 5,00 €
 Per l‟excés del 4 m³. Per m² i dia o fracció .................................................. 1,25 €
e) Les llicències d‟obres majors, meritaran una ocupació de via pública durant el termini
de la llicència amb un màxim d‟un any. Per m.l. de façana i dia................................. 0,20 €
En qualsevol cas s‟estableix una tarifa mínima de 10€.
Tarifa vuitena. Ocupacions diverses:
- Conduccions soterrànies de fibra òptica per ml a l'any .................................... 0,744 €
- Ocupació total del vial de circulació, tallant el trànsit ml / hora 1,30 € mínim ... 30,00 €
- Ocupació per la venda de butlletes de jocs d‟atzar unitat ............................... 100,00 €
Quan per a l‟autorització de la utilització privativa s‟utilitzi el procediment de licitació
pública, no s‟aplicaran les tarifes detallades en el punt 1. L‟import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d‟octubre de 2012 i modificat parcialment en el Ple de 27 d‟octubre
de 2014 i pel Ple del 26 d‟octubre de 2015, el Ple del 21 de desembre de 2016 i pel Ple
de 24 d‟octubre de 2016 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà fins la seva
modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 22 TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES
EN MATÈRIA D’URBANISME
Article 5.- Quota tributària
La quota tributària bé donada per l‟aplicació de les tarifes següents:
Obres d‟edificació que es realitzin en sol residencial, per expedient o pròrroga:
CONCEPTE
Import en €
1. Llicències de parcel·lació, per unitat parcel·lada
35,00
2. Taxa per llicència d’obres amb projecte tècnic
106,00
3. Taxa per comunicació prèvia d’obres sense projecte tècnic
35,00
4. Llicències per l’extracció d’àrids per expedient o pròrroga
1.050,00
5. En cas que s’hagués de realitzar més de tres inspeccions per
obra i més de 12 en el cas d’extracció d’àrids, es cobraria en funció
de la durada al preu/hora següent:

Preu/hora tècnic
 Preu/hora inspector
 6. Llicències de constitució o modificació de propietats
horitzontals, per unitat parcel·lada

36,00
20,00
35,00

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d‟octubre de 2012 i modificació parcialment en data 27 d‟octubre
de 2014, pel Ple del 26 d‟octubre de 2015, pel Ple de 24 d‟octubre de 2016 i entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 27 TAXA
DOMICILIÀRIA

PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia d‟usuari que hagi sol·licitat el
servei o utilitzi el mateix:


USUARI TIPUS A: titular del servei. El servei inclou que en el seu domicili
s‟instal·larà un terminal i se li lliurarà un polsador.
- Tarifa/usuari tipus A 25,00 €/trimestre (IVA inclòs).
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USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional. El servei
inclou un polsador personalitzat, atès que aquest usuari conviu amb un titular del
servei de teleassistència.
- Tarifa/usuari tipus B 11,00 €/ trimestre (IVA inclòs).



USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional. El servei
és íntegra però sense polsador personal. L‟usuari C conviu amb un titular tipus A i
necessita les prestacions i atencions que el servei proporciona, però que no té
capacitat física, psíquica o sensorial per poder sol·licitar per si mateix aquesta
atenció i, per tant, no pot fer ús del polsador.
- Tarifa/usuari tipus C 3,00 €/trimestral (IVA inclòs).

En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei (tipus A) i només un; i tants
usuaris tipus B o tipus C com calgui. Qualsevol de les persones usuàries del servei tindrà
les mateixes prestacions i requerirà d'un informe individual de teleassistència.
Disposició final.
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió del dia 29 d‟octubre de 2012, va ésser
modificada parcialment pel Ple en sessió del dia 27 d'octubre de 2014 i pel Ple del 26
d‟octubre de 2015, pel Ple de 24 d‟octubre de 2016 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de
2017, i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

ORDENANÇA FISCAL
NÚM.32 PREU PÚBLIC PER L’EMISSIÓ DE FALQUES PUBLICITÀRIES I PATROCINI
DE PROGRAMES A L’EMISSORA MUNICIPAL "RADIO ONA".
Article 3. Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes
incloses en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis.
2. Les tarifes d'aquest preu públic expressades en euros seran les següents:
F) Per la participació en la localització i co-presentació de programes: 90,00€, més l‟IVA
corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL GENERAL
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Torelló, el dia 26
d‟octubre de 2009, començarà a regir el dia 1 de gener de 2010 i continuarà vigent
mentre no se n‟acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents. S‟ha modificat puntualment el 27 d‟octubre de
2014 i el 24 d‟octubre de 2016.
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TARIFES PISCINA COBERTA
GENER 2017

QUOTES

Abonat TOTAL

Quotes tot el dia
32
QUOTA INFANT (DE 3 A 15 ANYS)
42,66
QUOTA ADULT (A PARTIR DE 16 ANYS)
29
QUOTA GENT GRAN (A PARTIR DE 65 ANYS)
303
QUOTA ANUAL INFANT (DE 3 A 15 ANYS)
419
QUOTA ANUAL ADULT (A PARTIR DE 16 ANYS)
300
QUOTA ANUAL GENT GRAN (A PARTIR DE 65 ANYS)
160
QUOTA SEMESTRAL INFANT (DE A 15 ANYS)
222
QUOTA SEMESTRAL ADULT (A PARTIR DE 16 ANYS)
QUOTA SEMESTRAL GENT GRAN (A PARTIR DE 65
159
ANYS)
Quotes horaris reduïts
QUOTA MATINADA (DE 7H A 9H)
QUOTA MATÍ (DE 9H A 13H)
QUOTA VESPRE (DE 21H A 22:30H)
QUOTA MATINADA ANUAL (DE 7H A 9H)
QUOTA MATI ANUAL (DE 9H A 13H)
QUOTA MATINADA SEMESTRAL (DE 7H A 9H)
QUOTA MATI SEMESTRAL (DE 9H A 13H)
Quotes agrupaments familiars
Q. FAMÍLIAR (pares i fills menors de 18 anys)
IMPRESCINDIBLE FULL D'EMPADRONAMENT
Q. FAMÍLIAR (pares,fills menors de 18 anys i/o de 18-21
anys) IMPRESCINDIBLE FULL D'EMPADRONAMENT
Q. FAMÍLIAR(pares,fills menors de 18anys i/o 2 fills de 1821 anys) IMPRESCINDIBLE FULL D'EMPADRONAMENT
Q. FAMÍLIA MONOPARENTAL (pare o mare i fills menors
de 18 anys)
IMPRESCINDIBLE TENIR EL CARNET DE
FAMÍLIA MONOPARENTAL
Q. FAMÍLIA MONOPARENTAL(pare o mare, fills menors
de 18 anys i/o 1 fill de 18-21 anys)
IMPRESCINDIBLE TENIR EL CARNET DE
FAMÍLIA MONOPARENTAL
Q. FAMÍLIA MONOPARENTAL
(pare o mare i fills menors de 18 anys I/ o 2 fills de 18-21
anys)
IMPRESCINDIBLE TENIR EL CARNET DE
FAMÍLIA MONOPARENTAL

26
35
37
251
335
138
178

80
100
120

50

70

90

Quotes bonificades
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QUOTA PENSIONISTA 60-64
S'ha de tenir pensió inferior a 680€/mensuals
QUOTA PENSIONISTA +65
S'ha de tenir pensió inferior a 680€/mensuals
INVALIDESA 33-59%
Imprescindible presentar carta o targeta de minusvalidesa
amb el tant per cent
INVALIDESA 60-74%
Imprescindible presentar carta o targeta de minusvalidesa
amb el tant per cent
INVALIDESA 75-100%
Imprescindible presentar carta o targeta de minusvalidesa
amb el tant per cent
INVALIDESA INFANT (de 3 a 10 anys)
Imprescindible presentar carta o targeta de minusvalidesa
amb el tant per cent
INVALIDESA ADOLESCENT (d‟11 a 15 anys)
Imprescindible presentar carta o targeta de minusvalidesa
amb el tant per cent

18
18
36

26

18

17

25

QUOTA EMPRESA/GRUPS
Quota adult
Quota CARITAS mati o tarda
Imprescindible presentar paper CARITAS
Quota socis Club Tennis Torelló
S'ha de ser soci del Club Tennis Torelló
Quota (només piscina) CAT Triatletes
S'ha de ser soci del CAT, només podran utilitzar la zona d'aigües
Quota socis CAT
S'ha de ser soci del CAT
Quota especial entitats/empreses
Empreses que tinguin conveni amb La Piscina de Torelló

Abonat
TOTAL
19
31
22
31
31

Les presents tarifes han estat aprovades provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 29 d‟octubre de 2012 i han estat modificades al 27 d‟octubre de 2014,
pel Ple del 26 d‟octubre de 2015, pel Ple de 24 d‟octubre de 2016 i entraran en vigor el
dia 1 de gener de 2017 i regiran fins la seva modificació o derogació expressa.

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Bon vespre a tothom. Primer de tot vull donar les gràcies a tots els grups d'aquest
consistori per les seves aportacions i la sega predisposició a tractar i debatre una qüestió
tant important com son les Ordenances Fiscals. Malgrat hem pogut reunir-nos amb tots
els grups, sí que és cert que no hem tingut suficient temps material per intentar incloure
algunes de les vostres propostes. Per aquest motiu i tal i com ja us vàrem manifestar
durant les converses i a la mateixa Comissió informativa d'hisenda, des d'aquesta àrea
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conjuntament amb l'alcalde ens comprometem a canviar aquesta dinàmica de cara l'any
vinent. És per això que el nostre propòsit és iniciar reunions amb cadascun dels grups a
partir del primer trimestre de l'any vinent per tal de començar a treballar les ordenances
fiscals del 2017 i poder treballar tant les propostes que ens heu fet arribar i no han pogut
ser acceptades com les que puguin sorgir mes endavant.
Dit això, i entrant ja a analitzar les ordenances que portem a aprovació, hem de dir que
continuem amb la línia i la voluntat política dels últims anys en el sentit de no incrementar
la pressió fiscal als torellonencs. Per aquest motiu no només no apugem cap dels 5
impostos que regula aquest ens sinó que en algun d'ells (ICIO i vehicles) s'introdueixen
certes bonificacions la qual cosa comportarà necessàriament una davallada dels
ingressos.
Pel que fa a les taxes la majoria es queden igual i en d'altres s'ajusten els preus per tal de
poder cobrir el cost del servei. Les principals novetats d'enguany les tenim en la
introducció de la tarificació social en el servei de menjador de les llars d'infants i l'aposta
per fomentar el medi ambient bonificant al màxim els cotxes elèctrics.
Modificacions en l’Ordenança General de Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipal
És molt necessari mantenir sempre actualitzada aquesta ordenança i per això s‟ajusten
diversos articles a proposta de la Diputació de Barcelona, qui té cedit bona part de la
recaptació dels tributs municipals, als efectes de que estigui en consonància amb la
normativa vigent. Concretament les adequacions que es proposen, es corresponen a
l‟adequació a la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, a la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de
règim jurídic del sector públic.
És especialment destacable la modificació de l‟article 10.1 relatiu al còmput dels terminis
on s‟exclouen del còmput dels dies hàbils els dissabtes per adequar l‟ordenança al què
preveu la Llei 39/2015.
Es manté la facilitat de donar ajornaments inferiors a 3.000 euros, de tributs no
traspassats a la DIBA, per part de l‟Alcalde, amb excepció de garantia.
Ja entrant als impostos municipals, en quant a l‟IBI, es modifiquen a proposta de la
Diputació de Barcelona una sèrie d‟articles per adequació a la normativa vigent (art. 6, 10
i 12). Es clarifiquen la bonificació obligatòria de l‟article 4.1.i) i la bonificació dels
immobles destinats a centres sanitaris (article 5.5) també a proposta de la Diputació de
Barcelona.
Es manté el fraccionament de l‟impost per els rebuts domiciliats en quatre pagaments.
Les dates en que es posarà el cobrament son els dies 2 de maig, 3 de juliol, 1 de
setembre i 2 de novembre.
Continuem amb la mateixa línia dels anys anteriors en el sentit de no augmentar la
recaptació global del mateix i és per això que no es modifiquen els tipus aplicables ni en
els béns de naturalesa urbana, béns de naturalesa rústica ni en el béns de
característiques especials. No està previst que, a diferència dels anys anteriors, es
modifiquin els valors cadastrals per l‟exercici 2017. Si que hi la previsió de decrement del
padró per l‟impacte de l‟aplicació de la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei
Hipotecària i del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, que comporta que passin a
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classificar-se com a sol de naturalesa rústica els terrenys de sòl urbanitzable inclosos en
sectors o àmbits delimitats quan no disposin de pla parcial. Es calcula una reducció del
padró d‟urbana de 22.429,88€, que es correspon a l‟IBI de les finques afectades.
Aquestes passaran a tributar com a rústiques, amb un valor cadastral molt inferior.
Es manté el recàrrec per immobles urbans d‟ús residencial desocupats amb caràcter
permanent, si bé, tal i com ja s‟indicava en el text de l‟Ordenança es podrà aplicar d‟acord
amb el reglament que desenvolupi aquest recàrrec previst a l‟article 72 del RDL 2/2004
de 5 de març, Text Refós de les Hisendes Locals. De moment, al no haver-hi aquest
desenvolupament reglamentari no és possible l‟aplicació, tal com ja ha indicat la Diputació
de Barcelona.
Pel que fa aquest impost cal dir que hi ha hagut propostes per part del tots els grups del
consistori. En el cas de la CUP i el PSC la proposta anava encaminada en el sentit de
posar un recàrrec als propietaris de pisos buits, mentre que la proposta d'ERC incidia en
la bonificació respecte a les famílies nombroses. Donada la complexitat tant de l'afectació
a nivell pressupostari com per la implementació de les propostes, es proposa tractar el
mateix de cara l'exercici vinent.
En quant a l‟impost sobre activitats econòmiques, no es modifiquen tipus. Els articles
modificats ho són a proposta de la Diputació de Barcelona per clarificar les dates en què
s‟han de sol·licitar les bonificacions (art 6) i concretar la bonificació prevista per la
producció i/o aprofitament d‟energies renovables atès que havia per dificultats
d‟interpretació amb el text actual.
Per part del grup municipal de la CUP hi ha una proposta en el sentit de poder establir
una bonificació per les empreses amb finalitats socials. Cal tenir en compte que a dia
d'avui no tenim cap empresa que facturi mes d'1 milió d'euros anuals que compleixi
aquesta finalitat. Es per aquest motiu que no s'introdueix la proposta.
En quant a l‟impost de vehicles de tracció mecànica, es modifica l‟article 9 (padrons) a
proposta de la Diputació de Barcelona i s‟eleva fins al 75% la bonificació pels vehicles
elèctrics (passa del 60 al 75%). La voluntat de l'equip de govern era establir l'exempció de
l'impost per dits vehicles però legalment només es permet bonificar-los fins al 75%. Es
continua bonificant amb un 60% la resta de vehicles que acreditin tenir un menor impacte
ambiental.
Cal dir que aquesta va ser també una de les peticions que ens va fer el grup del PSC.
En quant a l‟impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, no es
modifiquen quotes tributàries. Els articles modificats ho són a proposta de la Diputació de
Barcelona per incloure supòsits de no subjecció d‟acord amb la normativa vigent i
adequació a noves referències normatives (article 2) i es clarifiquen el període de
generació i meritament de l‟impost, així com el règim de gestió del mateix.
En quant a l‟impost sobre construccions, instal·lacions i obres, no es modifiquen tipus.
S‟afegeix, a proposta del grup municipal de la CUP, una bonificació potestativa del 95%
de la quota de l‟impost a favor d‟edificacions que incorporin sistemes d‟aprofitament
tèrmic o elèctric de l‟energia solar per autoconsum, en la part corresponent al cost
d‟aquestes instal·lacions energètiques, sempre i quan la seva instal·lació no sigui
obligatòria per imperatiu legal. La bonificació però va lligada a uns límit màxim
d‟ingressos que el sol·licitant haurà d‟acreditar. El Text Refós de la Llei d‟Hisendes Locals
(DL 2/2004, de 5 de març) permet aquest tipus de bonificació i per tant conforme a la
normativa vigent.
També es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l‟impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que es realitzin en centres d‟educació que siguin de
titularitat de les Administracions Públiques.
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La resta de bonificacions es deixen tal i com ja estaven.
També hi ha una proposta per part del grup municipal d'ERC per tal de mantenir les
bonificacions establertes el passat exercici per les obres realitzades fora del Pla de
Barris. L'any passat es van suprimir dites bonificacions ja que enteníem que només
havien d'estar bonificades les que estaven subvencionades per intentar tenir el menor
impacte econòmic possible. Tot i així deixem les portes obertes a una futura negociació
en aquest sentit.
Es clarifica el termini per la presentació de sol·licituds de bonificació d‟obres incloses en
la convocatòria de subvencions d‟elements comuns a proposta de l‟Organisme de Gestió
Tributària (article 6.4 de l‟Ordenança).
En quant a taxes, l‟Ordenança número 6 Taxa per l‟expedició de documents
administratius, les modificacions incorporades a la taxa responen:
a) Es fa una redenominació d‟algunes taxes (núm. 10, epígraf 2) per clarificar
conceptes. S‟unifica la taxa 1, epígraf 2 de per l‟emissió de tot tipus de certificats
urbanístics.
b) Des de la Regidoria de recursos humans es proposa que les taxes per la
participació en concurs, oposició i concurs-oposició per optar a una plaça en
aquesta Corporació sense psicotècnic tinguin una reducció del 50 per cent per les
persones que acreditin que es troben situació d‟atur en el moment de presentar la
sol·licitud de participació en el procés selectiu. Amb aquesta mesura es vol
facilitar l‟accés a la funció pública a les persones amb menys recursos i garantir al
màxim l‟accés a la funció pública d‟acord amb els principis establerts a l‟article 103
de la Constitució Espanyola (igualtat, mèrit i capacitat). Aquesta reducció de la
taxa no s‟ha adoptat per els processos selectius que inclouen psicotècnic atès
l‟elevat cost que aquests tenen per l‟administració.
c) També s‟adequa en aquesta ordenança el seu règim de declaració i ingrés.
En quant a l‟Ordenança número 9 Taxa per la prestació del servei de residus municipal,
tampoc es modifiquen les quotes tributàries. S‟adequa a la normativa l‟article 8 a proposta
de la Diputació de Barcelona. Es clarifica que en el supòsit que en un local es realitzin
una activitat principal i una altre o altres de complementàries es tributarà per l‟activitat
principal.
Respecte d'aquesta taxa hi havia una proposta per part del grup d'ERC en el sentit de
eximir de la mateixa als comerços del C/ St Bartomeu durant el període que durin les
obres de remodelació del carrer. Ha estat una proposta estudiada per tant per l'equip de
govern com a nivell tècnic i finalment no hem pogut donar una resposta positiva per varis
motius. El primer d'ells és que el fet imposable és la generació de residus i entenem que
si bé pot haver-hi un decrement del mateix com a conseqüència de les obres sí que és
cert que es continuaran generant i per tant si es compleix el fet imposable és lògic que
s'hagi de gravar. Per aquest mateix motiu s'eximeix de la taxa de gual durant el temps
que romangui tancat el carrer ja que aquí sí que el fet imposable és impossible que es
doni. Entenem l'esperit de la proposta formulada per ERC però per altra banda pensem
que en cas d'aplicar dita proposta no ja via bonificació sinó per subvenció, podríem
causar un greuge comparatiu en d'altres sectors on s'han realitzar obres i tanmateix
hauríem de ser coherents i aplicar-la en tota la resta d'obres futures, no tenint cap estudi
de l'impacte econòmic que suposaria aquesta mesura.
Respecte de la mateixa taxa hi ha una proposta per part del grup municipal de la CUP en
el sentit de poder establir una bonificació a aquells usuaris que acreditin haver utilitzar un
mínim de cops la deixalleria municipal. Des de l'equip de govern hem valorat la proposta i
ens hem emplaçat per estudiar-la i tenir-la en compte de cara l'exercici vinent donat la
seva complexitat a l'hora d'executar-la.
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En quant a Taxa per la prestació dels serveis d‟intervenció administrativa en l‟activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l‟inici de les activitats, tal i com
s‟indica a l‟informe que consta a l‟expedient, la modificació respon a adequacions
normatives tals com la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica, que comporten una simplificació dels règims
d‟intervenció urbanística i per tant s‟adequa la nomenclatura dels diferents epígrafs
afectats a norma vigent.
En quant a la Taxa per la prestació dels serveis de la llar d‟infants, s‟adequa l‟article 6
(horaris i activitats) al reglament que regula el servei.
No es modifiquen els imports de les taxes de serveis educatius però si les del servei de
menjar on tal i com hem dit s‟introdueix la tarificació social que permet la reducció de
taxes atenent a la capacitat econòmica del subjecte passiu. Es una novetat que s'ha
treballat molt des de l'àrea d'ensenyament i creiem que és una bona eina per emfatitzar la
justícia social. També creiem que amb dita tarificació no només es beneficiaran aquelles
famílies amb menys recursos econòmics sinó que entenem que pot ser un incentiu per tal
que s'hi adhereixin noves famílies.
En quant a l‟Ordenança número 12 Taxa per l‟entrada al recinte del museu de la torneria
de la Vall del Ges i realització de tallers, conferencies i dossiers didàctics, a proposta del
tècnic de l‟àrea es modifica la taxa corresponent a les entrades per grup amb guia que
passa de 50 a 60 euros. S‟afegeix una taxa reduïda de zero euros pels integrants del
museu de la torneria, entitat sense ànim de lucre, a qui se li pressuposa menor capacitat
econòmica.
En quant a la Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, es
corregeix un error material de la tarifa sisena apartat e) i es proposa una reducció de la
tarifa vuitena (ocupacions diverses) corresponent a l‟ocupació de les conduccions
soterrànies de fibra òptica que passa a ser de 0,744 euros metre lineal a l‟any (import de
mercat aplicat per Telefònica).
En l‟Ordenança número 22 Taxa llicències o comprovació d‟activitats comunicades en
matèria d‟urbanisme, es canvia i/o clarifica la nomenclatura per adequar-la als tràmits que
actualment es realitzen des de serveis tècnics. No hi ha augment de les taxes existents.
En quant a la Taxa la prestació del servei de teleassistència domiciliaria, es modifiquen
les taxes a la baixa per tal d‟adequar-les als costos que suporta l‟ajuntament. Consta a
l‟expedient informe de la regidoria i tècnica responsable de l‟àrea que justifica la mesura.
En aquest sentit hi havia una proposta per part del grup municipal del PSC encaminada a
posar una tarificació social per tal que no hi hagi cap usuari sense el servei. Hem analitzat
el tema i des de l'àrea se'ns ha comunicat que dels 394 usuaris de teleassistència que hi
ha actualment només n'hi ha un que se l'estigui atenent per impossibilitat econòmica. Cal
també dir que ja hi ha actualment un escalat d'exempcions en funció de l'índex de renda
de suficiència.
En quant a modificacions de preus públics, al Preu públic per l‟emissió de falques
publicitàries i patrocini de programes a l‟emissor municipal “Radio Ona”, a proposta del
tècnic responsable de l‟emissora s‟inclou un nou preu públic consistent en la participació i
localització i copresentació de programes.
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En quant a Tarifes piscina coberta, a proposta del concessionari es modifiquen algunes
tarifes, d‟altres mantenen el mateix import. La que té un major nombre d‟usuaris, al
voltant d‟uns 600 (quota adult a partir de 16 anys) es manté amb 42,66 euros mensuals.
Hi ha tarifes que s‟augmenten per sobre de l‟IPC.
Per tot això demanem el suport dels diferents grups municipals per poder aprovar les
ordenances fiscals exposades.
Gràcies.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Des del nostre grup del PSC volem agrair a l‟Alcalde, al regidor d‟Hisenda i a la
Interventora Municipal, al convidar-nos a fer aportacions a les ordenances fiscals i
escoltar els nostres raonaments. Nosaltres els hi vàrem fer arribar un seguit de propostes:
- Aplicar impost i/o taxa a tots aquells pisos buits propietat d‟entitats bancàries (per
exemple augmentant l‟IBI en un 50% o mes durant el període que l‟habitatge
estigui buit o desocupat sense arrendatari.
- Crear una nova taxa per als caixers automàtics de les entitats bancàries (ja siguin
els que donen directament a la via pública com els de dins de les sucursals).
- Augmentar l‟IBI a habitatges de construcció aïllada i a partir de certs metres
quadrats, estipulats prèviament de la parcel·la.
- Augmentar la taxa de deixalles a aquelles parcel·les amb habitatge aïllat i
enjardinades tenint en compte l‟augment de deixalles orgàniques que genera la
tipologia d‟aquests d‟habitatges.
- Crear una nova taxa per a la publicitat dinàmica.
- Crear una nova taxa per a la publicitat estàtica.
- Gratuïtat de la taxa de Teleassistència.
Segons vostès van trobar molt interessants les nostres aportacions i propostes, però per
contra, no ens han admès cap ni una i ens remeten a tornar a parlar-ne durant el 1er
trimestre de 2017. Com podran entendre, nosaltres valorem molt positivament l‟oferiment
de trobar-nos per parlar-ne tantes vegades com sigui possible. Però nosaltres votarem en
contra a la aprovació de les ordenances per no haver tingut en consideració per al proper
exercici 2017, cap ni una de les nostres aportacions.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Primer de tot, abans de començar a debatre les ordenances del 2017, volem recordar que
l'any passat vam votar en contra de les ordenances fiscals del 2016 ja que
estructuralment estàvem en contra d'elles per varis motius ideològics, però principalment
perquè nosaltres creiem en una fiscalitat progressiva, en la tarifació social, en que certs
impostos, taxes i quotes es paguin en funció de la renda, ajudant a qui més malament ho
passa, i fent que qui més té, més pagui. I això en aquestes ordenances enteníem que no
passava.
Entrant ja a les ordenances del 2017, primer de tot analitzar els canvis que es fan des de
l'equip de govern. Tot i que se'n fan uns quants, ressaltar que la majoria són més aviat de
caràcter tècnic i d'actualitzar-se als canvis normatius. De fet, canvis que puguin ser
considerats polítics, considerem que només n'hi han tres:
Aquests tres canvis són la bonificació d'un 50% de les taxes per la participació als
concursos i oposicions per optar a un lloc de treball a l'Ajuntament, per la gent que
acrediti que està a l'atur.
Una bonificació del 75% de l'impost de matriculació pels vehicles elèctrics. Aquí
caldria pensar amb la possibilitat també, de posar un punt de càrrega elèctrica per
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aquests vehicles, ja que si incentivem que la gent vagi amb aquest tipus de vehicle enlloc
dels de gasolina, el més lògic seria que tinguessin algun lloc al municipi on carregar-los.
En aquest punt, tot i així, nosaltres volem recordar que tot i que és millor l'ús de vehicles
elèctrics i híbrids, i que cal incentivar l'ús d'aquests en llocs dels vehicles de gasolina, el
que cal incentivar de veritat i per sobre de tot, és l'ús del transport públic, i aquí com a
ajuntament encara hi tenim molta feina a fer encara.
El tercer canvi, i per nosaltres el més important de tots, és l'aplicació per primer
cop de tarifació social a l'Ajuntament de Torelló, aquest cop als menjadors de les llars
d'infants. Ja des de la campanya nosaltres hem insistit en la importància de la seva
aplicació a diferents àmbits del municipi. Tot i que en aquell moment alguns dels partits
aquí presents en el consistori, no hi apostaven de manera decidida, considerem molt
bona notícia que s‟hagi decidit aplicar i començar a treballar en aquest sentit i que tots els
partits us sumeu a aquest carro.
A l'hora d'ajudar a la gent que més malament ho passa no entenem ni compartim que
aquestes ajudes es regulin pel fet de ser família nombrosa, jubilat, o jove; ja que hi ha
molta gent d'aquests col·lectius que té prou capacitat econòmica per fer les coses sense
ajuda econòmica, i en canvi hi ha molta gent, massa, que ni és jove ni jubilada, i que tot i
tenir unes condicions econòmiques precàries, queda sense opció de poder acollir-se a
ajudes, bonificacions i exempcions. Ja vam proposar nosaltres aquest sistema per trams
quan es va parlar de les noves quotes de l'escola de música. En aquell moment l'equip de
govern no es va atrevir a fer el pas i es va quedar a mig camí, fent uns descomptes
segons renda en què per poder-t'hi acollir havies de tenir una renda tant baixa que ja es
veia a venir que difícilment algú s‟hi acabaria acollint. I aquest cop si, s'ha decidit fer el
pas d'aplicar la tarifació social als menjadors de les llars d'infants. Des de la CUP TorellóSom Poble celebrem aquest pas fet, ja que considerem que aquest cop si que s'aplica de
manera correcta. I més amb l'últim canvi que s'ha fet, en què les persones amb un tram
de renda més alt, passaran de pagar 92€ a pagar-ne 115. I és que tal i com nosaltres
defensàvem, si una persona té molta capacitat econòmica, no hi ha la necessitat d'ajudarla i subvencionar-li part del servei. Per posar-hi números, si un nucli familiar de 3
persones cobra més de 82.864,41€ anuals, de ben segur que no li anirà d'aquests 13€ de
diferència entre els 92€ que pagaven fins ara i els 115 que passaran a pagar. En canvi,
aquests 13 euros que ara es deixaran de subvencionar a aquest tram de renda, de ben
segur que seran de molta utilitat per bonificar més el servei a gent amb trams de renda
molt inferiors i que si que ho pot necessitar. Des de la CUP Torelló- Som Poble, referent a
aquest punt, només ens queda dir aquesta aplicació de les quotes segons nivell de renda
que es començaran a aplicar als menjadors de les llars d'infants esperem que sigui un
èxit i que en propers anys es pugui seguir aplicant a altres àmbits del municipi. I si
aconseguim fer-ho, de ben segur que serà una de les noticies més positives d'aquesta
legislatura.
Aquests que hem explicat són els tres canvis que entenem que hi ha hagut de caire
polític en aquestes ordenances fiscals per part de l‟equip de govern, els quals veiem bé,
especialment el de la tarifació social, però els continuem considerant insuficients; ens
hauria agradat veure-hi més canvis i més propostes polítiques més enllà de la gestió del
dia a dia i tal com hem dit altres vegades, l‟excés de gestió i manca de noves idees,
creiem que va essent una constant en el dia a dia d‟aquesta legislatura. Per part nostra,
també vam presentar deu propostes a l‟equip de govern per tal de fer canvis a aquestes
ordenances, un parell eren referents a l‟IBI; una més genèrica per fer-ho més progressiu i
agafant l‟exemple d‟altres llocs, com poden ser Vic i manlleu, en què el 10% dels
comerços, indústries, pàrquings,… que tenen un valor més alt, paguem una quota d‟IBI
més alta. Això, tant pot servir per recaptar més diners, per després l‟Ajuntament pugui
tenir per destinar a altres polítiques que a nosaltres ens agradaria que fossin socials, com
per poder abaixar aquest mateix impost, l‟IBI, a les persones que tenen immobles de
valors més baixos.
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Un altre punt que vam proposar referent a l‟IBI, era per cobrar recàrrecs als immobles que
no tinguin a cap persona empadronada; així penalitzaria a qui tingui pisos buits. Cal
recordar que encara divendres passat, el diari El Punt Avui, publicava un reportatge, on
es publicava que a Torelló hi ha 129 pisos buits que són propietat dels bancs i això cal
trobar la manera de penalitzar-ho.
Vam fer un parell de propostes sobre l‟impost de construccions, instal·lacions i obres;
aquí proposàvem reduccions fiscals segons la renda, per qui instal·lés plaques solars i
per obres que es realitzin per millorar l‟eficiència energètica dels immobles.
Una altra proposta era que per equiparar en totes les ordenances, les famílies
monoparentals i les famílies nombroses i que aquestes ajudes també tinguin el
descomptes segons la renda.
La següent era referent a l‟impost d‟activitats econòmiques, en què demanàvem que es
bonifiqués aquest impost a les empreses que tenen finalitats socials.
Referent a la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, vam
proposar que es fes una bonificació a la gent que vagi un mínim de sis vegades a la
deixalleria municipal, per portar-hi residus; així, d‟aquesta manera es premiaria a qui
recicla.
Vam proposar un parell de canvis a les taxes de subministrament d‟aigua al municipi.
Aquesta taxa entenem que s‟hi poden fer molt poques modificacions a causa del
contracte actual amb SOREA, però les vam posar sobre la taula, primer de tot, perquè
aquest contracte s‟acaba ja l‟any vinent i també per veure la necessitat que l‟Ajuntament
tingui un control sobre el servei de gestió directa de l‟aigua, ja que això fa que no hi hagi
lligams contractuals i que en cada moment es puguin aplicar les taxes que es creguin
més convenients per al poble.
L‟última proposta que vam fer, era començar a treballar per detallar l‟ordenança
reguladora de contribucions especials, una proposta de consens per en cas d‟obres a un
carrer, saber quin tant per cent d‟aquestes obres tocaria pagar a l‟Ajuntament i quin
percentatge als veïns, segons la localització del carrer i altres tipus de consideracions que
es creguin convenients; així s‟evitarien polèmiques i malentesos, com ha passat
darrerament amb el carrer Rocaprevera, Sant Bartomeu i Giravolt, ja que al quedar
recollit en les ordenances, tothom sabria prèviament què li tocaria pagar, segons el lloc
on viu.
Finalment, a nosaltres també ens agradaria que de cara a pròxims anys, s‟estudiés la
possibilitat de modificar el reglament d‟ordenació municipal, per tal que votacions com la
d‟avui no s‟haguessin de fer en bloc i que es poguessin fer punt a punt, ja que a nosaltres
ens agradaria poder arribar a acords en temes concrets de les ordenances en què creiem
que seria més fàcil a votar-hi que si i tenir enteses.
I un cop explicades les nostres propostes, primerament volem agrair a l‟equip de govern
la voluntat de negociar, que aquesta vegada si que ha tingut; durant el procés de
negociació d‟aquestes ordenances, ham mantingut tres reunions amb l‟equip de govern
per negociar sobre aquestes qüestions i segons em consta, també han tingut reunions
amb la resta de partits polítics aquí presents. Tot i que entenem que aquesta actitud
hauria de ser la més normal en el dia a dia de l‟Ajuntament, la realitat és que durant el
que portem de legislatura, molt poques vegades ham pogut mantenir debats com el que
hem tingut aquest cop; ens agradaria que aquest diàleg sincer i obert que hi ha hagut
aquest cop, es pogués traslladar a la resta de punts que es tracten al ple i estem
convençuts que si es fa així, qui hi sortirà guanyant serà el poble, ja que totes les
propostes seran molt més enriquidores i completes, com esperem que passi amb
aquestes ordenances de cara a l‟any vinent, i parlo de les ordenances de l‟any vinent,
perquè aquest debat l‟hem tingut massa a la vora de la data del ple i moltes propostes –
com heu explicat- no s‟hi han pogut incorporar per qüestió de temps; més enllà de la bona
voluntat de negació que hi ha hagut, i entrant en les 10 propostes que vam fer, l‟equip d
govern no ens va dir que no a cap d‟aquestes propostes, al contrari, que la majoria les ha
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vist bé i tot i que hi han aportat alguns matisos i s‟hi haurà de fer alguns altres canvis per
adequar aquestes propostes a la legalitat vigent, han agafat el compromís de començarles a treballar a principis de l‟any 2017 per incorporar-les a les ordenances de l‟any 2018,
ja que aquest any només s‟hi han incorporat les propostes referents a la bonificació
segons renda, de les obres que es facin per incorporar sistemes d‟aprofitament tèrmic o
elèctric de l‟energia solar per a l‟autoconsum. Des d‟aquí volem agrair aquest compromís i
nosaltres també ens comprometem a treballar-hi per tal que aquestes propostes puguin
arribar a bon port.
Per totes aquestes qüestions abans exposades, avui en aquesta votació ens abstindrem.
Celebrem que es comenci a aplicar la tarifació social i que es pagui segons la renda i
creiem que aquest canvi conjuntament amb els altres que hi ha, fan que les ordenances
millorin respecte a l‟any passat. Tot i així, per a nosaltres tots aquests canvis continuen
essent insuficients, però agafant el compromís que ens heu donat l‟equip de govern de
continuar treballant en les propostes fetes per aplicar-les l‟any que ve, ens abstindrem
amb la voluntat que si aquestes propostes realment s‟acaben aplicant, l‟any vinent el
nostre vot pugui ser un si a les ordenances fiscals de l‟any 2018.
SR. JORDI CASALS:
L‟any passat en el Ple d‟Ordenances Fiscals vam presentar un seguit de propostes que
cap d‟elles van ser acceptades i que no van poder ser explicades ni debatudes abans
d‟arribar al Ple. El rebuig va ser justificat entre arguments tècnics i arguments de temps.
Eren propostes d‟esmena del proposat per l‟equip de govern, en cap cas eren un gran
canvi de paradigma de les ordenances, tal com hauríem plantejat si estiguéssim
governant.
Posteriorment, vam proposar crear una mesa de treball, on debatre i compartir
informacions i plantejaments sobre les ordenances fiscals, on estudiar la tarifació socials
o diferents maneres de repercutir impostos i taxes als ciutadans de Torelló. També es va
rebutjar. L‟equip de govern va afirmar que estaven oberts a rebre propostes al llarg de
l‟any. Allà vam dir que es miressin, doncs, les propostes que havíem fet en el Ple
d‟Ordenances Fiscals.
Enguany, el regidor d‟Hisenda ens va informar a l‟oposició que estaven oberts a rebre
propostes. Perquè no fos dit, vam plantejar les mateixes propostes que l‟any anterior com
a punt de partida: bonificacions de l‟IBI per famílies nombroses segons renda, bonificar
taxa de deixalles als comerços afectats per les obres del C/St Bartomeu –on s‟han
bonificat guals-, tarifes especials pel Carnet Jove, pensionistes menors de 60 anys i per
usuaris d‟equipaments per raó mèdica; sobre la fibra òptica, respecte al Museu de la
Torneria i mantenir bonificacions per les obres fetes també fora de l‟àmbit del Pla de
Barris. Ara ja no seria una qüestió de temps, o sí… No se n‟ha acceptat cap per introduirles en les ordenances que avui debatem, però s‟ha dit que s‟estudiarien “sincerament”.
En part, hi ha hagut un problema de temps.
Tenint en compte això, passem a repassar el que ens proposa l‟equip de govern.
Les ordenances que tenim damunt la taula, són continuistes respecte les de l‟any passat,
amb algunes novetats com una esmena de la CUP sobre reaprofitament energètic i
energies netes, que aplaudim o la introducció d‟una tarifació social en el servei de
menjador de les escoles bressol. Una tarifació social que ve donada perquè es compta
amb més recursos de la Diputació pel menjador i perquè des d‟Educació de la Diputació,
el companya diputat Rafa Homet veu amb bons ulls la tarifació social. Aquestes són les
raons que ens van exposar. Ara bé, cal reflexionar si realment és un gran avenç aquesta
tarifació social, que ho és realment respecte el que es va voler passar per tarifació a
l‟Escola de Música. Creiem que l‟impacte real per l‟escola bressol seria en la matrícula, la
principal frontera pels pares segons renda. Si no facilitem la matriculació, l‟impacte de la
tarifació social en l‟escola bressol serà molt menor. Beneficiem socialment als pares que
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ja han pogut matricular els seus fills, però n‟haurem deixat a fora per qüestió de renda a
l‟hora de matricular-se i per les mensualitats. Essent positius volem veure aquesta
proposta, com una porta d‟entrada a la tarifació social als serveis municipals, nosaltres
treballarem per això, tal com vam informar al regidor d‟Hisenda. Després que l‟any
passat, quan es va posar en escac els serveis municipals d‟escola bressol per la manca
de liquiditat de la Generalitat vam aconseguir abaixar les quotes, ara podem plantejar un
pas més i anar a per la tarifació social, no només del menjador.
Per altra banda l‟IBI es manté igual, però es preveu una pèrdua segura pel pas de sòl
urbanitzable a sòl rústic, que no es preveu cap manera d‟equilibrar-ho en ferm.
En quan a les deixalles, no s‟apuja, però es decideix que els negocis amb dues activitats
pagaran segons la principal, és a dir, que si una perruqueria té una part de cafeteria,
només pagarà per perruqueria, amb un greuge respecte la resta de perruqueries i amb
una despesa generada en residus superior a la perruqueria. Nosaltres creiem que
s‟hauria pogut ponderar un preu segons el volum de les dues activitats.
I en l‟impost per a vehicles, s‟incorpora una bonificació del 75% pels cotxes elèctrics, però
es dóna el cas que a Torelló no hi ha facilitats per tenir cotxes elèctrics (com ara punts de
càrrega) i segurament l‟impacte important hauria estat, a més d‟aquesta bonificació, ferho igualment, amb el mateix volum, amb els cotxes híbrids.
Amb el Museu de la Torneria tornem a modificar preus d‟entrades a l‟alça, però no se‟ns
ha sabut explicar en què se sustenta aquesta proposta de pujada. Continuem trobant a
faltar que a nivell polític es plantegi un Pla Estratègic d‟explotació del Museu. Tampoc
compartim del tot, és a dir, en la filosofia si, la bonificació que es fa en els concursos per
places de l‟Ajuntament d‟un 50%, però s‟exclou quan hi hagi un psicotècnic, quan creiem
que la situació social de l‟aturat, no ve donada per si hi ha psicotècnic o no. ja sabem que
la sensibilitat social té un preu i creiem que aquí s‟hauria hagut d‟assumir.
Tot plegat no ens satisfà. Només hi ha una cosa en positiu que podem treure enguany,
que són les bones paraules del regidor d‟Hisenda, que jo me les vull creure, i amb ell crec
que ens hauríem pogut entendre més que el resultat final que hi ha hagut de tot plegat.
Ho han trobat interessant, però no s‟han acceptat cap de les propostes fetes.
Ara ens hem emplaçat a parlar al primer trimestre del 2017 per les ordenances del 2018,
que ens apropem a la idea de fer una mesa de treballa que vam proposar i se‟ns va
rebutjar. Seria bo que en poguéssim parlar tots els grups junts, si més no al principi. No
començar ja a reunir-nos per separat; poder compartir idees i propostes que tinguem tots
plegats abans de començar les negociacions.
Nosaltres, però, no ens resignem a deixar pel 2018 dues propostes que creiem que es
podrien incloure pel 2017, la de les bonificacions de l‟IBI per famílies nombroses segons
renda i els de la bonificació de les deixalles pels comerços afectats per les obres del C/
Sant Bartomeu. HI ha vies que ho fan possible. Ho intentarem.
Per tot l‟exposat, no podem donar un altre vot que no sigui un NO, ja que no s‟ha acceptat
cap de les nostres propostes, que vam remarcar que eren un punt de partida. Però jo em
quedo que a aquest NO, l‟acompanya l‟esperança de poder treballar oposició i govern per
unes ordenances millor i compartides.

Sr. JAUME VIVET:
Teniu el nostre compromís que en parlarem; no sé si serà junts o per separat, però en
parlarem segur i aquesta és la nostra voluntat, que us vam manifestar i si que dir que n‟hi
ha alguna que és complexa i que mai s‟havia donat la casuística que es dóna ara, aquest
any, per exemple en el tema de la deixalleria, de reduir a les persones que siguin 6
vegades, o 8 o 10 en funció del que hi portin, això es pot estudiar i vam dir que podíem
fer-ho, com altres que han fet per part dels altres grups. Teniu el nostre compromís i així
ho vam dir en el seu moment, almenys en les negociacions, perquè en la Junta de
Portaveus no hi vaig poder ser, però així hem agafat el compromís i així serà.
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Res més a dir; gràcies per la participació de tots els grups. Sento no haver-ne pogut
acceptar cap d‟Esquerra; de fet, eren les mateixes de l‟any passat i ja les havíem
justificat.
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: 5, dels regidors dels grups municipals d‟ERC-JpT-AM i del
PSC-CP
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP

2.4. RECURSOS HUMANS
2.4.1. Declaració del compliment del principi d'estabilitat als efectes d’arribar al
límit del 100% de de la taxa de reposició d'efectius a la policia local
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist que l‟ajuntament de Torelló vol aprovar l‟oferta pública d‟ocupació per a l‟any 2016
amb les places següents:
PERSONAL FUNCIONARI SENSE HABILITACIÓ NACIONAL (torn lliure)
Subgrup de classificació: C2
Classificació: Escala: Administració Especial.
Subescala serveis especials.
Classe: Policia Local
Denominació de la plaça: agent de policia local
Número de vacants: 2
Subgrup de classificació: A2
Classificació: Escala: Administració Especial.
Subescala Tècnica
Denominació de la plaça: arquitecte tècnic
Número de vacants: 1
PERSONAL LABORAL FIX

Assimilable grup de classificació: AP
Denominació de la plaça: conserge instal·lacions educatives
Nümero de vacants: 1
PERSONAL FUNCIONARI SENSE HABILITACIÓ NACIONAL (promoció interna)
Subgrup de classificació: C2
Classificació: Escala: Administració Especial.
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Subescala serveis especials.
Classe: Policia Local
Denominació de la plaça: caporal de policia local
Número de vacants: 2

La taxa de reposició per al sector de la policia local és de tres places per la qual cosa
l‟oferta d‟ocupació per al 2016 d‟aquest sector arriba al 100%, amb la proposta
d‟incorporar dues places d‟agent de la policia local, de les quals 1 s‟acumula a altres
sectors prioritaris
Per la resta de sectors establerts a la Llei de Pressupostos de l‟Estat, en els quals es pot
procedir a la incorporació de personal, la taxa de reposició també és de mitja plaça, per la
qual cosa l‟oferta d‟ocupació per al 2016 de la resta de personal arriba al 50%, amb la
proposta d‟incorporar a l‟oferta la plaça de conserge d‟instal.lacions educatives.
Es fa necessari per tant, pel que fa a l‟oferta del personal de la policia local, aprovar pel
Ple la sol·licitud de reposició d‟aquestes places i
Vist l‟informe emès per la interventora municipal de data 11 d‟octubre de 2.016 en què es
fa palès que tant la liquidació del pressupost de l‟exercici immediatament anterior com en
el pressupost vigent i que amb l‟execució de l‟oferta pública per al 2016, igualment es
dóna compliment al principi d‟estabilitat pressupostària al qual es refereix l‟article 11.4 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
FONAMENTS DE DRET:
Vist l‟article 20. Uno 1. de la Llei 48/2015, de 29 d‟octubre, de Pressupostos Generals de l
„Estat per l‟any 2016, en el qual s‟estableix una ampliació a la limitació de l‟oferta pública
per a l‟any 2016, en allò que fa referència al sector de la policia local que pot arribar al
100% de la taxa de reposició, sempre que es tracti d‟Entitats Locals que compleixin o no
superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals o, en el seu cas,
les Lleis de Pressupostos Generals de l‟estat, en matèria d‟autorització d‟operacions
d‟endeutament. A més hauran de complir amb el principi d‟estabilitat al qual es refereix
l‟article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost de l‟exercici immediatament
anterior com en el pressupost vigent. En relació a aquest darrer, els respectius Plens de
les Entitats Locals hauran d‟adoptar un acord en què se sol·liciti la reposició de les
places vacants i en el que es posi de manifest que la mesura a la qual es refereix
aquesta norma no posa en risc el compliment de l‟objectiu d‟estabilitat pressupostària.
Aquest fet haurà de ser acreditat per la corresponent Entitat Local davant el Ministeri
d‟Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l‟aprovació de la convocatòria de
places.

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.- SOL.LICITAR la reposició del 100 % de la taxa de reposició del sector de la
policia que es correspon a tres places d‟agent de la policia local de les quals 1 s‟acumula
a un altre sector prioritari que és de gestió de recursos públics. .
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Segon.- Posar de manifest que l‟Ajuntament de Torelló compleix amb el principi
d‟estabilitat al qual es refereix l‟article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril,
d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la liquidació del pressupost
de l‟exercici immediatament anterior com en el pressupost vigent, i que amb l‟execució de
l‟oferta pública per al 2016 no posa en risc el compliment de l‟objectiu d‟estabilitat
pressupostària.
Tercer.- Comunicar al Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques la intenció de
l‟Ajuntament de Torelló d‟aprovar la convocatòria de les places incloses en l‟Oferta
Pública d‟Ocupació per al 2016, als efectes del compliment de l‟article 20. Uno 1. de la
Llei 48/2015, de 29 d‟octubre, de Pressupostos Generals de l „Estat per l‟any 2016
Quart.- Comunicar aquest Acord a la interventora municipal, al Comitè d‟empresa i a la
Junta de Personal.

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport; només recalcar que facin un esforç per intentar solucionar el
tema de la mobilitat en la policia local, perquè podem anar cobrint places, anar-les traient
a concurs, que ens vinguin nous policies, però continuarà la mobilitat si no s‟hi posa
remei.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.5. SECRETARIA
2.5.1. Aprovació rectificació padró d'habitants de Torelló a 1 de gener de 2016
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atès el resultat del procediment d‟obtenció de la proposta de xifra oficial de població
realitzat per part de la Diputació de Barcelona corresponent a l‟any 2015 d‟acord amb la
RESOLUCIÓ de 17 de novembre 2005, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la
publicació de la Resolució de l‟Institut Nacional d‟Estadística i de la Direcció General per
a l‟Administració Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre
la revisió anyal del Padró municipal i sobre el procediment d‟obtenció de la proposta de
xifres oficials de població.
Atès que des de la Diputació s‟ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de població a 1 de
gener de 2016.
FONAMENTS DE DRET:
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Atès que d‟acord amb el que determina l‟article 81 del Reial Decret 1690/86, de l ‟11 de
juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial els Ajuntaments
tenim l‟obligació d‟aprovar la revisió dels padrons municipals amb referència a l‟1 de
gener de cada any, formalitzant les actuacions dutes a terme durant l‟exercici anterior.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Unitat de Recepció Espona, 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 revisió del Padró Municipal d‟Habitants del municipi de Torelló
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l‟exercici anterior, que, referida a l‟1 de
gener de 2016, és de 13.878 habitants (6.828 homes i 7.050 dones).
Segon. TRAMETRE a l‟Institut Nacional d'Estadística les dades resultants de la
rectificació aprovada."
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.5.2. Resolució recursos de reposició interposats contra l'acord del plenari
municipal adoptat en sessió de 25 de juliol de 2.016 en relació a l'acord d'imposició
i ordenació de contribucions especials
pel projecte modificat d'obres
d'urbanització dels carrers Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit.
ACORD:
Relació de Fets :
1.Per decret de l‟Alcaldia de data 13 de novembre de 2006 es va aprovar inicialment el
Projecte d‟obres d‟urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d‟execució de contracta de
560.120,12 €. El projecte va ésser sotmès a informació pública en el BOP de Barcelona
núm. 305 de data 22 de desembre de 2006 i al tauler municipald‟anuncis pel termini de 30
dies sense que es presentessin reclamacions en aquest període.
2.Per decret de l‟Alcaldia de data 7 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament el
projecte d‟obres referit i es va publicar l‟acord en el BOP núm. 41 de data 16/02/2007 i al
DOGC núm. 4825 de 20/2/2007.
3.Per decret de l‟Alcaldia de data 20 de febrer de 2008 es va aprovar la modificació
del projecte per adequar el pressupost aprovant-se la modificació amb un pressupost
d‟execució de contracta de 596.808,75 euros. Aquesta modificació es va publicar en el
BOP núm. 61 de 11 de març de 2008 i en el DOGC núm. 5091 de data 14-3-2008 essent
ferm l‟acord al no haver-se presentat recursos contra el mateix.
4.El ple de l‟Ajuntament en sessió celebrada en data de 28 d‟abril de 2008 va
acordar
imposar i ordenar simultàniament les contribucions especials com a
conseqüència de l‟execució de l‟obra “Projecte modificat d‟obres d‟urbanització dels
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carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit, l‟establiment i exigència de les
quals es legitimava per l‟obtenció d‟un benefici o per l‟augment del valor dels immobles
de l‟àrea beneficiada.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de setembre
de 2008 es va acordar aprovar definitivament l‟acord d‟imposició de contribucions
especials per a l‟obra “Projecte modificat d‟obres d‟urbanització dels carrers Giravolt,
Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
6.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de març de
2009 es va acordar estimar el recurs de reposició interposat per cinc interessats i declarar
la caducitat de l‟expedient.
7.El plenari municipal en sessió plenària celebrada en data de 29 de juny de 2.009
va acordar imposar les contribucions especials com a conseqüència de l‟execució del
projecte d‟obra “Projecte modificat d‟obres d‟urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan
Deordal, Puigdassalit”, l‟establiment i exigència de les quals es legitima per l‟obtenció
d‟un benefici o per l‟augment del valor dels immobles de l‟Àrea beneficiada i es va
acordar aprovar provisionalment l‟acord d‟ordenació concreta del tribut.Un cop exposat al
públic l‟acord es va aprovar definitivament la imposició i ordenació definitiva de les
contribucions especials per acord del plenari municipal en sessió celebrada el 26
d‟octubre de 2.009.Contra l‟acord d‟ordenació i imposició de les contribucions especials
es van presentar recursos de reposició que es van desestimar per acord del plenari
municipal en sessió plenària celebrada pel plenari municipal el 28 de desembre de 2.009.
8.- Contra la desestimació dels recursos de reposició es va interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona que va
inadmetre parcialment el recurs contenciós administratiu interposat pels veïns(sentència
núm. 86/12). Aquesta sentència fou apel.lada davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que va desestimar el recurs d‟apel.lació ( Sentència 601/2.013).
9.- Per decret de l‟alcaldia de data 12 de febrer de 2.016 es va aprovar el projecte
modificat del projecte “urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdessalit” amb un preu d‟execució del contracte de 593.460,25 €. Aquesta modificació
es va publicar en el BOP de 29 de març de 2.016 essent ferm l'acord al no haver-se
presentat recursos contra el mateix.
10.- Per decret de l‟alcaldia de data 14 de març de 2.016 es va incoar expedient
administratiu per la imposició de contribucions especials per a l‟obra “Projecte modificat
d‟obres d‟urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
11.- Es van emetre
secretària.

informes per part de l‟arquitecte municipal, la interventora i la

12.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 29 de març de 2.016 es va
aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials com a
conseqüència de l‟execució del projecte d‟obra “modificat d‟obres d‟urbanització del
carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal, Puigdassalit”, l‟establiment i exigència de les quals es
legitima per l‟obtenció d‟un benefici o augment de valor dels immobles del‟àrea
beneficiada. Es va acordar aprovar provisionalment l‟acord d‟ordenació concreta del
tribut, es va aprovar la relació de contribuents, així com les quotes individuals resultants
d‟aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de les
finques i propietaris afectats i es va acordar exposar al públic l‟acord a través d‟edictes a
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publicar al BOP, a un dels diaris de la premsa diària de més circulació i al tauler electrònic
municipal.
13.- Es van publicar edictes al BOP de Barcelona del dia 12 d‟abril de 2.016, al Diari Ara
del dia 8 d‟abril de 2.016 i al tauler electrònic municipal del dia 14 d‟abril de 2.016.
14.- .- Un cop adoptat l‟acord es va personar un interessat a l‟Ajuntament i va acreditar
que era el propietari de la parcel.la situada al C/ Giravolt 41, ( constava en la relació de
subjectes passius propietat de l‟empresa Promosqueis Osona S.L). Es va personar una
segona interessada acreditant la propietat de la finca situada al C/ Joan Deordal, 4 que
en la relació de subjectes passius constava a nom d‟un altre propietari. Així mateix,
l‟Ajuntament va comprovar que la finca situada al C/ Giravolt 45 B era propietat de dues
persones físiques respectivament ( en la relació de subjectes passius constava a nom
de Promosqueis Osona S.L).
15.- L‟Ajuntament va procedir a notificar l‟acord d‟aprovació i imposició provisional de les
contribucions especials del “Projecte modificat d‟obres d‟urbanització del carrer Giravolt,
Sau, Joan Deordal, Puigdassalit” a tots els subjectes passius que figuraven en la relació
aprovada pel plenari municipal en sessió celebrada el 29 de març de 2.016 i a aquells
propietaris que van acreditar ésser titulars de les parcel.les incloses dins de l‟àmbit
afectat per les contribucions especials i que constaven en una titularitat diferent en la
relació aprovada pel plenari municipal.
16.- En el període d‟exposició pública es van presentar 8 al.legacions per que ordre
d‟entrada van ésser les següents :
1. Antoni Pujol Sarsanedas en data de 18-4-2.016 , Registre d‟entrada núm.
2310/2.016.
2. Sr. Josep Faja Vilaseca i Sra. HerminiaOrdeigBoladeras en data de 20-42.016,Registre d‟entrada núm. 2476/2016.
3. Sr. Jesús Calonge Blasco i Sra. Montserrat Sabatés Padrós en data de 22-42.016, Registre d‟entrada núm. 2.600/2.016.
4. Sr. Antoni Pujol Sarsanedas en data de 13 de maig de 2.016, Registre d‟entrada
núm. 2926/2.016.
5. Sr. Jordi Font Espadamala en data de 30 de maig de 2.016, Registre d‟entrada
núm. 3340/2.016.
6. Sr. Josep Ma. Benedè i Cols en data de 31-5-2.016, Registre d‟entrada núm.
3.401/2.016.
7. Sr. Lluís Font Pinyol en data de 1-6-2.016,Registre d‟entrada núm. 3.551/2.016.
8. Sra. Margarita Gonzalez Berloso i Josep Ma. Benedé Cols en data de 1-6-2.016,
Registre d‟entrada núm. 3.552/2.016.
17.- L‟arquitecte municipal va emetre informe en data de 4-7-2.016 en relació a les
al.legacions presentades per part dels interessats i que feien referència a temes tècnics.
18.- La secretària i la Interventora municipals van efectuar informe jurídic-econòmic en
data de 4-7-2.016 en relació a les al.legacions presentades per part dels interessats .
19.- El plenari municipal en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2.016 va resoldre les
al.legacions presentades pels interessats i va aprovar definitivament els acords
d‟imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l‟execució
del projecte “Projecte modificat d‟obres d‟urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan
Deordal,Puigdassalit “introduint les modificacions derivades de l‟estimació d‟al.legacions
presentades per part dels interessats en el tràmit d‟informació pública.
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20.- L‟acord adoptat pel plenari municipal en la sessió del dia 25 de juliol de 2.016 es va
notificar individualment a totes les persones que constaven com a subjectes passius de
les contribucions especials aprovades per executar el Projecte d‟obres d‟urbanització .
22.- S‟han presentat 2 recursos de reposició contra l‟acord adoptat pel plenari municipal
en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2.016 :
22.1.- Josep Ma. Benedè Cols, en data de 10 d‟agost de 2.016, Registre d‟entrada núm.
5.157.
22.2. Margarita Gonzalez Berloso i Josep Ma. Benedè Cols, en data de 5 de setmbre de
2.016, Registre d‟entrada núm. 5555/2.016.
23.- En data de 25 d‟agost de 2.016 el Sr. Vicenç Linares i Clota, en representació de
la Sra. Maria Clota Valls, va presentar una petició per fraccionar el pagament de les 3
últimes liquidacions i demana acollir-se a l‟article 16.1 de l‟Ordenança Fiscal general
reguladora de contribucions especials de l‟Ajuntament de Torelló.
23.- L'arquitecte municipal ha emès informe en data de 11 d'octubre de 2.016 en relació
als aspectes tècnics en relació als recursos de reposició presentats.
24.- La Secretària i la Interventora municipals han emès informe en data de 13 d'octubre
en relació als aspectes jurídico-econòmics respecte als recursos de reposició presentats.
Fonaments de dret
Primer.- Al.legació presentada per part del Sr. .Josep Ma. Benedé i Cols en data de 10
d‟agost, Registre d‟entrada núm. 5.157/2.016.
En aquesta al.legació el Sr. Benedé demana quese li imputin 43,50 ml de façana enlloc
de 43,80 ml que consten en l‟expedient de contribucions especials per tal que coincideixi
amb el que consta a l‟escriptura de propietat. El Sr. Benedé no presenta còpia de
l‟escriptura. Els Serveis Tècnics han anat a mesurar la finca “in situ” i han comprovat que
la façana medeix 43,82 metres lineals, tal com consta en l‟expedient de contribucions
especials i, per tant, procedeix desestimar l‟al.legació.
Segon.-Al.legació presentada per la Sra. Margarita González Berloso i el Sr. Josep Ma.
Benedè i Cols en data de 6-9-2.016, Registre d‟entrada núm. 5.555/2.016.
En la primera al.legació es fa esment a que s‟ha infringit l‟article 58 de la Llei 30/1992 ,
infracció de l‟article 36 i 34.4 del TRLHL:
1.
En relació a la infracció de l‟article 58 de la Llei 30/1.992 manifesta que s‟ha rebut
una notificació defectuosa ja que no permet conèixer si el repartiment de contribucions
especials de la part a pagar per part de l‟Ajuntament i la Generalitat ( en relació als
edificis del CAP, Escola i Pista Poliesportiva) es tan ben calculats ni tampoc la de la resta
d‟interessats.
Es va notificar l‟acord adoptat pel plenari municipal a cada subjecte passiu i se‟ls va
notificar la transcripció íntegre de l‟acord adoptat pel plenari municipal i se‟ls indicava a
cadascú la quota individual que li corresponia pagar, situació de la finca tributària ,
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metres lineals de façana , metres quadrats de parcel.la imputats i sostre edificable en
relació a la finca de la seva titularitat.
La notificació efectuada a tots els subjectes passius es va realitzar complint tots els
requisits fixats en l‟article 58 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre de règim jurídic i
procediment administratiu comú ja que contenia : el text íntegre de l‟acord, indicació que
l‟acte era definitiu en via administrativa i que contra el mateix es podia interposar recurs
de reposició en el termini d‟un mes .
El reclamant manifesta que amb la notificació practicada no es permet conèixer la
correcció de les imputacions de cadascun dels contribuents en relació als barems
establerts.
Consta a l‟expedient una relació de cada finca inclosa dins del projecte d‟urbanització
dels carrers Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdessalit on hi consta cada parcel.la, titular,
situació de la finca, façana i edificabilitat repercutible i pot ésser consultada per tots els
interessats. En aquesta relació hi consten les fitxes dels que en són titulars la Generalitat
de Catalunya ( en relació al CAP) i l‟ajuntament de Torelló. Cal destacar que durant el
mes d‟agost es van personar a l‟Ajuntament el Sr. Josep Ma. Benedè i la seva filla i van
poder accedir a aquesta documentació.
En base a aquests raonaments procedeix desestimar aquesta al.legació.
2.- En aquesta mateixa al.legació fa referència a que s‟ha infringit l‟article 36 del TRLHL
manifesta que com que no s‟ha tramès la relació nominativa de tots els subjectes passius
impedeix que puguin constituir-se en associació administrativa de contribuents.
Aquesta al.legació és idèntica a la mateixa que va presentar en el tràmit d‟al.legacions
per escrit registrat en data de 1 de juny de 2.016 i ens refermem en les mateixes
consideracions jurídiques que vam fer en l‟informe emès en data de 4-7-2.016.
El plenari municipal en l‟acord adoptat el dia 29 de març de 2.016 referent a l‟aprovació
provisional de la imposició de les contribucions especials com a conseqüència de
l‟execució del projecte de l‟obra “projecte modificat de les obres d‟urbanització del carrer
Giravolt , Sau, Joan Deordal i Puigdassalit” va aprovar també en el punt cinquè la relació
de contribuents, així com les quotes individuals resultants d‟aplicar a la base imposable
els mòduls establerts en relació a cada una de les finques i propietaris afectats , d‟acord
a l‟annex que consta a l‟expedient.
Al notificar-se l‟annex als subjectes passius es van treure els noms dels tercers a efectes
de no facilitar les dades personals de terceres persones i no infringir la normativa de
protecció de dades. No obstant, si es venia a consultar l‟expedient aquestes dades
consten en el mateix i es podien obtenir als efectes de constituir l‟associació
administrativa de contribuents.
L‟article 36 TRLHL preveu que “ els propietaris o titulars afectats per la realització de les
obres podran constituir-se en associació administrativa de contribuents en el període
d‟exposició pública de l‟acord d‟ordenació de les contribucions especials “. En cap cas,
exigeix que es notifiquin a tots els subjectes passius les dades personals de la resta de
contribuents.
L‟Ajuntament va notificar a tots els subjectes passius l‟acord del plenari municipal adoptat
en sessió celebrada el dia 29 de març de 2.016 on es feia especial menció en el punt
novè que els propietaris afectats podien constituir-se en associació administrativa de
contribuents . La relació de subjectes passius consta a l‟expedient i si volien constituir

58

l‟Associació administrativa i volien saber les dades dels subjectes passius només calia
que es personessin a l‟Ajuntament i exercir el dret d‟accés a les dades d‟acord a les
previsions dels articles 26 i següents de la Llei 19/2.014, de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Caldria fer menció a la sentència TSJ de Andalusia, Granada núm. 302/2.007 de 4 de
juny de 2.007 que dictamina que el text legal no imposa, en cap moment,a l‟Ajuntament
el deure d‟advertir expressament als interessats la facultat que legalment els assisteix de
quedar constituïts en Associació de Contribuents perquè, com s‟acaba de dir, es tracta
d‟una facultat que ve reconeguda en la Llei 39/1.988 i, en conseqüència, el seu exercici
no precisa de més publicitat que la corresponent a un text legal de general aplicació i
obligat acatament. L‟Ajuntament de Torelló, ha estat més diligent de les previsions de la
LHL ja que a més de publicar l‟edicte als diaris oficials i al tauler electrònic ha notificat
personalment a tots els subjectes passius i els ha advertit de la possibilitat de constituirse en associació administrativa de contribuents.
Cal fer constar que consta a l‟expedient el decret de l‟alcaldia dictat en data de 27 d‟abril
en virtut del qual s‟autoritza al Sr. Josep Ma. Benedé a consultar l‟expedient de
contribucions especials , que es va personar a l‟ajuntament i se li va facilitar còpia dels
documents sol.licitats ( sentència del Jutjat núm. 6 de Barcelona de 28-122.009,apel.lació 11/2.012 davant del TSJC,i relació de subjectes passius afectats per les
contribucions entre d‟altres documents).Per tant el Sr, Josep Ma. Benedé va tenir accés a
la relació de tots els subjectes passius per tal de poder constituir l‟associacció
administrativa de contribuents.
L‟Ajuntament va actuar d‟acord a les previsions de l‟article 36 TRHL i, per tant, l‟al.legació
ha de ser desestimada.
En la segona al.legació.- la Sra. Margarita González Berloso i el Sr. Josep Ma. Benedè i
Cols fan referència que s‟incompleix l‟acord municipal de data 16-10-1.962 d‟acceptació
de la cessió gratuïta de terrenys per la construcció d‟habitatges de renda limitada.
L‟al.legant manifesta que l‟Ajuntament per acord del plenari municipal en sessió
celebrada el dia 16 d‟octubre de 1964 va acceptar 7.591,37 m2 al “Puig de les Viñas” per
construir vivendes de protecció oficial havent de fer-se càrrec l‟Ajuntament de la
urbanització dels terrenys. El reclamant manifesta que com que aquests terrenys són
part dels terrenys objecte de les contribucions especials i que pertoca a l‟Ajuntament ferse càrrec de les despeses d‟urbanització.
Aquesta al.legació és pràcticament idèntica a la mateixa que va presentar en el tràmit
d‟al.legacions per escrit registrat en data de 1 de juny de 2.016 i ens refermem en les
mateixes consideracions jurídiques que vam fer en l‟informe emès en data de 4-7-2.016.
Aquest aspecte va ser objecte de pronunciament exprés per part del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona en la sentència núm. 86/12 contra l'acord del ple
municipal adoptat el 28 de desembre de 2009 desestimatori dels recursos de reposició
interposats contra l'acord d'imposició i ordenació definitiva de contribucions especials en
relació al " Projecte modificat d‟obres d‟urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal,
de Sau i Puigdassalit".
En relació a aquesta qüestió es pronuncia el jutjat en el sentit següent :
"Con independencia de que se considere que se trata de una donación pura,
como parece sostener el Ayuntamento demandado, o de una donación modal,
como sostiene la parte recurrente, lo cierto es que , en cuanto a su contenido
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nos hallamos ante un negocio jurídico privada que tan solo puede producir
efectos entre las partes que lo suscribieron y sin que ni el donante ni sus
causahabientes, hayan instado acción alguna en orden a exigir el cumplimento
de lo acordado o dando efectividad a su condición resolutotia.
Tampoco se puede considerar que las declaraciones de los acuerdos
municipales en orden al cumplimiento de su deber de urbanizar constituyan un
acto que reconozca derechos en favor de los recurrentes, sin que éstos puedan
subrogarse en la posición jurídica que hubiera ocupado el donante o sus
sucesores y sin que conste en ninguno de los negocios jurídicos celebrados por
los actores con el ente municipal que estuvieran eximidos del deber de urbanizar
por ser asumida dicha carga por el Ayuntamiento. Todo lo contrario, los
propios actos de concesión de licencia condicionaban su efectividad a la
garantía por los solicitantes de su deber de urbanizar"
Aquesta sentència fou recurreguda per la part demandant i fou objecte de recurs
d'apel.lació núm. 119/2012 per part del Tribunal Superior de Justícia de
Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera , en la que
desestimen les pretensions dels recurrents en relació a la donació dels terrenys
efectuada pel Sr. Bartolomé Balasch a través d'escriptura de 12 de novembre de
1.964 i confirma la sentència del Jutjat incidint en aquest aspecte amb el tenor
literal següent :
" Y , en todo caso, aunque se entendiera que la urbanización era una condición
impuesta por el donante, su incumplimiento solo daría lugar a una acción de
revocación a instancia del donante, como señala el artículo 647 del Código
Civil.Y sea cual fuere la transmisibilidad de tal acción, es lo cierto que los aquí
apelantes carecen de cualquier legitimación al no ser sucesores ni
causahabientes del donante; al tiempo que, sea cual fuere el plazo de
prescripción de la acción la misma habría prescrito".
Aquest aspecte ha estat objecte de pronunciament judicial i és cosa jutjada en el
sentit que qui tenia algun dret en poder reclamar el compliment de l'acord del ple
de l'any 1.964 en el sentit de construir habitatges de protecció oficial i assumir
les despeses d'urbanització per part de l'Ajuntament eren el donant o bé els seus
hereus . En base a les sentències judicials mencionades aquesta al.legació ha
de ser desestimada.
En la tercera al.legació per la Sra. Margarita González Berloso i el Sr. Josep Ma. Benedè
i Cols en data de 6-9-2.016el Sr. Lluís Font fa referència als mòduls de repartiment, els
percentatges a càrrec dels veins i de l'Ajuntament i la ponderació entre el benefici general
i especial i a l‟àmbit d‟actuació.
Aquests aspectes han estat tractats per l'informe tècnic de l'arquitecte municipal.
Ens agradaria destacar que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en la
sentència núm. 86/12 contra l'acord del ple municipal adoptat el 28 de desembre de 2009
desestimatori dels recursos de reposició interposats contra l'acord d'imposició i ordenació
definitiva de contribucions especials en relació al " Projecte modificat d‟obres
d‟urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit" es va pronunciar
en relació al repartiment de les contribucions especials en un 90% a repercutir entre els
veins i un 10% a l'ajuntament en el tenor literal següent :
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"Igualmente no ha quedado desvirtuada las existencias del beneficio general y
especial de los sujetos pasivos que se estima concurrente en tanto que las obras
suponen un incremento de servicios para los usuarios, al preveer la construcción de
la totalidad de los servicios básicos de urbanización con los que ahora no
contaba,Todo ello sin duda se traduce en un incremento del valor de las
propiedades afectadas que incide sobre las fincas de los particulares sujetos a
imposición ".
Aquest argument fou estimat íntegrament en recurs d'apel.lació núm. 119/2012 per part
del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció
Primera .
D'acord al que hem manifestat i a l'informe tècnic aquesta al.legació ha de ser
desestimada.
En la quarta al.legació presentada per part de la Sra. Gonzalez i el Sr. Benedè es fa
referència a l'aprovació del projecte d'obra d'urbanització que sustenta l'expedient
de contribucions especials.
Aquesta al.legació és pràcticament idèntica a la mateixa que van presentar en el tràmit
d‟al.legacions per escrit registrat en data de 1 de juny de 2.016 i ens refermem en les
mateixes consideracions jurídiques que vam fer en l‟informe emès en data de 4-7-2.016.
En aquesta al.legació en primer lloc manifesten que al no haver-se exposat al públic
la modificació del projecte d'obres és nul per haver prescindit totalment del
procediment.
L'article 42, 43 i 45 del Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel que s‟aprova el
Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals ( d‟ara endavant ROAS)
regulen les modificacions del projectes d'obres i preveuen que en cas que la
modificació d'un projecte d'obres representi una variació inferior , en més o menys
al 20% del pressupost de les obres, requereix només l'aprovació de l'òrgan de
contractació. En canvi quan la modificació del projecte d'obres representi una
variació superior al 20% del pressupost de l'obra ha de donar lloc a una revisió del
projecte que, en aquest cas, s'ha de subjectar a les disposicions i al procediment
establerts per la formació i aprovació.
El projecte aprovat per decret de l'alcaldia de 12 de febrer de 2.016 va modificar
d‟una manera no substancial el projecte aprovat el 20 de febrer de 2.008 en el sentit
següent :
-Substitució de les lluminàries inicialment previstes de VSAP per lluminàries
tecnologia tipus LED.
-Eliminació de l'arbrat.
-Esmena i incorporació d'un programa de control de qualitat.
-Incorporació d'un Estudi de Seguretat i Salut.
Actualització de l'IVA vigent.
El pressupost d'execució de l'exercici 2.008 era de 468.858,04 € ( exclòs IVA) i el
pressupost del modificat de l'exercici 2.016 ascendeix a 490.463,02 € ( exclòs IVA),
el que representa un increment del 4,6 % en relació al projecte de l'exercici 2.008 .
El projecte modificat de l'exercici 2.016 es va aprovar per decret de l'alcaldia de
data 12 de febrer de 2.016 i al tractar-se d‟una modificació no substancial del
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projecte aprovat el 20 de febrer de 2.008 la seva aprovació només requeria d‟un
acte aprovatori ( decret de data 12-2-2.016) sense que calgués aprovació inicial,
exposició pública i aprovació definitiva. En el BOP de 29 de març de 2.016 es va
publicar edicte referent a l‟aprovació del projecte modificat de urbanització dels
carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit i publicant-se la possibilitat
d‟interposar recurs de reposició potestatiu o bé recurs contenciós administratiu;.
L'Ajuntament ha actuat d'acord a la normativa vigent i procedeix desestimar aquesta
al.legació.
Els recurrents afegeixen que "segurament " havia de ser aprovat per ple. El
modificat del projecte de "Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit" aprovat per decret de l'alcaldia de data 12 de febrer de 2.016
ascendeix a una quantia global de 593.460,25 € . El plenari municipal en sessió
celebrada el 21 de desembre de 2.015 va aprovar el pressupost de l'ajuntament de
Torelló per a l'exercici 2.016 amb un pressupost ordinari per una quantia de
12.912.020,15 €. El projecte Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau, Joan
Deordal i Puigdassalit representa un 4,596 % del recursos ordinaris del pressupost
de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2.016.
D'acord a les previsions de l'article 21.1o) de la Llei 7/1.985, de 2 d‟abril, reguladora
de les bases del règim local, en concordança amb l'article 53 .1 p) del Decret
Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
del règim local de Catalunya i la Disposició Addicional segona del Reial Decret
legislatiu 3/2.011, de 14 de novembre, pel que s‟aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic atribueixen a l'alcalde l'aprovació dels projectes d'obres
si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost . En
el cas que analitzem al no superar la quantia del projecte el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost pertoca a l'alcalde la seva aprovació, tal com es va fer.
Ja per últim, el reclamant manifesta que caldria haver notificat l'aprovació del
modificat del projecte a tots els interessats per aplicació de l'article 31.1 i 41 dels
ROAS.
L'article 31 del ROAS és d'aplicació als projectes que prevegin la necessitat
d'expropiar o ocupar terrenys de tercers per executar les obres contemplades en el
projecte, fet que no és d'aplicació en el cas que analitzem per executar el modificat
del projecte Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit"
i, per tant no és d'aplicació aquest article. Els terrenys on s‟actua per executar el
projecte “ Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit”
són terrenys de propietat municipal i, per tant, no es requereix ni la seva expropiació
ni ocupació de terrenys a tercers.
D'acord a l'exposat procedeix desestimar aquesta al.legació.
En la cinquena al.legació els recurrents fan referència a la manca de fiscalització
prèvia del projecte d'obra per part de la Interventora municipal.
L'aprovació del modificat del projecte Urbanització dels carrers de Giravolt, Sau,
Joan Deordal i Puigdassalit no és objecte de fiscalització per part de la Interventora
perquè no comporta cap compromís per realitzar cap despesa.
El Reial Decret 1174/1.987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional regulen quines funcions es troben compreses
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amb la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostària que pertoca a Intervenció entre les que s‟hi inclou :
“La fiscalització de tot acte, document o expedient que doni lloc al reconeixement de
drets i obligacions de contingut econòmic o que pugui tenir repercussió financera”.
El fet d‟aprovar un projecte d‟obres no comporta cap reconeixement d‟obligacions
de contingut econòmic ni repercussió financera. Es pot aprovar un projecte d‟obres i
esperar la seva execució a un moment posterior.
Els expedients que comporten reconeixement de drets econòmics o obligacions
amb repercussió financera són els expedients d‟imposició i ordenació de
contribucions especials ( en relació al reconeixement de drets ) i l‟expedient de
contractació per adjudicar el projecte d‟obres modificat “Urbanització dels carrers de
Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit” ( en relació al reconeixement
d'obligacions).
consta a l‟expedient l‟informe de la Interventora municipal en relació a l‟expedient de
contribucions especials que son objecte d‟aquest recurs ( informe de data 18 de
març de 2.016).
Així mateix, quan s‟iniciï l‟expedient per licitar les obres es procedirà a efectuar la
corresponent fiscalització per part d‟intervenció.
D‟acord als arguments donats procedeix desestimar l'al.legació.
En la sisena al.legació els recurrents fan referència a que no es pot incorporar en la
base imposable de les contribucions especials els honoraris de coordinació de
seguretat i salut i control de qualitat perquè consideren que ho han d‟assumir els
tècnics municipals perquè formen part de les tasques pròpies que corresponen al
seu lloc de treball. Manifesten que no hi ha cap justificació perquè aquesta tasca es
contracti a professionals aliens a l‟Ajuntament.
L‟ajuntament de Torelló contracte a empreses externes totes les coordinacions de
seguretat i salut de les obres que s‟executen des de l‟ajuntament. Aquest extrem ha
estat valorat en l‟informe tècnic i procedeix la seva desestimació.
Tercer.- En relació a l‟escrit presentat per part del Sr. el Sr. Vicenç Linares i Clota, en
representació de la Sra. Maria Clota Valls, en data de 25 d‟agost de 2.016 , Registre
d‟entrada 5.428/2.016, demana fraccionar el pagament de les 3 últimes liquidacions i
demana acollir-se
a l‟article 16.1 de l‟Ordenança Fiscal general reguladora de
contribucions especials de l‟Ajuntament de Torelló. Entenem que aquesta petició no és un
recurs de reposició contra l‟acord d‟ordenació i imposició de contribucions especials ja
que està d‟acord amb la quota assignada com a contribucions especials, tractant-se d‟una
petició d‟aplaçament que caldria demanar en el moment que s‟aprovin les liquidacions en
què es fraccionaran les quotes. Serà en aquest moment on caldrà fer la petició de
fraccionament, moment en què es coneixeran els imports exactes al haver-se adjudicat
les obres i on caldrà justificar la petició d‟aplaçament.

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:
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Primer.- Desestimar l‟al.legació presentada Sr. Josep Ma. Benedè i Cols en data
de 10-8-2.016, Registre d‟entrada núm. 5157/2.016 que sol.licita la modificació
dels metres lineals de façana en base a l‟informe tècnic.
Segon.- Desestimar les al.legacions presentades pel la Sra Margarita Gonzalez
Berloso i Josep Ma. Benedé Cols en data de 6-9-2016, Registre d‟entrada núm.
5.555/2.016, en base als informes tècnics i jurídic-econòmics que obren a
l‟expedient.
Tercer.-Inadmetre la petició efectuada per part del Sr Vicenç Linares i Clota, en
representació de la Sra. Maria Clota Valls , ja que no interposa recurs de reposició
contra l‟acord d‟imposició i ordenació de les contribucions especials sinó que
demana un aplaçament en el pagament de les últimes tres liquidacions. Caldrà
presentar aquesta petició en el moment d‟aprovar les liquidacions i es valorarà si té
dret o no a l‟aplaçament en funció dels criteris previstos en l‟Ordenança General de
Contribucions Especials.
Quart.- Mantenir íntegrement l'acord d'ordenació de les contribucions especials
com a conseqüència de l‟execució del projecte l‟obra “Projecte
d‟obres
d‟urbanització del carrer del Giravolt, Sau, Joan Deordal, Puigdassalit" tal com va
ésser aprovat en la sessió plenària del dia 25 de juliol de 2.016 al desestimar-se els
2 recursos de reposició interposats contra l'acord.

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS SABATÉS:
Fa constar que com ha fet en les ocasions anteriors en propostes que fan referència a les
Contribucions Especials dels carrers Giravolt, Sau i Joan Deordal, a causa de la seva
vinculació familiar amb alguns dels interessats, no participarà en la votació d‟aquesta
proposta.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
la CUP-SP, d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 2, dels regidors d‟ERC-JpT-AM, Srs. Jordi Casals i Xavier
Lozano.
Abstencions: 0

2.5.3. Inici expedient expropiatori parcel.la C/ Pirineus, 32
ACORD:
Relació de fets :
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Per escrit amb Registre d‟entrada núm. 409/2.013 les Sres Eulàlia i Montserrat Canadell
Vives van sol.licitar l‟expropiació forçosa del terreny situat al C/ Pirineus, 32.
Per Provisió de l‟alcaldia de data 6 d‟octubre de 2.016 es va acordar incoar expedient per
procedir a l‟expropiació del terreny propietat de les Sres Eulàlia i Montserrat Canadell
Vives , situat al C/ Pirineus , 32 ( entre el C/ Besora i el C/ Milany) per tal de poder
destinar aquests terrenys a vialitat.
L‟arquitecte municipal en data de 11 d‟octubre de 2.016 ha emès informe urbanístic on
s‟especifica que el terreny a expropiar té una qualificació urbanística de vialitat i no es
troba inclòs en cap unitat d‟actuació.
Fonaments de dret :
Primer.- L‟article 34.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova el text
refós de la Llei d‟urbanisme , preveu que, els terrenys reservats per a sistemes
urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d‟actuació urbanística sotmès al
sistema de reparcel.lació es poden adquirir mitjantçant expropiació.
Segon.- L‟article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d‟expropiació forçosa
preveu que per procedir a l‟expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d‟utilitat pública o interès social del fi que hagi d‟afectar-se l‟objecte expropiat. La utilitat
pública s‟entén implícita , en relació a l‟expropiació d‟immobles, en tots els plans d‟obres i
serveis de l‟estat província i municipi.
Tercer.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d‟expropiació forçosa. L‟acord de necessitat d‟ocupació inicia l‟expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s‟ha de notificar
individualment a aquelles persones que pareixin com interessades en el procediment.

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.- Iniciar l‟expedient d‟expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tota vegada
que el Pla General d‟ordenació de Torelló porta implícita la declaració d‟utilitat pública i la
necessitat d‟ocupació al qualificar els terrenys objecte d‟expropiació com a sistema viari.
Segon.- Aprovar la relació de béns i drets afectats , amb expressió dels propietaris i
exposar-la al públic pel termini de 15 dies hàbils, a través d‟edictes que s‟inseriran al
Butlletí oficial de la província i al tauler electrònic municipal.
Tercer.- En cas de no presentar-se al.legacions es faculta a l‟Alcalde per iniciar els
tràmits previstos en l‟article 24 de la Llei d‟expropiació forçosa per intentar l‟adquisició
dels terrenys per mutu acord.
Quart.- Notificar el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ.
Propietari

Superfície

Qualificació

Referència cadastral

Referència
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Registral
Eulàlia
Montserrat
Canadell Vives

i

92 m

2

Vialitat

8861113DG3586S0001TR

Tom 821, llibre 49
de Torelló, foli
185,
registral
1.023

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres hi votarem a favor. Aquest és un pas que hauria de servir per urbanitzar la
vergonya de l‟avinguda dels Pirineus, que per al nostre grup és un repte important i per
això vam demanar que es demanés una subvenció a les meses de concertació de la
Diputació, per aquest motiu, i que l‟equip de govern va rebutjar. Però, bé, nosaltres
donarem suport a aquest pas i si més no, en endavant, qui tingui voluntat per fer-ho, ho
tindrà possible.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

2.5.4. Delegació a favor de l'alcalde la competència per declarar la utilitat pública
de béns immobles als efectes de l'article 5 de l'ordenança de l'impost sobre béns
immobles.
ACORD:
Relació de Fets :
Atès que el ple de l‟Ajuntament pot delegar a favor de l‟alcalde les seves atribucions,
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l‟article 23.2 b) de la Llei
reguladora de les bases del règim local .
Per acord del plenari en sessió celebrada el 6 de juliol de 2.015 es va acordar delegar a
favor de l‟alcaldia , entre d‟altres, la declaració d‟especial interès d‟una obra, d‟acord a les
previsions de l‟ordenança núm. 5 reguladora de l‟impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Atès que s‟ha previst un supòsit similar a l‟ordenança reguladora de l‟impost sobre béns
immobles es creu procedent delegar aquesta declaració d‟especial interès públic a favor
del mateix òrgan que té delegada la competència en relació a l‟ordenança de l‟impost
sobre construccions, instal·lacions i obres , en aquest cas, l‟alcaldia.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Delegar a l‟Alcalde les competències plenàries que a continuació es relacionen:
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La declaració d‟especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials o culturals, en relació a les previsions de l‟article 5 de l‟Ordenança
reguladora de l‟impost sobre béns immobles.

Segon.- Les atribucions delegades s‟hauran d‟exercitar per l‟alcaldia , en els termes i
dins dels límits d‟aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan.
En el text dels acords adoptats per l‟alcalde, en virtut d‟aquesta delegació, s‟haurà de fer
constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text
següent:
“Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta alcaldia, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el
dia.... “.
Els acords que es dictin per delegació, s‟entendran dictats pel ple de l‟Ajuntament, com a
titular de la competència originària, al qual s‟haurà de mantenir informat de l‟exercici de la
delegació, mitjançant la remissió dels acords a tots els regidors de la Corporació i seran
immediatament executius i presumptament legítims.
Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l‟article 51.2 del
reglament d‟Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a
l‟adopció d‟aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d‟avocació pel ple.
Quart.- Comunicar aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i efectes, fent-los
constar que, un cop adoptats els corresponents acords per l‟alcalde, s‟haurà de donar
compte d‟aquests a la Comissió Informativa competent, amb l‟objecte de donar
compliment al que disposa l‟article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s‟aprova el Reglament d‟organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa l‟article 51.2 del text legal abans esmentat.
INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
El nostre grup no veu clar que això sigui potestat de l‟alcalde; aquesta atribució l‟ha de
tenir el ple municipal i fins que no es creï una normativa que elimini l‟arbitrarietat, aquesta
competència no pot dependre del criteri d‟una sola persona, perquè fa lleig i pot ser
perillós.
Perquè aquest Ajuntament pugui ser transparent hem d‟evitar tot això. Estem construint
una normativa per una institució i hem de recordar que nosaltres estem de pas, aquí, i per
això hem de tenir cura que es creïn unes normes que no depenguin de la subjectivitat.
No dubtem en cap cas, que l‟actual alcalde no fes un bon ús d‟aquesta mesura, però com
he dit anteriorment, nosaltres estem de pas en aquest govern i hem de construir unes
mesures que evitin situacions perilloses de cara al futur.
Per aquests motius exposats, des de la CUP Torelló Som Poble hi votarem en contra.
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SR. JORDI CASALS:
Nosaltres tampoc veiem del tot clar aquesta delegació a l‟alcaldia, ja que el que aprovem
afecta a serveis municipals que estan gestionats per empreses privades (també ho
podrien estar per entitats), com són la piscina coberta i el tanatori. En d‟altres casos
similars que s‟ha delegat la competència afecta a privats i es basen en una estratègia de
l‟Ajuntament.
És per això que no estem d‟acord en aquesta delegació que l‟únic que comporta és
donar-ne compte a la comissió informativa, de caràcter intern. Creiem que aquesta
competència hauria de romandre en el Ple i per això hi votarem en contra.

Sr. JAUME VIVET:
En aquest cas, és bàsicament per un tema –si no vaig equivocat- d‟una obra que es
pensa fer a Torelló, que és l‟ampliació de l‟escola Marta Mata; bàsicament va destinat a
aquesta obra.
SR. JORDI CASALS:
Estem parlant de l‟IBI, no? i no pas d‟obres?

Sr. JAUME VIVET:
No. estem parlant de l‟ICIO, de l‟impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
SR. JORDI CASALS:
A la Comissió informativa vam parlar de l‟IBI!.
Sra. MONTSERRAT FREIXA:
Ara estem parlant de l‟IBI. L‟ICIO ja està delegat i es fa això, perquè l‟ICIO ja està
delegat.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s‟especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d‟ERCJpT-AM i CUP-SP
Abstencions: 0

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL D'ERC-JpT-AM
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3.1.1.1. Moció del Grup Municipal d’ERC-Junts per Torelló de suport al referèndum i
al procés constituent
PROPOSTA D’ACORD:
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l‟autodeterminació i va aprovar propostes de
resolució en relació als propers passos que s‟hauran de fer en el marc del Procés
Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una
pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s‟ha
compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la
celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix,
abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per l‟impuls,
control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els
termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d‟acord polític amb el govern de l‟Estat
espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació
d‟espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces
polítiques i socials favorables al dret a l‟autodeterminació per tal de treballar políticament
en la definició i fermesa d‟aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d‟estar enllestit abans del 31 de
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió
d‟ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la
proclamació de la República catalana i l‟aprovació de la Constitució, així com el reglament
de l‟Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des
de l‟àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais
propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
És per tot això que, a proposta del Grup municipal d‟ERC-JpT-AM, el Ple de l‟Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres
assistents, DESESTIMA:
Primer:- Manifestar el recolzament de l‟Ajuntament de Torelló a la celebració d‟un
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre
de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
Segon:- Assumir l‟encàrrec del Parlament de Catalunya d‟impulsar els debats
constituents des de l‟àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat
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civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del
debat ciutadà.
Tercer:- Participar en la creació d‟un espai de municipis per la República en el marc del
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer
al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la
futura República.
Quart:- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
En el darrer mandat, l‟Ajuntament de Torelló va pujar al tren del procés independentista
que viu el nostre país.
Des d‟ERC-JpT creiem que el municipalisme té i ha de tenir un paper actiu al costat de
les institucions nacionals i la societat civil organitzada. És per això que presentem
aquesta moció a favor del referèndum sobre la independència aprovat en el Parlament de
Catalunya.
A més, també posem fil a l‟agulla a la demanda al món municipal d‟obrir processos de
debats constituents, també aprovat al Parlament.
Cada cop ens acostem més als moments clau d‟aquest procés; és per això que es
redobla la pressió judicial, l‟única resposta que sap donar un Estat que és l‟avantguarda
del règim sortit del 78. A prop de casa un regidor de la CUP de Vic està amenaçat
judicialment, i què millor que un dia com avui com per aprovar aquesta moció i demostrar
la fermesa de l‟Ajuntament de Torelló en el camí cap a decidir sobre la independència de
Catalunya.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
En el nostre grup municipal ens limitem a treballar amb mocions exclusivament pel poble i
que aquestes mocions que pensem que no porten en lloc, els socialistes no compartim
aquest tema i no sortirem de la legalitat i ens remetem als arguments exposats en el ple
del mes d‟octubre al Parlament de Catalunya del nostre Diputat 1er Secretari i Portaveu
del PSC Miquel Iceta al Parlament de Catalunya i per lo tant, nosaltres hi votarem en
contra d‟aquesta moció.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló Som Poble, hi votarem a favor, ja que estem d‟acord amb els
quatre punts, quatre punts que bàsicament diuen que des de l‟Ajuntament de Torelló es
doni suport a dues eines; la primera eina seria el referèndum que s‟ha de realitzar el
setembre de l‟any vinent, eina que considerem imprescindible per validar i finalitzar el
procés cap a la independència del nostre país i l‟altra eina que seria el procés constituent
que ha de seguir per començar a construir un país millor. Nosaltres entenem que més
social i que tingui més en compte les persones, procés que ha de servir per construir quin
país volem, i també per acabar de convèncer més indecisos, que la millor manera de
seguir avançant és cap a ala independència i que així se‟ns obren moltes més
oportunitats.
Des de la CUP Torelló Som Poble, voldríem aprofitar aquesta moció per donar suport
avui especialment a Joan Coma, que ha decidit desobeir el tribunal Constitucional no
presentant-se a declarar. Nosaltres entenem que cal desobeir les decisions dels òrgans
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com el Tribunal Constitucional i l‟Assemblea Nacional, ja que són òrgans que no són
legítims i que cal seguir trencant els ous per fer les truites.
Per tant, pensem que quin millor dia que avui, per reforçar encara més aquest procés i
aprovar aquesta moció, ja que considerem que, perquè arribi a bon port, cap continuar
fent passos decidits des de tots els àmbits i si des dels ajuntaments podem aportar el
nostre granet de sorra, de moment aprovant mocions com aquesta, doncs benvingut
sigui.
Sr. DAVID FORCADA:
Des del grup de FEM Torelló, estem d‟acord amb el contingut de la moció i
ideològicament hi donem suport i hi donaríem tot el recolzament. Per altra banda, el
nostre grup, la naturalesa de ser un grup municipal políticament independent de partits
supramunicipals, preferim donar suport a aquelles propostes que provinguin de
mobilitzacions el més transversals possible. La constància i evidència que l‟AMI té a punt
i té preparada una moció semblant i que, en canvi, l‟aprovació d‟aquesta en bloquejaria la
seva presentació com a mínim 12 mesos, és motiu suficient com per no donar-hi suport a
l‟espera que es presenti la de l‟AMI a la qual si que hi donarem suport.
Sr. MANEL ROMANS:
A nosaltres ens sap greu haver de dir que no donarem suport a aquesta moció. Vam fer
una proposta al grup d‟Esquerra Republicana a la comissió informativa per tal que es
deixés sobre taula, que havíem parlat –com ha dit en David Forcada- amb l‟AMI i ells
estaven treballant en una moció que anava en aquesta línia i el que voldríem nosaltres és
que el dia que l‟AMI ens faci arribar la moció i es presenti, poder-hi donar suport.
Sempre hem aprovat les mocions i hem demostrat que estem al costat del Parlament,
però això no vol dir que hi ha coses que no ens semblin bé. Vam fer la proposta al
portaveu d‟Esquerra Republicana; en el seu moment no ens va dir ni si, ni no, i nosaltres
avui li tornem a demanar que retiri aquesta moció de l‟ordre del dia, perquè quan l‟AMI
ens faci arribar la seva, que serà una moció consensuada per tots els grups polítics que
hi ha allà dins, nosaltres poder-hi donar suport.
Per tant, la nostra proposta seria que es retiri aquest punt de l‟ordre del dia.
SR. JORDI CASALS:
Amb el company del PSC, amb tota la cordialitat, jo crec que altres mocions que no
tinguin l‟àmbit municipal, també li donareu suport, però és que aquesta a més, també té
un àmbit municipal, perquè està demanant que l‟Ajuntament actuï en aquest procés; una
altra cosa és que no compartim les legalitats, a qui seguir, si a l‟espanyola, la catalana, ...
però aquesta moció també és de poble, perquè fa que l‟Ajuntament s‟hagi d‟involucrar
més enllà del posicionament simbòlic.
Als companys de la CUP, donar les gràcies per donar suport a aquesta moció, a aquest
text i, a més, avui els toca a un company d‟ells i que també és un company de tots
nosaltres i fa rellevant que a Torelló tinguem la possibilitat d‟aprovar aquesta moció en el
dia d‟avui. El dia d‟avui hi ha hagut molta gent, i una persona en particular, que ha donat
la cara per tots nosaltres.
Jo crec que aquí –és la meva opinió personal i intransferible, malgrat que algú la pugui
compartir- és que el problema no és la moció, si no que el problema és qui la presenta.
És inaudit que aquí, els grups municipals es puguin plantejar no votar a favor d‟una moció
que fa referència a uns punts aprovats pel Parlament de Catalunya –que em sembla que
aquí hi estem força representats, perquè crec que hi ha tres partits que van donar suport
a Junts pel Si, és a dir, Junts pel Si ha donat suport a aquest acord de Parlament- i aquí,
per una qüestió de qui la presenta, suposo que es votarà en contra, perquè si el portaveu
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de FEM ha dit que si no, la de l‟AMI no es podria presentar fins al cap d‟un any, vol dir
que hi votaran en contra, perquè la majoria absoluta de CiU i FEM tombarà aquesta
moció. Escoltin! Jo crec que les mocions tenen el mateix valor si la presenta un grup
municipal d‟aquí que té tot el respecte, com pot tenir l‟Associació de Municipis per la
Independència, i em sembla que amb aquesta moció ens hi podem sentir tots
absolutament representats, excepte els companys del PSC, que no s‟hi senten i ja ho han
explicat. Però jo, les raons que han adduït des de l‟equip de govern, no les comparteixo,
m‟entristeixo, m‟entristeix que, perquè qui les presenta sigui un problema a l‟hora
d‟aprovar unes mocions que fan referència al que els referents dels tres, perquè les
persones de FEM van assistir a la campanya de Junts pel Si i suposo que hi ha una
implicació més enllà de les fotos i s‟hi poden sentir absolutament representats en aquests
acords que es prendran aquí.
No penso retirar aquesta moció en nom d‟Esquerra Republicana Junts per Torelló, perquè
creiem que qui l‟ha de presentar no ha de ser un problema a l‟hora d‟aprovar mocions
d‟aquestes i, a més, vam obrir la possibilitat que es pogués subscriure per part de tots els
grups d‟aquesta corporació que ho volguessin i tampoc he tingut resposta al respecte.
Gràcies.
Sr. MANEL ROMANS:
A mi em sap molt greu. Com he dit abans, no és per qui la presenta, si no que nosaltres,
el que volem és una moció de consens. A més a més se‟ns ha dit que si l‟AMI ens hagués
dit que no hi estaven treballant, potser hauríem recolzat aquesta moció, però se‟ns ha dit
que estan treballant en aquest sentit i nosaltres, com a socis de l‟AMI i com que ens
creiem l‟Associació de Municipis per la Independència, esperarem que vingui aquesta
moció. El que ens sap greu és que, com ha dit en David Forcada, si ara rebutgem
aquesta moció, haurem d‟esperar un any a tornar-ne a presentar una altra i això ens sap
molt greu. Si el grup d‟Esquerra Republicana s‟entossudeix a no retirar-la, nosaltres
l‟haurem de votar en contra i no donar-hi suport, però ens sap molt greu. Continuo dient
que ens sap molt greu, perquè penso que podríem haver arribat aquí amb una moció de
consens, amb un suport molt més ampli, del que tindrà avui i ens sap molt greu que no
vulgueu retirar aquesta moció.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló som Poble, primer de tot dir que nosaltres a l‟hora de parlar de les
mocions i dels punts, valorem el contingut i no qui la presenta i per això ja hem dit que
amb aquest contingut hi estem d‟acord.
Entrant en les intervencions que s‟han fet des dels partits a l‟equip de govern, trobem
curiós que precisament FEM Torelló, que ha tret pit que és un partit d‟àmbit local i que no
està lligat a cap partit nacional, que precisament voti en contra d‟una moció, perquè la
presenta un partit polític concret, perquè per tant, cau en el partidisme que creiem que és
més absurd de tots els partidismes. Entenem que el que cal és generositat; per tant, a
nosaltres, tant ens fa qui la presenti, si l‟han presentat els companys d‟Esquerra
Republicana contents que l‟hagin presentat i hi votarem a favor. Entenem que són uns
dies que és important la pressa, que poden passar moltes coses; avui en Joan Coma no
s‟ha presentat a declarar a l‟Audiència nacional, la Carme Forcadell qualsevol d‟aquests
dies pot ser inhabilitada i hem d‟estar a punt per quan s‟encengui la metja que s‟acceleri
tot i estar a punt des de tots els àmbits possibles i també la institució i... mirat des de fora
–vull dir que no hem presentat la moció- hi estem d‟acord, que realment aquest xantatge
emocional que intenta fer l‟equip de govern dient: és clar! És que si ara avui us la tombem
fins d‟aquí a un any no la podrem tornar a presentar i serà culpa vostra que no l‟hagueu
retirat, doncs en lloc de fer aquest xantatge, voteu-hi avui a favor, ja que en el contingut hi
esteu d‟acord i així no impedireu que Torelló pugui tenir una moció donant suport al
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referèndum i al procés constituent des de la institució. Perquè no ens enganyem! Si ara
no se‟n pot presentar cap altra i durant un any, que si tot va bé d‟aquí a un any això ja ha
d‟haver acabat, no hi podem donar suport, no serà culpa de qui l‟ha presentat, si no culpa
de qui „ha tombat. Màscares fora i no ens amaguem que per pur partidisme i que pel
partidisme més lleig i ranci que fa que la gent estigui desencantada de la política, pot ser
que a Torelló es tombi una moció que parla de referèndum i procés constituent que diria
que aquí hi estem pràcticament tots d‟acord.
Sr. DAVID FORCADA:
Només per al·lusions, has dit que no l‟aprovarem per qui la presenta i jo no he dit això. Jo
he dit que sabent que n‟hi ha una de l‟AMI, que és una Associació més transversal i que
aglutina a tothom, voldríem veure i tindríem ganes de saber què diu; senzillament 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: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d‟ERC-JpTAM i de CUP-SP
Vots desfavorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d‟EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Abstencions: 0

3.1.2. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.2.1. Moció del grup municipal CUP Torelló-Som Poble, per la instal·lació de
cartelleres públiques a les places i carrers de la vila.
ACORD:
Les cartelleres són un mitjà molt utilitzat per les entitats, associacions, organitzacions,
institucions, etc. per fer públiques les seves activitats, ofertes, idees o serveis.
Des de fa uns anys, hem pogut observar com, per motius diversos, cada cop més espais
públics de Torelló han anat perdent les cartelleres amb què comptaven. Tot i la
progressiva pèrdua de cartelleres, la vila ja comptava amb una deficiència estructural en
aquest aspecte.
Més enllà de les cartelleres tradicionals, entenem que existeixen mecanismes electrònics
molt vàlids per tal de fer públics els actes lúdics, culturals, etc. rellevants de la vila. Tant
és així que moltes ciutats dels Països Catalans i d‟arreu disposen de dispositius
d‟aquests tipus en llocs especialment concorreguts.
El cartell tradicional en paper representa una despesa important per a les entitats i la
seva “durada” és sempre incerta. Malgrat tot, creiem que la funció publicitària que fan les
cartelleres tradicionals és necessària per donar a conèixer als ciutadans tot aquest seguit
d‟actes, ofertes, serveis, idees, etc. Però, a més a més, d‟altres mecanismes com els
panells o cartelleres electròniques serien també una fórmula atractiva per a donar a
conèixer a la ciutadania les activitats, actes o serveis més rellevants de la vila d‟una
forma més atractiva i visual.
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Atès que l‟article 81 de l‟Ordenança reguladora de la convivència ciutadana a l‟espai
públic aprovada per aquesta corporació en el ple ordinari del mes de novembre del 2011
diu textualment:
1. “Queda totalment prohibida la col·locació de pancartes o de cartells, adhesius o
qualsevulla altra forma de propaganda en suports públics o privats, llevat d‟aquells
llocs expressament autoritzats o habilitats a aquest efecte per l‟Ajuntament”.
2. “La utilització del mobiliari urbà, l‟arbrat o qualsevol altre element situat a la via
pública per a la instal·lació de pancartes, cartells, elements propis de decoració de
les festes o per qualsevulla altra utilitat, està sotmesa a llicència”.
Atès que l‟Ordenança reguladora de la convivència ciutadana a l‟espai públic considera
una infracció col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l‟efecte.
Atès que al Registre municipal d‟entitats i associacions locals de Torelló hi ha inscrites
123 entitats de diversa índole.
Atès que aquestes entitats, a més de la resta d‟associacions no inscrites al registre,
realitzen multitud d‟activitats que es difonen, moltes vegades, mitjançant cartells fixats als
diferents espais públics de la vila.
Atès que la sensació majoritària entre les entitats i els ciutadans és que a la vila no hi ha
suficients ” llocs expressament habilitats a l‟efecte per a l‟autoritat municipal” per a la
col·locació de cartells.
Atès que les entitats de la vila no tenen alternatives i veuen radicalment limitades les
seves oportunitats de comunicació i difusió per culpa de l‟esmentat article.
És per tot això que, a proposta del grup municipal de CUP-SP, el Ple de l‟Ajuntament, per
unanimitat del seus membres assistents, acorda:
1.- Que des de l‟Ajuntament s‟elabori i es faci públic de manera urgent un cens dels
espais “expressament habilitats a l‟efecte” on es poden col·locar cartells.
2. –Com que aquests espais actualment són insuficients per a donar cabuda a les
activitats de les diverses entitats de la vila, l‟Ajuntament instal·larà de manera equitativa i
en número suficient cartelleres públiques als barris, places i carrers de la vila que tinguin
deficiències en aquest aspecte.
3.-Que l‟Ajuntament estudiï la instal·lació de cartelleres electròniques en punts estratègics
i concorreguts de la vila que enllaci amb una secció d‟agenda de la web municipal.
4.- Que s‟informi d‟aquesta decisió a les entitats locals i que s‟obri un període de
propostes on aquestes associacions i la ciutadania en general puguin participar en la
decisió de la ubicació d‟aquestes cartelleres.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
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En el conjunt de la moció nosaltres entenem que es recull el perquè la presentem. Per
una banda per a nosaltres hi ha una manca evident d‟aquest mobiliari urbà que a més
s‟ha agreujat en els últims anys. Per una altra, perquè creiem que és imprescindible
ajudar a fer públiques les activitats que el nostre teixit associatiu proposa a la ciutadania.
Pel que fa aquest últim aspecte entenem que serà clau garantir certs espais a les entitats,
o bé a través de cartelleres d‟ús exclusiu. o a través de panells electrònics que no tenen
que ser res més que pantalles de televisió o grans monitors col·locats en edificis públics o
equipaments que tinguin una afluència de gent important. En la Junta de portaveus -crec
que va ser en Francesc Rivera, si no m‟equivoco- que va parlar del Mercat Municipal, és
un bon exemple com ho podrien ser les Biblioteques, el Pavelló, el Torelló Jove, el Casal
de la Gent Gran, l‟Hotel d‟Entitats o l‟Estació de Tren... Això ja es definirà més endavant i
en cas que es consideri interessant –perquè en el punt que proposem en aquest ple
només fem esment a què es pugui estudiar aquesta possibilitat- incorporar aquests
elements.
En el moment de presentar la moció nosaltres incloíem un punt que pretenia suspendre
temporalment les sancions previstes en l‟ordenança reguladora de la convivència
ciutadana a l‟espai públic, perquè entenem que no té massa sentit que es puguin aplicar
sancions si no es garanteixen els espais destinats a la publicitat. Les explicacions de
l‟equip de govern en aquest sentit -amb matisos- ens van “convèncer” i per no bloquejar
la moció ens vàrem avenir a retirar aquest punt. Tot i això entenem que cal fer autocrítica
perquè sovint aquest mateix Ajuntament incompleix aquesta ordenança i això no és un
bon exemple.
Així doncs demanem el vot favorable de la resta de grups envers els acords que es
proposen i que ha llegit la secretària. Ho fem sent conscients que en d‟altres ocasions ja
s‟han presentat iniciatives d‟aquesta índole, però no és menys cert que per A o per B el
problema no s‟ha resolt i continua pendent. Presentant-la nostres ens comprometem a
fer-ne el seguiment i a vetllar, perquè s‟apliqui.

Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Amb l‟argumentació exposada que ha fet el company, en Lluis Toneu, no cal afegir per
part nostra res més, des del nostre grup recolzem aquesta moció i la votarem a favor.
Aprofito per agrair al grup de la CUP que ens hagi fet arribar la moció, tal com havíem
quedat totalment modificada i que ens va donar temps per poder-nos reunir i poder-la
debatre.
SR. JORDI CASALS:
Lamentablement aquesta moció –com s‟ha dit- no és la primera que s‟aprova al respecte,
en d‟altres mandats les havíem presentat ERC i ICV, si recordo bé.
En el passat mandat vam deixar instal·lades cartelleres publiques en diferents punts del
municipi, però han anat minvant en el temps. També és cert que s‟haurien d‟ampliar el
nombre i fins i tot plantejar-nos posar-ne de nous models, més amplis.
Si a més comptem amb dues normatives municipals al respecte, la de Publicitat i la de
Civisme, l‟Ajuntament ha de poder oferir cartelleres per tal del qui hagi de comunicar
coses a través de cartells ho pugui fer correctament. I aquí hi hem de comptar no sols
empreses i entitats, sinó el mateix Ajuntament.
Donarem suport a aquesta moció i a veure si aconseguim entre tots plegats solucionar-ho
d‟una vegada.

Sr. DAVID FORCADA:
Com equip de govern, tal com vam manifestar i vam discutir a la comissió informativa,
veiem clar i teniu tota la raó; que no hi ha les cartelleres suficients, això és una evidència.
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També pel tema de les cartelleres digitals, que la moció semblava que anava una mica
per aquest tipus de cartells exteriors, que ja s‟havien demanat pressupostos i s‟havien
mirat coses anteriorment i sembla que tècnicament poden donar problemes; arran d‟això
va aparèixer la proposta d‟en Francesc, d‟instal·lar-ne en monitors en llocs, en locals que
la visibilitat és molt millor.
Tenim el compromís de fer-ho i dotarem pressupostàriament per poder-ho fer i el que si
que evidentment la moció deixa una cosa oberta, que dependrà de l‟inventari de les
situacions que hi ha, que diu de manera equitativa i en nombre suficient de cartelleres,
per tant, aquí si que tots haurem de posar la voluntat i el punt de trobada del que és
equitatiu i nombre suficient, però evidentment que hi votarem a favor.

Sr. LLUÍS TONEU:
Donar les gràcies a tots els grups. Respecte al que comentava e Jordi Casals d‟Esquerra,
nosaltres si que ens comprometem, si més no, a anar fent sortir permanentment en
aquets ple en cas que això no es tiri endavant; ens posem aquest gomet vermell i a veure
si ho aconseguim.
Respecte al que comentaves tu David, nosaltres en cap moment quan vam plantejar la
idea de les cartelleres electròniques o dels panells electrònics ens els imaginàvem d‟una
manera o d‟una altra; de fet, crec que el text és molt obert i fins i tot diu que “estudiï”. Per
tant, veurem si és possible, si no és possible, però entenem que és la manera de garantir
que les entitats tinguin el seu espai i que una empresa qualsevol no li pugui tapar en dos
dies, com sol passar, quan ens gastem diners en aquest sentit.
I una cosa important que m‟he deixat, que és un dels punts importants, que és la
participació de les entitats a l‟hora d‟escollir o de mirar de localitzar quins són aquests
espais necessaris per difondre les seves activitats i jo crec que això ens ajudarà a tots per
trobar un punt d‟entesa sobre el que és equitatiu i el que no ho és.
Gràcies.

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

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets 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

Data creació

2016/760-4
2016/816-4

04/08/2016
28/07/2016

Aprovació definitiva de les bases del Servei de neteja de xoc a la llar
Aprovació definitiva de la modificació l'Ordenança reguladora de
mercats de venda no sedentària del municipi de Torelló

2016/1604-1
2016/1605
2016/1606
2016/1607
2016/1608

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

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

Descripció

Contestar instància relativa a petició plus de nocturnitat en cas de canvi
de torn
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2016/1609
2016/1610
2016/1611
2016/1612
2016/1613
2016/1614
2016/1615
2016/1616

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

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

2016/1617
2016/1618

21/07/2016
21/07/2016

Aprovació correfoc Festa Major 2016

2016/1619
2016/1620
2016/1621

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

Obres d'abastament d'aigua al pla parcial La Caseta
Denegar al·legacions M.A.Z.M

2016/1622
2016/1623
2016/1624
2016/1625
2016/1626
2016/1627
2016/1628
2016/1629

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

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.

2016/1630
2016/1631
2016/1632
2016/1633
2016/1634
2016/1635
2016/1636
2016/1637
2016/1638
2016/1639
2016/1640
2016/1641
2016/1642
2016/1643
2016/1644
2016/1645
2016/1646

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

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

2016/1647

21/07/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 20-2016, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris

2016/1648
2016/1649
2016/1650
2016/1651
2016/1652

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

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

Decret aprovació baixa autorització despesa licitació contracte de
subministrament vehicle pel transport adaptat
Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés
selectiu per constituir una borsa de personal laboral per ocupar llocs de
treball d'auxiliar de biblioteca.

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

Declarar extingida borsa d'agents interins de la Policia Local- exped. 042014- Selecció.

Concessió llicència obres - C. Puigdessalit, 32 - SSCC - 343-2016SSTT-LOMAJ
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2016/1653
2016/1654

21/07/2016
21/07/2016

113-16 Ocupació via pública Festa Major

2016/1655

21/07/2016

Nòmina. Assignació complement de productivitat absentisme personal
funcionari meritat el 1r. semestre de 2016

2016/1655-1
2016/1656

22/07/2016
22/07/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-126

2016/1657

22/07/2016

Immovilització vehicle -Deixar sense efecte resolució de 2 de juny de
2016

2016/1658
2016/1659
2016/1660
2016/1661
2016/1662
2016/1663
2016/1664
2016/1665
2016/1666

22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
25/07/2016

Sol·licitud d'accés per vehicles La Fleca Torelló Manlleu, SCP
Immobilització vehicle- Obertura expedient IR
Entrevista El 9 Nou - Nomenament instructor expedient 03-2016-IR
Servei teleassistència exp. 2016-627
Autorització assistència activitats formatives 19
Sanció 30-16
Concessió dret funerari Columbari núm. 50 Cementiri municipal L.F.R.
Decret incoar baixa d'ofici exp. 27-2016

2016/1667
2016/1668
2016/1669

25/07/2016
25/07/2016
25/07/2016

Nòmina. Bestreta reintegrable FVR
Decret aprovació baixa AD despesa contracte subministrament

2016/1670

25/07/2016

Delegació de l'alcaldia en el regidor Sr. Jordi Rosell Plajats, per a la
celebració d'un casament civil

2016/1671
2016/1672

25/07/2016
26/07/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-127

2016/1673
2016/1674

26/07/2016
26/07/2016

P-33-34 canvi titularitat concessió adtiva. mòduls mercat mpal

2016/1675
2016/1676
2016/1677
2016/1678

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

5-2015-II canvi substancial exp. 15-04-II
381-16 Denegar ocupació via pública Festa Major
Acord incoació 30.1-16

2016/1679

26/07/2016

Concessió llicència obres - C. del Mig, 53-55 - GND - 369-2016-SSTTLOMEN

2016/1680
2016/1681
2016/1682
2016/1683
2016/1684
2016/1684-1
2016/1684-2
2016/1685

26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
27/07/2016
27/07/2016
27/07/2016

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

2016/1686
2016/1687

27/07/2016
27/07/2016

Decret aprovació pla seguretat i salut obra

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

Sol·licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part de la
Societat Ocellaire Barri Montserrat,.

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

Delegació de l'alcaldia en la regidora Sra. Concepció Villena, per a la
celebració d'un casament civil.

Concessió llicència obres - Pl. Nova, 17 - Ptge. Onze de Setembre, 2 EDE - 377-2016-SSTT-LOMEN
167-16 Requerir autoliquidació ocupació para-sols i retirada para-sols no
autoritzats

Concessió llicència obres - C. del Mig, 49-51 - GND - 368-2016-SSTTLOMEN

Aprovació inicial projecte constructiu de reforma i millora del
clavegueram de la cruïlla del C_Manlleu amb C_Diputació (Ctra. BV5224 PK 5,60)
Constitució de la borsa de personal auxiliar de biblioteca exped. 042016-Selecció
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2016/1688

27/07/2016

Sol•licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part de SH
Concept Formació, SL.

2016/1689
2016/1690

27/07/2016
27/07/2016

2016/1691

27/07/2016

Decret aprovar un AD a favor de Ferre Ojeda
Decret Aprovar un AD a favor de la Federació de Municipis de
Catalunya
Aprovar les persones signants i els seus substituts en el programa
informàtic Firmadoc

2016/1692

27/07/2016

Instrucció per l‟elaboració del pressupost i les ordenances fiscals per a
l‟exercici 2017

2016/1693
2016/1694
2016/1695
2016/1696
2016/1697
2016/1698
2016/1699
2016/1700

27/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-129
349-16 ocupació via pública taules i cadires PL. Vella
366-16 ocupació via pública C.Manlleu, 7
372-16 ocupació via pública Av Castell, 23
364-16 ocupació via pública Pl. Joanot Martorell, 1
365-16 ocupació via pública Pl Mossèn Fortià solà
385-16 Ocupació via pública Pl. Nova

2016/1701

28/07/2016

Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
accident de trànsit – Generalitat de Catalunya

2016/1702
2016/1703
2016/1704

28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016

Contractació auxiliar de biblioteca IVS
351-16 ocupació via publica C. Canigó, 68

2016/1705
2016/1706
2016/1707
2016/1708
2016/1709
2016/1710
2016/1711

28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
28/07/2016

Requeriment d'indemnització per danys a la via pública
354-16 ocupació via pública C Sant Josep,3
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública
Requeriment d'indemnització per danys a la via pública
Indemnització membre tribunal

2016/1712
2016/1713

28/07/2016
28/07/2016

Cessió de crèdit a Àrids Conanglell SL

2016/1714
2016/1715
2016/1716
2016/1717

29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016

391-16 ocupació via pública taules i cadires C Estudis Festa Major
Decret Relació de factures
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de Puigdecanet advocats scp

2016/1718

29/07/2016

Decret aprovació expedient de licitació i plecs licitació contracte
administratiu especial bar camp de futbol

2016/1719
2016/1720

29/07/2016
29/07/2016

Jornada. Compactació permís de lactància i ajut social fill IFN

2016/1721
2016/1722
2016/1723

29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016

Decret aprovar un AD a favor d'Autosubministres motor SA
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/130

2016/1724

29/07/2016

Canvi de data de la sessió plenària ordinària del mes d'octubre, de les
comissions informatives i d'una Junta de Govern Local.

2016/1725
2016/1726

02/08/2016
02/08/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-131
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina juliol 2016

Llicència divisió horitzontal - C. Besalú, s-n - COSTERTEC - 380-2016SSTT-LDHOR

Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
accident de trànsit – T.O.C.
- A.EB.
– R.C.P.
– F.F.
– C-S-

Decret rectificació article setzè plec de clàusules administratives
particulars
Inadmissió a tràmit de la reclamació patrimonial que formula el Sr.
G.C.R.

Pròrroga cessió gratuïta horts Cr. Vallespir, St. Roc i Calverons J.A.R. i
A.L.H.

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juliol 2016Nòmina.
Productivitat absentisme Policia Local juliol 2016

Nòmina. Aprovació factors de l‟específic nòmina juliol 2016Nòmina.
Aprovació factors de l‟específic nòmina juliol 2016Nòmina. Aprovació
factors de l‟específic nòmina juliol 2016
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2016/1727
2016/1728
2016/1729
2016/1730
2016/1731
2016/1732
2016/1733
2016/1734
2016/1735
2016/1736
2016/1736-1
2016/1737

02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
04/08/2016
03/08/2016

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
autoritzats

para-sols no

2016/1738

03/08/2016

385-16 Requerir sol·licitud ocupació via pública de
autoritzats

para-sols no

2016/1739

03/08/2016

2016/1740

03/08/2016

2016/1741
2016/1742
2016/1743
2016/1744

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

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 1998-2016 J.C.S.

2016/1745

04/08/2016

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 21-2016, per
ampliació de crèdit per ingressos.

2016/1746

04/08/2016

Llicència parcel·lació terrenys - C. Pla de l'Aire, 6 - NCM - 350-2016SSTT-LPARC

2016/1747

04/08/2016

Llicència parcel·lació terrenys - Mas Cervià - XSB - 357-2016-SSTTLPARC

2016/1748

04/08/2016

Concessió llicència obres - C. Espona, 20 - JBM - 370-2016-SSTTLOMAJ

2016/1749
2016/1750
2016/1751
2016/1752

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

Acord incoació 31.1-16
Concessió llicència obres - C. del Ter, 94 - CCO - -2016-SSTT-LOMAJ
Decret revocació concessió administrativa quiosc plaça Germà Donat

2016/1753

04/08/2016

Incoació ordre execució neteja de solars Urbanització de Can Julià 387-2016-SSTT-ordexec

2016/1754

04/08/2016

Incoació ordre execució neteja de solars Urbanització Portal de la
Carrera - 399-2016-SSTT-ordexec

2016/1755

04/08/2016

Incoació ordre execució neteja de solars Urbanització Carrer del Turó 400-2016-SSTT-ordexec

2016/1756

04/08/2016

Concessió dret funerari nínxol núm.2314, fila 2 departament 'Part Nova'
D.J.T.

2016/1757

04/08/2016

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

2016/1758
2016/1759

04/08/2016
04/08/2016

Decret aprovar la certificació núm.2 de la Sala Polivalent

2016/1760
2016/1761
2016/1762

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

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

Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
accident de trànsit – Industrial Carsan SL

Contestar instància entrada núm. 2716 de 4-5-16 -exped.08-2015selecció.

Declarar extingida la borsa d'agents interins corresponent al procés 042015-Selecció
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2016/1763
2016/1764

04/08/2016
04/08/2016

Arranjament habitatge per a gent gran - C. Puigdessalit, 25 1er-3a

2016/1765

04/08/2016

Suspensió llicència obres - Pg. Horta de Can Bassas, 3 - FPR - 3292016-SSTT-LOMAJ

2016/1766
2016/1767
2016/1768
2016/1769
2016/1770
2016/1771
2016/1772
2016/1773
2016/1774
2016/1775
2016/1776

04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016
05/08/2016

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

2016/1777

05/08/2016

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

2016/1778

05/08/2016

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 interí-ina

2016/1778-1
2016/1779
2016/1780
2016/1781
2016/1782
2016/1783
2016/1784
2016/1785
2016/1786
2016/1787

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

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

2016/1788
2016/1789

09/08/2016
09/08/2016

333-2016-SSTT-LOMEN

2016/1790

09/08/2016

Deixar sense efecte el decret de requeriment d'indemnització per danys
a la via pública – R.C.P.

2016/1791
2016/1792
2016/1793
2016/1794
2016/1796
2016/1797
2016/1798
2016/1799
2016/1800
2016/1801
2016/1802
2016/1803
2016/1804
2016/1805

10/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
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

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

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

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
Delegació de l'alcaldia en el tinent Sr. David Forcada Rifà, per a la
celebració d'un casament civil.
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2016/1806

17/08/2016

Aprovació projecte d'urbanització complementari de la unitat d'actuació
Puigbacó I

2016/1807
2016/1808

18/08/2016
18/08/2016

Renovació targeta aparcament provisional MR exp. 2010-115

2016/1809

19/08/2016

Aprovar i prendre raó de l‟endós de la factura núm. 1160800002 a favor
de Gestión Ferralla, S.L..

2016/1810

19/08/2016

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

2016/1811
2016/1812

19/08/2016
19/08/2016

Incoació procediment sancionador en matèria d'accessibilitat C.R.G.

2016/1813
2016/1814
2016/1815
2016/1816
2016/1817
2016/1818
2016/1819
2016/1820

19/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016

Rectificació plecs i nou anunci de licitació enllumenat públic
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda JGF juliol 2016
Servei neteja de xoc exp. 2012-50
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-675
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-674
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2003-180
Baixa teleassistència exp. 2010-122

2016/1821
2016/1822
2016/1823
2016/1824
2016/1824-1
2016/1825
2016/1826

23/08/2016
23/08/2016
23/08/2016
23/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016

Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda LMR juliol 2016
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina agost 2016
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local agost 2016
Nòmina. Aprovació factors de l‟específic nòmina agost 2016
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/140
Decret baixa deixar sense efectes padró exp.16-2016

2016/1827

24/08/2016

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de
Limpieza, S.A.

2016/1828

24/08/2016

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de
Limpieza, S.A.

2016/1829

24/08/2016

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de
Limpieza, S.A.

2016/1830

24/08/2016

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Unión Internacional de
Limpieza, S.A.

2016/1831
2016/1832

24/08/2016
24/08/2016

Autoritzar i disposar una despesa a nom de 9 Habitat Intel·ligent, S.L.

2016/1833
2016/1834
2016/1835
2016/1836
2016/1837

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

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Musicop, S.C.C.L.
Incoació ordre d'execució carrer Andorra, 2
Incoació ordre d'execució carrer Molina 23
Reconeixement de triennis ACC

2016/1838
2016/1839
2016/1840

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

Incoació ordre d'execució carrer Jaume Balmes 8
Incoació ordre d'execució carrer Canigó, 3, 4t 2a

2016/1841
2016/1842
2016/1843

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

Incoació procediment protecció legalitat urbanística carrer Sant Roc 23
Incoació protecció legalitat urbanística Ronda del Puig, 3
Incoació protecció legalitat urbanística Av. Pirineus, 60

Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de clavegueram,
del 2n. trimestre de 2016

Requeriment per completar documentació en sol•licitud d'indemnització
per responsabilitat patrimonial – F.X.P.B.

Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel subministrament d‟aigua
del 2n. trimestre 2016

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Subministraments de
Ferreteria Tió, S.L.

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de
l'Associació Cultural i Artística Gea

Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació comptable
P-2016-105

Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses incloses
en la relació comptable P-2016-106
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2016/1844
2016/1845
2016/1846
2016/1847
2016/1848
2016/1849

25/08/2016
25/08/2016
25/08/2016
26/08/2016
26/08/2016
30/08/2016

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

2016/1850
2016/1851
2016/1852
2016/1853
2016/1854
2016/1855
2016/1856
2016/1857

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

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

2016/1858

30/08/2016

Aprovació de la llista provisional d‟admesos i exclosos personal
col•laborador ràdio

2016/1858-1
2016/1858-2
2016/1858-3
2016/1858-4
2016/1858-5
2016/1859
2016/1860

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

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

2016/1861

31/08/2016

Aprovació llista provisional persones admeses i excloses borsa agents
interins PL

2016/1862
2016/1863
2016/1864
2016/1865
2016/1866

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

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

2016/1867
2016/1868
2016/1869
2016/1870
2016/1871

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

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

2016/1872
2016/1873
2016/1874
2016/1875
2016/1876
2016/1877
2016/1878
2016/1878-1
2016/1879

31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
05/09/2016
02/09/2016

Sanció 33-16
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

2016/1880
2016/1881

02/09/2016
02/09/2016

Decret autorització ús Escola Fortià Solà

Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina agost
2016

Sol·licitud documentació arxiu municipal per a exposició centenari C.F
Torelló

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 22-2015, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris

Aprovar la certificació núm. 3 de l‟obra “Construcció d‟una Sala
Polivalent a la Zona Esportiva Municipal (Ampliació Pavelló)”

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de
Carme Trabal Benítez

Autoritzar i disposar una despesa a nom d'Instal·lacions Elèctriques
Electricamper, S.L.
Reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de Fundació Pia Autònoma
Institut Per tarrés d'Educació en l'Esplai
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2016/1882
2016/1883
2016/1884

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

Sol.licitud activitats formatives 23
Autorització ús teatre Cirvianum 1-2017 Escola vall del Ges

2016/1885

02/09/2016

Reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de l'Associació de Mestres
Els Nans

2016/1886
2016/1887
2016/1888
2016/1889
2016/1890
2016/1891
2016/1892

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

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

2016/1892-1
2016/1893
2016/1894
2016/1895
2016/1896
2016/1897

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

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

2016/1898

05/09/2016

Decret classificació ofertes licitació manteniment i arrendament dues
màquines multifuncions noves

2016/1899
2016/1900
2016/1901
2016/1902
2016/1903
2016/1904
2016/1905
2016/1905-1
2016/1906
2016/1907
2016/1908
2016/1909
2016/1910
2016/1911

05/09/2016
05/09/2016
05/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016
07/09/2016

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 2012-2015
Autorització Festes de Rocaprevera 2016
Renovació targeta d'aparcament MR esp. 1996-34
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina setembre 2016 PTB

2016/1912
2016/1912-1
2016/1913
2016/1914

07/09/2016
08/09/2016
08/09/2016
08/09/2016

386-16 ocupació via pública taules i cadires Av. Montserrat, 7
DECRET 1866/2016 DE 31/08/2016
Incoació sancionador accessibilitat M.C.C.

2016/1915
2016/1916
2016/1917

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

Sol.licitud còpia llicència 1a ocupació Cr. Manlleu 32, 2o 2a J.R.V.
Autorització ús teatre Cirvianum 3-2017 Escola Dr. Fortià Solà

2016/1918
2016/1919

08/09/2016
08/09/2016

Autorització ús teatre Cirvianum 4-2017 associació Namasté

2016/1919-1

09/09/2016

AJUNTAMENT/2016 - CONTA/149

Reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de Fundació Privada
d'Estudis Musicals de Manlleu

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

Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació comptable
P-2016-113

Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària del
4t. trimestre de 2016

Concessió pròrroga llicència obres - Rda. Manuel Colomer, 3 - CRD 427-2015-SSTT-LOMEN

Modificar les persones signants i els seus substituts del departament
d‟esports al programa Firmadoc
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
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2016/1920

09/09/2016

Autoritzar i disposar una despesa a nom de Mecanitzats de la Fusta
Kim, S.L.

2016/1921
2016/1922
2016/1923
2016/1924

09/09/2016
09/09/2016
09/09/2016
09/09/2016

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

2016/1925
2016/1925-1
2016/1926
2016/1927

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

Exp.- 433-16 alta placa de gual C. Vinyoles, 10
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/150
Sol·licitud activitats formatives 24

2016/1928

12/09/2016

Concessió llicència obres - C. Puigdecanet, 26 - GND - 416-2016-SSTTLOMEN

2016/1929

12/09/2016

Concessió llicència obres - C. Collsacabra, 30 – GND - 415-2016-SSTTLOMEN

2016/1930
2016/1931
2016/1932
2016/1933

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

Autorització ús teatre Cirvianum 18-2016 Festival cinema Muntanya
Targeta d'aparcament provisiona MR exp. 2016-710
Alta servei teleassistència exp. 2015-621

2016/1933-1
2016/1934

13/09/2016
13/09/2016

2016/1935
2016/1936

13/09/2016
13/09/2016

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

2016/1937
2016/1938
2016/1939
2016/1940
2016/1941
2016/1942
2016/1943
2016/1944
2016/1945
2016/1946

13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
14/09/2016

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

2016/1947

14/09/2016

Sol•licitud d‟ajut destinada a incentivar la contractació en pràctiques de
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

2016/1948
2016/1949
2016/1950
2016/1951
2016/1952
2016/1953
2016/1954
2016/1955
2016/1956
2016/1957
2016/1958
2016/1959
2016/1960
2016/1961

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

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

Nòmina. Imputació subvenció elaboració projecte executiu botiga del
Museu Torneria

Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu
per constituir una borsa de personal col.laborador de la ràdio municipal

Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència urbanística 4652016-SSTT-LOMEN, d'especial interès

3-2014-II-CN legitimació control inicial benzinera i rentat de vehicles
C.Ter, 45

Concedir l'increment de 9m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.601.782
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2016/1962
2016/1963
2016/1964
2016/1965
2016/1966

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

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

2016/1967

15/09/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 24-2015, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris i ingressos afectats

2016/1968
2016/1969

16/09/2016
16/09/2016

7-2016-II-CN legitimació canvi titular activitat C. Ter, 124

2016/1970
2016/1971
2016/1972
2016/1973
2016/1974

16/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
20/09/2016

Alta servei teleassistència exp. 2015-416
Carpa regidoria de cultura gegants
Renovació targeta aparcament provisional MR exp. 2016-251
Realització període de pràctiques OAB

2016/1975
2016/1976

20/09/2016
20/09/2016

Decret aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona

2016/1977
2016/1978
2016/1979
2016/1980
2016/1981
2016/1982
2016/1983

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

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

2016/1984

21/09/2016

246-1616 requerir liquidació taxa per ocupar via pública amb para-sols
C. Mn Para-sols, 1

2016/1985

21/09/2016

398-16 requerir liquidació taxa per ocupar via pública amb para-sols Pl.
Nova, 9

2016/1986
2016/1987

21/09/2016
21/09/2016

29-01-III incoar exp baixa d'ofici activitat Av. Castell, 16

2016/1988

21/09/2016

17-2016-II-CN legitimació canvi titular de l'activitat situada al C.Anselm
Clavé, 9

2016/1989

21/09/2016

Nòmina. Denegació prestació subsidi incapacitat temporal AE setembre
2016

2016/1990
2016/1991

21/09/2016
21/09/2016

Multa coercitiva - C. Puigsacalm, 25 - 2015-58-SECRE-ordexec

2016/1992

21/09/2016

Concedir l'increment de 9m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.601.962

2016/1993

21/09/2016

Concedir l'increment de 6m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 9.522.447

2016/1994

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ del mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 1070001949

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 23-2016, per
transferències de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb baixes del
crèdit de partides que s‟estimen reductibles

Aprovació inicial projecte bàsic i executiu espai de benvinguda i botiga
de marxandatge del Museu de la Torneria

Delegació per a la celebració d'un casament civil al regidor Sr. Jordi
Rosell
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

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 6m³ a preu del 1r.
tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua

05-03-i incoar exp. baixa i requerir alta de l'activitat situada al C. Sant
Bartomeu, 9 Bx 2a

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 25-2016, per
transferències de crèdit, finançat amb baixes del crèdit de partides que
s‟estimen reductibles
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2016/1995

21/09/2016

Sol·licitud per realitzar una marató solidària de Zumba - per part de la
botiga Books and Cookies.

2016/1996

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 1070011420

2016/1997

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 1070005996

2016/1998
2016/1999

21/09/2016
21/09/2016

Exp. 454-16 alta placa de gual C. Cònsol, 2 amb C. Manlleu, 9

2016/2000

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 1070009774

2016/2001

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 9m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 5.598.935

2016/2002

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 9m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 5.605.353

2016/2003

21/09/2016

Incoació ordre execució neteja solars - C. Estudis, 2-4 - 446-2016SSTT-ordexec

2016/2004
2016/2005
2016/2006
2016/2007

21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016

Baixa del servei de transport adaptat exp. 2014-144
Baixa del servei de transport adaptat exp. 2005-141
Baixa del servei transport adaptat exp. 2014-94

2016/2008

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 5.606.927

2016/2009

21/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 5.605.623

2016/2010
2016/2011

21/09/2016
22/09/2016

Decret classificació ofertes explotació bar camp de futbol

2016/2012

22/09/2016

Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló municipal de
l‟1 de setembre al 31 de desembre de 2016

2016/2013

22/09/2016

Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del mercat setmanal
municipal del 4t. trimestre de 2016

2016/2014
2016/2015

22/09/2016
22/09/2016

Decret autorització accés fitxer padró habitants

2016/2016

22/09/2016

Declarar les obres incloses en l‟expedient de llicència urbanística núm.
503-2016-SSTT-LOMEN, d‟especial interès

2016/2017
2016/2018
2016/2019
2016/2020
2016/2021
2016/2022
2016/2023

22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-157
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-158
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-159
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-156
Decret aprovar un AD negatiu a favor d'Antonio Martínez Palazon
Sol·licitud activitats formatives 26
Jornada. Compactació permís de lactància SPG

Contractació plans d‟ocupació Diputació de Barcelona 2016 – Línia 1
(substitució aux.adm.)

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 6m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 5.598.698

Deixar sense efecte Imputació subvenció elaboració del projecte
executiu de la botiga del Museu de la Torneria

Declarar les obres incloses en l‟expedient de comunicació prèvia d‟obres
núm. 487-2016-SSTT-CPOBRES, d‟especial interès
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2016/2024
2016/2025
2016/2026
2016/2027
2016/2028
2016/2029

23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016

Nòmina. Regularització cotització seg.social nòmina agost XTY
Resposta diligència d'embargament JMCR
Decret incoació contracte menor serveis redacció projecte clavegueram
Nòmina. Deducció retribucions NAV
Aprovació llista definitiva admesos i exclosos borsa agents interins PL

2016/2030
2016/2031

23/09/2016
23/09/2016

Expedient sancionador per infracció L.O. 4-2015 de 30 de març

2016/2032
2016/2033
2016/2034

23/09/2016
23/09/2016
23/09/2016

Decret expedient sancionador per infracció L.O. 4-2015 de 30 de març
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-74

2016/2035

23/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 5.605.677

2016/2036

23/09/2016

Rebaixar 6m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d‟aigua del contracte 9.124.338

2016/2037

23/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 9.391.730

2016/2037-1
2016/2037-2
2016/2038
2016/2039

26/09/2016
27/09/2016
26/09/2016
26/09/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-155
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-60
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Villena SCP

2016/2040
2016/2041
2016/2042

26/09/2016
26/09/2016
26/09/2016

Decret Àrea S. TERRITORIALS
Incoació ordre execució - C. Sant Josep, 18 - 453-2016-SSTT-ordexec

2016/2043
2016/2044

26/09/2016
26/09/2016

Decret classificació ofertes lot 2 contracte subministrament

2016/2045

26/09/2016

Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 5.606.638

2016/2046
2016/2047
2016/2048
2016/2049
2016/2050
2016/2051
2016/2052
2016/2053
2016/2054
2016/2055
2016/2056
2016/2057
2016/2058

26/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016

Decret baixa d'ofici no encsarp exp. 31-2016
Decret baixa d'ofici per NO RN exp. 01,03,04 i 05-2016
Incoació i exposició al públic desafectació vehicle de transport adaptat
Denegar al·legacions J.P.A.
Estimar al·legacions D.L.L.
Estimar al·legacions F.L.V.
Sanció 39-16
Decret aprovar un AD a favor d'Antonia Tellez Barroso
Acord incoació 39.1-16
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-162
Rectificació anunci de publicació ordenança de convivència ciutada
Decret baixa definitiva padró exp. 13-2016

Decret expedient sancionador per infracció L.O. 4-2015 de 30 de març
de Protecció de la Seguretat Ciutadana
Deixar sense efecte la concessió de l‟increment de 3m³ al mes a preu
del 1r. tram de consum de la taxa pel subministrament d‟aigua del
contracte 8.726.423

Rebaixar 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la taxa pel
subministrament d‟aigua del contracte 5.603.745

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 25-2016,
mitjançant transferències de crèdits, finançat amb el crèdit de partides
que s‟estimen reductibles

Delegació de l'alcaldia en el tinent d‟alcalde, Sr. Marc Fontserè, per a la
celebració d'un casament civil.
Concedir l'increment de 9m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.602.904

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 26-2016, per
generació de crèdits per ingressos no tributaris
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2016/2059
2016/2059-1
2016/2059-2
2016/2060
2016/2061

27/09/2016
03/10/2016
03/10/2016
28/09/2016
28/09/2016

DECRET TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-161
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-161
Pròrroga contracte cessió habitatge social. Exp. 2011-57

2016/2062

28/09/2016

Ordre execució neteja de solars Urbanització de Can Julià - 387-2016SSTT-ordexec

2016/2063
2016/2064
2016/2065
2016/2066
2016/2067
2016/2068
2016/2069
2016/2070
2016/2071
2016/2072
2016/2073

28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
29/09/2016

Sol•licitud activitats formatives 27
Inocació protecció legalitat urbanística C. Milany, 13
Targeta d'aparcament provisional exp. 2012-16
Targeta d'aparcament MR renovació exp. 2002-122
Alta servei teleassistència exp. 2016-717
Alta servei teleassistència exp. 2007-154
Baixa servei teleassitència exp. 2005-119
Baixa servei teleassitència exp. 2014-124
Baixa servei teleassitència exp. 2007-54
Carpa Escola Rocaprevera

2016/2074

29/09/2016

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés
selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic-a de cultura en règim de
personal laboral temporal

2016/2075
2016/2076
2016/2077
2016/2078
2016/2079

29/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016

Concessió dret funerari nínxol 2316-4-Part Nova A.M.L.R.
Canvi titularitat dret funerari nínxol 502-4-Est N.P.S.
Nòmina. Aprovació factors de l‟específic nòmina setembre 2016
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM setembre 2016

2016/2080

30/09/2016

Aprovació definitiva de projecte de reforma del clavegueram a la cruïlla
del C. Manlleu amb el C. Diputació

2016/2081
2016/2082

30/09/2016
30/09/2016

Lloguer dret funerari nínxol 166, fila 1 dept. Est C.V.B.

2016/2083
2016/2084

30/09/2016
30/09/2016

Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local setembre 2016

2016/2085

30/09/2016

Sol.licitud còpia llicència primera ocupació Cr. Manlleu, 32 Baixos i Cr.
Manlleu, 32 2on 1a S.T.L.C.S.L.

2016/2086

03/10/2016

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 27-2016, per
amplicació de crèdits per ingressos

2016/2091
2016/2092
2016/2093
2016/2094
2016/2095

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

Lloguer dret funerari nínxol 129-3-Oest V.N.S.C.
Sol.licitud d'activitats formatives 28
Renovació de la targeta d'aparcament provisional MR exp. 2015-649
Decret Aprovar la justificació núm.5 de la bestreta 4-2016 del teatre,

2016/2096

03/10/2016

Sol·licitud per utilitzar una sala de l'edifici de la Cooperativa, per part de
la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic Osona.

2016/2097

03/10/2016

Decret aprovar la justificació núm.5 de la bestreta 5-2016 de benestar
social

2016/2098
2016/2099

03/10/2016
03/10/2016

Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2013-73
Alta servei transport adaptat exp. 2013-57

Concessió llicència d'obres - C. Ges d'Avall, 2 - JVP - 284-2016-SSTTLOMAJ

Decret adjudicació contracte menor redacció projecte de drenatge
avinguda del Castell

Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina setembre
2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 27-2016, per
ampliació de crèdits
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina setembre
2016

Decret Aprovar la justificació núm.2 de la bestreta 11-2016 de
l'Ajuntament,
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2016/2100

03/10/2016

Designació membres tribunal i modificació horari primer exercici procés
selectiu tècnic-a de cultura
Desistiment i arxiu de l'expedient per responsabilitat patrimonial a nom
del Sr. P.P.E.

2016/2101

03/10/2016

2016/2102

03/10/2016

Desistiment i arxiu de l'expedient per responsabilitat patrimonial instat
per la Sra. M.F.L.

2016/2102-1
2016/2102-2
2016/2103
2016/2104
2016/2105

05/10/2016
05/10/2016
04/10/2016
04/10/2016
04/10/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-164
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-163
Devolució import placa de gual per error del sol·licitant
Servei de neteja de xoc exp. 2005-222

2016/2106

04/10/2016

Concessió llicència 1a ocupació parcial - C. Vidrà, 7 - PSR - 409-2016SSTT-LPO

2016/2107
2016/2108
2016/2109

04/10/2016
04/10/2016
04/10/2016

Decret aprovar un AD a favor de Construccions Villena SCP
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Villena SCP

2016/2110

04/10/2016

Sol.licitud consulta i còpia de la planta soterrani de l'immoble situat al
Cr. dels Pins, 13 F.X.B.C.

2016/2111
2016/2112

04/10/2016
04/10/2016

Adequació subministra llum antiga Can Cata i edifici la Cooperativa

2016/2112-1
2016/2112-2
2016/2112-3
2016/2112-4
2016/2113

05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-168
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-165
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-166
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-167

2016/2114
2016/2115

05/10/2016
05/10/2016

Carpa Agrupació Sardanista Torelló

2016/2116
2016/2117
2016/2118
2016/2119
2016/2120
2016/2121
2016/2122

05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016

Decret Estudi d'arquitectura Doci SCP
Decret aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
Decret aprovar un AD a favor de Aquarium del Ges SCP
Reversió nínxol 584-5-Est A.F.S.
Decret aprovar un AD a favor de 2T Serrallers SL
Renúncia nínxol 330-5-Oest A.C.B.

2016/2123
2016/2124
2016/2125
2016/2126
2016/2126-1
2016/2126-2
2016/2127
2016/2128
2016/2129

05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
06/10/2016

2016/2130

06/10/2016

Acord incoació 40.1-16
Estimar al·legacions 13-16
Imposició sanció B.A.Z.S. exp 2016-565
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2004-224
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-169
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-170
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp. 2007-242
Comissió de selecció de la Borsa d'Estudis i Treballs de Recerca 2016
Aprovar la devolució de part del cànon sobre la disposició del rebuig
dels residus municipals de l‟any 2015 a l‟Agència de Residus de
Catalunya
Decret incoar baixa d'ofici exp. 29-2016

Concessió llicència obres - C. Pau, 5-1r -1a - PCM - 465-2016-SSTTLOMEN

Sol•licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per part de la
Comarcal Ocellaire d'Osona.

Reparacions greus i imprescindibles de l'enllumenat públic, semàfors i
pilones efectuant prèviament la corresponent retenció de crèdit

Aprovació memòria retirada de tanques i elements esportius antic camp
de futbol del barri de Montserrat
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 28-2016, per
ampliació de crèdits

Decret classificació ofertes contracte de subministrament mobiliari sala
noble can Parrella
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2016/2131

06/10/2016

Incoació ordre execució - Av. Pompeu Fabra, 3 - TE - 461-2016-SSTTordexec

2016/2132

06/10/2016

Concessió llicència obres - C. Girona, 30 - ECS - 451-2016-SSTTLOMAJ

2016/2133
2016/2134
2016/2135
2016/2136
2016/2137
2016/2137-1
2016/2138

06/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
10/10/2016
07/10/2016

Exp.-476-16 alta placa de gual C. Indústria, 22
Nomenament funcionària interina FAF
Decret incoar baixa d'ofici exp. 30-2016
Decret Aprovar un AD a favor de Joaquim Gutierrez Rodríguez
Decret Aprovar un AD a favor de la Diputació de BCN
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-171

2016/2139

07/10/2016

Tramitació bestreta expedient ALBERT FURTET CASELLAS – CR.
SANT ANTONI 37 de l‟atorgament de subvenció de la convocatòria
2016 de subvencions per la rehabilitació d‟elements comuns d‟edificis
d‟habitatges dins l‟àmbit de Pla de Barris

2016/2140
2016/2141

07/10/2016
07/10/2016

Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2007-213

2016/2142
2016/2143
2016/2144

07/10/2016
07/10/2016
07/10/2016

Sol.licitud d'activitats formatives 29
Renumeració comptes IBAN Catalunya Banc-BBVA

2016/2145

07/10/2016

Resolució al.legacions sancionador ordenança convivència ciutadana
exp.2016-549 S.R.B.

2016/2146
2016/2146-1
2016/2146-2
2016/2147
2016/2148
2016/2149

07/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016

Inmobilització vehicle IR Nomenament instructor i secretària
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/174
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-173
Decret aprovar un AD a favor de Distribucions Jep SL
Decret Aprovar un AD a favor de Subministraments de ferreteria Tió SL

2016/2150
2016/2151
2016/2152

10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016

Acord incoació 41.1-16
Denegar al·legacions 14-16

2016/2153

10/10/2016

Desestimació al.legacions
ciutadana D.D.R

2016/2154
2016/2155
2016/2156
2016/2157
2016/2158
2016/2159
2016/2160

10/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
11/10/2016

Modificació de les dades del Club Billar Torelló
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-172
Alta al servei de teleassistència exp. 2016-803
Informe favorable nomenament provisional interventora GBP
Sol.licitud certificat baixa activitat R.R.G.
Sol.licitud activitats formatives 30

2016/2161

11/10/2016

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 29-2016, per
transferències de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb baixes del
crèdit de partides que s‟estimen reductibles

2016/2162
2016/2163
2016/2164
2016/2165

11/10/2016
11/10/2016
13/10/2016
13/10/2016

AJUNTAMENT-2016 - CONTA-177
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-176
Decret adjudicació contracte subministrament (Lot 2)
Decret aprovar un AD a favor de 2T Serrallers SL

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 28-2016, per
amplicació de crèdits per ingressos

Protocol actuació per sol.licitar i justificar les subvencions que
l'ajuntament demana a altres administracions o ens

Declarar finalitzat el procés selectiu per a la provisió d‟una plaça de
tècnic-a mig-mitjana informàtic-a en règim de funcionari-ària interí-ina

Reclamació per responsabilitat patrimonial. Lesions per caiguda al C.
Jaume Balmes – C.E.P.

Acceptació permuta parcel.les 17-19 horts socials Mas Cervià I.O.G. i
B.A.
sancionador

Ordenança

convivència

Concessió llicència primera ocupació - Ctra. Conanglell, 65-67-69 - PM 220-2016-SSTT-LLPO
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2016/2166
2016/2167
2016/2168
2016/2169
2016/2169-1
2016/2170

13/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
14/10/2016
14/10/2016

2016/2171

14/10/2016

2016/2172
2016/2173

14/10/2016
14/10/2016

2016/2174
2016/2175

14/10/2016
14/10/2016

Aprovació inicial del Projecte de l'enllumenat exterior del casc àntic

2016/2176
2016/2177

14/10/2016
14/10/2016

Decret Àrea S. TERRITORIALS

2016/2178

14/10/2016

Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 30-2016, per
amplicació de crèdits per ingressos

Decret Aprovar un AD negatiu a favor d'Antonio Martínez Palazon
Atorgament llicència sense retribuir per assumptes propis DAR
Renúncia parcel.la núm.17 horts socials Mas Cervià I.O.G.
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-175
Aprovació inicial projecte d‟urbanització del carrer Nou i corredor de Can
Reig
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda setembre 2016
MCRR
Dies festius addicionals dels comerços oberts per l'any 2017
Tramitació bestreta expedient JOAN FABREGO CASAS – CR. JOSEP,
11 de l‟atorgament de subvenció de la convocatòria 2016 de
subvencions per la rehabilitació d‟elements comuns d‟edificis
d‟habitatges dins l‟àmbit de Pla de Barris
Decret
adjudicació
fotocopiadores

contracte

subministrament

2

màquines

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 30-2016, per
ampliació de crèdits

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 en el tinent Sr.
Marc Fontserè, per a la celebració d'un casament civil
En data 26 de setembre de 2016, es va dictar el decret de l‟alcaldia que es transcriu
literalment a continuació per al general coneixement:
En data 8 de juny de 2016, la Secretària del Jutjat de Pau de Torelló, emet comunicat en
el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. JUAN ANTONIO VIÑUELA
GONZÁLEZ i la Sra. SANDRA CODINACH AULADELL, 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. MARC FONTSERÈ i CANDELL, 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,
HE RESOLT
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Primer.- DELEGAR en el Sr. MARC FONTSERÈ i CANDELL, tinent d‟alcalde d‟aquesta
Corporació, l‟autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. JUAN
ANTONIO VIÑUELA GONZÁLEZ i la Sra. SANDRA CODINACH AULADELL, el dia 8
d‟octubre 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.

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

Sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2016.
Sessió ordinària del dia 3 d‟octubre de 2016.
Sessió ordinària del dia 10 d‟octubre de 2016.

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

3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informe sobre l'aprovació de la justificació d'una bestreta de Caixa Fixa a
Benestar Social
INFORME INTERVENCIÓ
Expedient núm. P/2016-72
Assumpte: Aprovació de la justificació d’una bestreta de caixa fixa a Benestar
Social (Sra. Roser Pérez) per import de 10.000€.
Informe d’intervenció núm. 15/2016
Na Gemma Bau Puig, Interventora habilitada de l‟Ajuntament de Torelló, en relació a
l‟expedient d‟aprovació de la justificació d‟una bestreta de caixa fixa a Benestar Social
(Sra. Roser Pérez) per import de 10.000€ i de conformitat amb els articles 214 i 174 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l‟article 79.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d‟abril,
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pel que es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, emet el següent INFORME:
Primer.- Per Decret de l‟alcaldia es va concedir una bestreta de caixa fixa a Benestar
Social (Sra. Roser Pérez i Villegas) per import de 10.000€, per atendre aquelles despeses
d‟import reduït per ajuts a famílies en conceptes de lloguers, aliments, subministres i
altres de similars característiques del pressupost vigent de despeses de l‟Ajuntament.
El departament de Benestar Social, en data 6 de juny de 2016, ha presentat a la
intervenció municipal la relació de despeses que justifiquen la bestreta de caixa
esmentada anteriorment.
Segon.- L‟article 190 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula els pagaments a justificar i els
avançaments de Caixa Fixe.
L‟article 35è de les Bases d‟execució del Pressupost 2016 estableix:
La Presidència podrà establir, mitjançant decret i amb informe favorable d'Intervenció, la
concessió de bestretes de caixa fixa per atendre les despeses al Registre de la Propietat,
material no
inventariable, conservació, petits subministraments i altres de
similars característiques i ajuts socials. A tal efecte podrà autoritzar, a proposta de la
Tresoreria, el nomenament d'habilitats que disposaran d'una bestreta de caixa fixa per
atendre petites despeses l’eficàcia i economicitat de les quals faci aconsellable el pagament
en el moment de l'execució de la despesa.
Les bestretes de caixa fixa tenen caràcter extrapressupostari, i s'utilitzaran per a l'atenció
immediata de les despeses que permetin l'acumulació de fases ADOP.
La quantia global de les bestretes de caixa fixa concedides i pendents de justificar i
comptabilitzar no podrà excedir de 5.000 € per cada habilitat, excepte per Benestar Social
que serà de 10.000 euros.
Igualment, no es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa
pagaments individualitzats superiors a 600 €.
El fons procedent de les ordres de pagament que s'expedeixi en concepte de les
bestretes de caixa fixa s'haurà de dipositar en compte obert en una entitat de crèdit i
figurarà en l'acta d'arqueig, amb la rúbrica d "Entitat ....... Bestretes de caixa fixa".
Les disposicions de fons d'aquests comptes es realitzaran mitjançant xecs nominatius o
transferències bancàries autoritzades amb la signatura de l'habilitat.
És requisit indispensable que els habilitats presentin les liquidacions de la bestreta a
Tresoreria, l’últim dia hàbil de cada trimestre, hi hagi hagut o no moviments. En cas
d’incompliment, no es reposarà la bestreta fins que no es justifiqui correctament el mes
següent. Dos incompliments seguits comportaran la retirada dels diners públics de la
bestreta. Acompanyaran les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació
dels fons. Durant el mes de desembre quedaran cancel·lades totes les bestretes de caixa
fixa i suspeses les habilitacions corresponents.
Una vegada comprovats i conformats els justificants per l'oficina gestora, s'expediran els
corresponents documents comptables ADOP d'execució del pressupost de despeses,
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amb imputació a les aplicacions pressupostàries que correspongui segons la despesa
realitzada. La reposició de fons i l’aprovació de la despesa es farà per Decret d’Alcaldia.
La Tresoreria portarà comptabilitat auxiliar detallada de totes les operacions que realitzi”
Tercer.- La proposta de Decret que es fiscalitza inclou l‟aprovació d‟una ajut social per
allotjament amb càrrec a la bestreta de caixa fixa per import de 1.045,00€, essent
aquesta quantitat superior als 600€ que com a màxim poden fer-se de pagaments
individualitzats.
Quart.- S‟informa favorablement la proposta de decret d‟aprovació de la justificació d‟una
bestreta de caixa fixa a Benestar Social (Sra. Roser Pérez) per import de 10.000€, a
excepció de la despesa per import de 1.045,00€ corresponent a l‟ajut social per
allotjament (expedient 1996/95 BCF) per la qual es realitza el corresponent reparament
no suspensiu de conformitat amb el que disposen els articles 2015 i 2016 del text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, atès que és contrari a l‟article 35 de les Bases d‟Execució del Pressupost.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi procedent.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.5.2. Informe sobre el cost efectiu dels serveis municipals de l'exercici 2015
El cost efectiu dels serveis és un precepte que ha estat introduït per l‟article 1.31 de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟administració local.
(LRSAL)
La Llei 7/1985, de 02 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, incorpora el cost
efectiu dels serveis al seu article 116 ter, el qual estableix que:
1. Totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost
efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del
pressupost general i, si escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o
dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.
2. El càlcul del cost efectiu dels serveis tindrà en compte els costos reals directes i
indirectes dels serveis d'acord amb les dades d'execució de despeses esmentades en
l'apartat anterior: Per ordre del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques es
desenvoluparan aquests criteris de càlcul.
3. Totes les entitats locals hauran de comunicar els costos efectius de cada un dels
serveis al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.
Tanmateix, l‟Ordre HAP/2075/2014, de 06 de novembre, estableix els criteris de càlcul del
cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, i concreta la llista dels serveis a
calcular: de prestació obligatòria i competència pròpia.
Així doncs, una vegada realitzats els càlculs d‟acord amb l‟Ordre esmentada, i reunida la
informació de referència corresponent, es proposa:
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Primer. Donar compte al ple de la informació dels serveis, referida a l‟exercici 2015, tal i
com es detalla als annexos i gràfics adjunts.
Segon. Remetre aquesta informació al Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques
abans de l‟1 de novembre d‟aquest any, segons estableix l‟Ordre HAP/2075/2014, de 06
de novembre, abans esmentada.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l‟efectivitat del present acord.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.5.3. Informe de tresoreria sobre la morositat del tercer trimestre de 2016
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s‟estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D‟acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l‟Ajuntament de Torelló
s‟informa que el termini mig de pagament de factures durant el Tercer Trimestre ha
estat de 25,69 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu
pagament.
L‟execució dels pagaments del Tercer Trimestre de 2016 ha estat el següent:
A data 30-09-2016
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini
Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 30-9-2016
Interessos de demora pagat en el trimestre

Número

Import Euros

1005
5

1.242.162,31
618,16

368

549.051,28

0

0

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

=

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

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

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

PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs el PMP de l‟Ajuntament se situa a 25,70 dies (30-4,30 dies),
això significa que els pagaments es realitzen a una mitja de 26 dies de la data de registre
de la factura..
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l‟entitat Ajuntament de Torelló del tercer trimestre de 2016 que es resumeixen en:

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats
-4,30

1.237.050,31

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents
-18,94

543.332,62

PMP
-8,77
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DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament del
global del grup sectoritzat, Ajuntament de Torelló i Consorci de la Vall del Ges,
corresponent al tercer trimestre 2016, que es resumeixen en:

Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Rati
operacions
pendents
import
pagament
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP

Ajuntament de
Torelló

-4,30

1.237.050,31

-18,94

543.332,62

-8,77

Consorci de la
Vall del Ges

-1,19

82.055,52

-11,18

23.707,81

-3,43

567.040,43

-8,47

PMP global

1.319.105,83

COMUNICAR al Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PRECS I PREGUNTES
Sr. JOAN CARMONA:
4.1.Si no recordo malament, en el Pressupost actual en curs, hi ha una partida per invertir en
adequació del camp de Futbol del barri de Montserrat. Està previst fer-hi alguna actuació
en aquesta instal·lació en aquest 2016? i si és així, ens poden explicar de quin tipus és?

Sr. David Forcada:
Ja hem comunicat al Bisbat que abans de final d’any s’hi farà una primera actuació. Crec
que hi ha uns 10.000-12.000 euros de pressupost.
El que es farà és retirar totes les tanques, tant les interiors, com les exteriors, i habilitar
una mica amb la retirada de les tanques per poder procedir l’any vinent a una primera
fase d’execució un cop tinguem signat el conveni amb el Bisbat.

4.2.Em detectat últimament un augment de queixes de veïns de diverses zones de Torelló
per la recollida d‟escombraries. Ens han fet arribar queixes de contenidors plens i
acumulament de brossa fora en alguns contenidors molt assíduament, a més, de que
estan bruts i desprenen moltes males olors.
Els hi han comunicat algun tipus d‟incidència des de l‟empresa que fa la recollida del
motiu que està passant això?
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Sr. David Forcada:
A vegades que els veïns facin el porta a porta comporta aquestes conseqüències.
Bàsicament els que rebossen més, de contenidors, són els de la zona del Castell ja que
hi aboquen deixalles veïns de Sant Vicenç.

4.3.Avui nosaltres no hem pogut ser a la prova de l‟empresa Sagalés i voldríem saber com ha
anat.

Sr. Jaume Vivet:
Respondré jo, però podem col·laborar-hi tots, perquè hi érem pràcticament tots. Han
vingut en Jordi, en Marc, en David, en Francesc i jo, amb tècnics de l’Ajuntament, tècnics
de l’empresa i la premsa també hi ha estat convidada i hem fet primer el recorregut que
hauríem de fer habitualment partint des de Vila-Seca; durant aquest trajecte fins a la
sortida de l’últim semàfor del carrer Manlleu. Era una mica per veure les vicissituds que
es troba un autobús quan circula per Torelló, amb el nou traçat, perquè hem fet el traçat
del CAP i tot això.
Durant aquest trajecte, hem vist coses com que en un semàfor gairebé hem estat dos
minuts parats; d’altres hem passat en verd, un camió entravessat que entrava i no hem
hagut de frenar gaire, però si vas una mica més ràpid... bé, coses que hem anat passant:
algun cotxe mal aparcat que el bus en alguna rotonda ha hagut de fer maniobra... també
hem vist possibles solucions en temes de semàfors, en temes de canvi d’ubicació de
parades, que una mica hem d’acabar de parlar-ne i penso que ens hem emplaçat tots a
acabar-ne de parlar. Llàstima que no hagueu pogut venir; ja sé que és una hora una mica
intempestiva per a vosaltres, però és l’hora que tenen aquell bus en disposició, que el
xofer també ha hagut de marxar corrent a dinar, perquè havia d’anar a fer les escoles.
Pensem que ha estat positiu; penso que ha anat bé. Ens sembla que hi ha possibles vies
de solució i hem d’acabar de parlar-ne i amb tots els grups hem acorat que faríem una
reunió en breu i mirarem de convocar aquesta reunió si és possible de cara a la setmana
vinent i mirar de fer arribar la nostra proposta a l’empresa i ells també han vist possibles
solucions. Ens sembla que podrem arribar a un acord que satisfaci a tothom i tots haurem
de cedir una mica, però sembla que podrem arribar a una solució de consens.
Sr. LLUÍS TONEU:
4.4.Una pregunta al regidor Manel Romans: a través del twiter vam poder veure que vas
assistir a les jornades de remunicipalització de serveis públics organitzada –entre d‟altres,
crec- per la Diputació de Barcelona.
Ens agradaria saber quin balanç en fas.

Sr. Manel Romans:
La veritat és que va ser molt interessant; va ser una matí molt dens, però molt
interessant. Hi vam assistir membres de l’equip d govern i també va venir la secretària i el
que jo deia en el meu twit, és veritat, el que intentem fer és mirar d’agafar informació. Ja
vam anar, deu fer 2 o 3 mesos, a quatre jornades que es van fer a la Diputació de
Barcelona, que algun membre de la CUP també va venir a informar-se i crec que el que
hem de fer les persones que hi estem interessades, siguem de l’equip de govern o
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siguem de l’oposició, és agafar el màxim d’informació, perquè quan vulguem prendre una
decisió, el que hem de fer és estar ben informats.
Allà hi havia gent molt potent. Una de les persones que hi havia, una advocada que inclús
li vam fer una pregunta nosaltres, que era sobre el tema d’aquest consorci que hi ha
públic de CONGIAC. Aquesta senyora, jo havia llegit ja feia temps, em va agradar molt
que fos allà, perquè havia llegit un informe seu i el que li vaig demanar és que em
ratifiqués el que deia l’informe. La veritat és que hi va haver una mica de rebombori a la
sala i no ens va acabar de treure l’aigua clara, però si que va ser molt interessant,
sobretot per això, per dir: hem d’anar agafant informació i llavors, el dia que s’hagi de
prendre una decisió, que les persones que l’haguem de prendre, siguin de l’equip de
govern o siguin persones dels altres grups de l’Ajuntament, que tinguem el màxim
d’informació per valorar i mirar quin tipus de gestió volem. Bàsicament és gestió directa,
indirecta, o través d’alguna empresa pública que hi pugui haver en aquest cas:
CONGIAC, o en el cas del consell Comarcal d’Osona, també estem treballant per veure si
poguéssim mirar de fer una empresa mixta que pugui donar servei als ajuntaments, però
encara està una mica verd el tema.
Però bé, si que el que volem nosaltres és agafar el màxim d’informació per tal que a
l’hora de prendre la decisió, prendre-la amb coneixement de causa i no fer-ho a la babalà
en un tema tan important com és el tema de la gestió de l’aigua.
Sr. Lluís Toneu:
Sobreentenc, pel que dius, que sobretot hi vas assistir pel tema de l‟aigua, pel que ens
estàs explicant. Molt interessant i nosaltres us convidaríem a la comissió que ja tenim en
marxa i que un dels punts que cal és precisament debatre aquests diferents models que
es poden posar sobre la taula i que aquesta informació també seria interessant de cara al
debat públic a Torelló.
Res més, celebrar molt efusivament la vostra presència en aquestes jornades i com més
informació tinguem, pensem el que pensem i tinguem les motxilles que tinguem al
darrere, sempre serà interessant.

Sra. ELENA CRESPI:
4.5.La setmana passada a les comissions informatives ens vau anunciar que el Pla de barris
s‟acabava el 2017. Pot ser que es prorrogui fins el 2018. Què implicaria això a nivell
pressupostari? Quina valoració en fa l‟ajuntament? Com es gestionaran totes les
inversions que hi havia programades en aquest pla?

Sr. Jaume Vivet:
En el pla de barris han canviat una mica les condicions, és veritat; s’ha escurçat dos
anys. Hem de dir que nosaltres ja hem manifestat el nostre desacord, perquè creiem que
no juguem en igualtat de condicions que han jugat altres municipis que han tingut el
mateix. Hi ha un apartat que encara estan més perjudicats, que són els del 2010, que
també acaben el 2017. Per tant, sembla ser que tancat del tot no ho està, però si que
està bastant acotat. No sé si hi haurà possibilitat d’allargar un any més el tema pla de
barris. Ens hem emplaçat a parlar-ne amb Generalitat.
La valoració que en fem és aquesta: pensem que si és un pla de barris que una mica ja
ha estat –per dir-ho d’alguna manera- capat per la pròpia institució que l’ha creat, que es
retarda en els pagaments i que per sort a Torelló no ens hem tirat a la piscina i hem anat
fent el que hem pogut i no se’n ha ressentit l’economia municipal. Si que ens veiem una
mica obligats a que el 2017 prémer una mica l’accelerador per poder fer alguna de les
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intervencions que volíem fer durant el 2018 i avançar-les; una d’elles serà el carrer Nou,
que ja s’han convocat els veïns i el Corredor de Can Reig. Aquesta és una que jo penso
que no hem de perdre l’oportunitat de fer-la, perquè segurament és el pitjor carrer de
Torelló pel que fa a voreres i asfalt i també teníem la passarel·la que ha d’unir la zona
esportiva amb la bardissa. Això és el que intentarem, a part de totes les altres actuacions
que anem fent, en temes de comerç,... tot això no ho deixarem de fer. Parlo només de les
grosses, per les demés, fins el 2017 anirem fent les mateixes actuacions que estem fent
fins ara.
Sr. XAVIER LOZANO:
4.6.Un dels últims projectes que vaig engegar en el passat mandat com a regidor de medi
ambient, va ser l‟estudi del canvi d‟ubicació dels horts socials; es va posar sobre la taula i
en aquell moment es va demanar assessorament a la Diputació que, pel que sé es va
concedir. Ens agradaria saber com està aquest projecte, si tira endavant, si l‟equip de
govern actual el continua treballant i com es planificarà, perquè crec que l‟any vinent és
l‟últim de concessió de l‟actual zona dels horts.

Sr. Manel Romans:
La veritat és que ja fa uns quants mesos que la Diputació de Barcelona ens va presentar
el projecte dels futurs horts socials. Hem estat parlant amb l’equip de govern. Com a
regidor de medi ambient, jo vaig fer una proposta a l’equip de govern per veure si aquest
any vinent s’hi podien destinar alguns recursos. Pensem que el pressupost que ens ha
presentat en l’estudi de la Diputació ronda els 120.000 €; també hem de dir que hi havia
coses que ells mateixos ens van dir que potser estaven una mica sobrevalorades, però
hem de pensar que val diners. L’emplaçament és al davant del tanatori, al carrer del Ter.
Pensem que seria un canvi molt important respecte a la ubicació que hi ha ara, sobretot,
perquè allò és un terreny molt pla; on són ara hi ha molt desnivell. Una altra de les coses
és que haurien d’estar tancats i per als furts suposo que seria una mica més difícil...
El projecte és un projecte maco, ens va agradar molt, i el que pensem és que hem de
mirar de fer-lo en fases. Aquesta setmana passada també vam tenir una reunió amb
benestar social, amb càritas –que tenen persones usuàries als horts socials de sota
Rocaprevera- i ells també van veure el projecte molt bé, els vam explicar com anava i el
que volem és també implicar les persones usuàries per tal que ens puguin ajudar a l’hora
de fer la construcció d’aquests nous horts socials.
Quan debatem els pressupostos mirarem si l’ajuntament, aquest any vinent, hi pot
destinar uns quants recursos i a partir d’aquí, hem de pensar que això duraria dos o tres
anys, perquè no ho podem pas fer en un any degut al cost que té, però si no podem fer
tot el que diu el projecte, anar-ho fent de mica en mica, però que d’entrada, com deies
molt bé tu, si l’any vinent ja se’ns caduca el conveni que teníem per aquests horts socials
que tenim ara, mirar a veure si de cara a quan ens caduqui aquest conveni ja podem tenir
una mica enllestit això i encara que no tinguem tots els equipaments que preveu el
projecte, com a mínim, que ja ho tinguéssim tancat, que ja tinguéssim les parcel·les una
mica marcades i amb els accessos d’aigua per a cadascú. Per tant, si alguna hora voleu i
esteu interessats, no hi ha cap problema en presentar-vos aquest projecte el dia que
vulgueu.
Sr. Xavier Lozano:
Déu ni do! Déu ni do el cost. Si que ens agradaria poder consultar aquest projecte i que
m‟expliqueu, ja que el vam iniciar al passat mandat.
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Sr. Manel Romans:
Miraré si a la comissió informativa del mes vinent, mirar de portar el projecte i explicar-lo
una mica i mirar tot el que podríem anar fent i com ho podríem fer. Ens emplacem a ferho!

4.7.Fa uns mesos ens va anunciar que s‟havia començat a treballar en el pla local de
joventut, però no hem sabut res més. Històricament els plans locals han comptat amb
processos participatius dels joves; tampoc hem tingut cap notícia de si s‟està fent i ens
agradaria saber si s‟està portant a terme aquest treball del pla local, si s‟està treballant
amb els joves, de quina manera s‟està fent i també històricament, aquests plans han
comptat amb el consens del consistori i perquè això es pugui aconseguir també cal
treballar-ho amb temps. Ens agradaria saber amb quina previsió treballeu, ja que crec
que s‟ha d‟aprovar aquest any i, per tant, ens queden dos plens.

Sr. Jordi Rosell:
Com vaig dir en un ple s’hi està treballant. Estem en la fase final de la diagnosi i s’ha
parlat amb els joves de l’institut, entre d’altres i només falta acabar-lo de redactar i tan
bon punt el tinguem us el farem arribar.

Sr. Xavier Lozano:
Serà aviat, no? Corre pressa.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
4.8.En el passat mandat es va fer un treball de situar, aprofitant l‟estudi que va fer el tècnic de
medi ambient per al tema de la concessió del servei de jardineria, es va aprofitar i es va
fer un inventari, un mapa, inventari/mapa, perquè es van situar en el plànol de Torelló, les
papereres i els bancs i la idea era poder-ho analitzar i estudiar, veure quina és la situació
actual i millorar la seva cobertura i planificar alguna actuació.
Ens agradaria saber si això ho teniu en compte o es va quedar l‟estudi en un calaix i tal
dia farà un any.

Sr. Manel Romans:
La veritat és que tenim alguns llocs de Torelló on tenim demandes, sobretot de
papereres. Més aviat en llocs una mica disseminats del poble, potser no tant al centre del
poble; ja he fet arribar al tècnic de medi ambient que mirin d’aconseguir-ne, comprar.ne;
sabem que la Diputació a vegades ens en dóna i mirar de posar-les.
En el tema de bancs, tenim alguns espais que també hem dit que hauríem de mirar de
posar-hi bancs, que fos una mica com una àrea de descans i hi estem treballant. Mirarem
si aviat ho podem fer, perquè la veritat és que a mi m’han arribat força demandes de
ciutadans de Torelló sobre el tema de les papereres, sobretot en la zona de la Bardissa,
la zona del carrer del Ter i del darrere del carrer del Ter,... llocs així on s’hi va una mica a
passejar i no n’hi ha i mirarem de posar-n’hi.
Sr. Lluís Sabatés:
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Independentment que n‟hi poseu, o no, veig que l‟estudi que es va fer no us ha servit per
assa res.

Sr. Manel Romans:
Jo no l’he vist. La veritat és que l’estudi no l’he vist. Miraré de recuperar-lo per veure què
es va fer.
Sr. Lluís Sabatés:
Seria bo, perquè es van dedicar uns recursos de l‟Ajuntament, que seria bo que
l‟utilitzéssiu.

Sr. Manel Romans:
Molt bé. Doncs mirarem de recuperar-lo.
4.9.El tema de l‟edifici dels jardins de Can Parrella, que està dins de pla de barris i
teòricament a part del bar hi havia d‟anar l‟oficina. Saber com està la situació, les dues
situacions, si es té previst en algun moment donar-hi algun ús, ja que s‟hi ha invertit uns
recursos públics i què es pensa fer amb el tema de la inversió que també s‟ha fet a la part
de baix per ubicar-hi un bar.

Sr. David Forcada:
A l’edifici hi havia d’anar l’oficina de pla de barris, quan pla de barris pràcticament està
acabat i tal com has comentat, a baix hi ha el bar previst, que després de dues licitacions
no l’hem pogut adjudicar.
El que si que vam fer és anar a pla de barris, perquè donat que la funció que “havia de
fer”, si pla de barris s’acaba l’any vinent, no té massa sentit i poder-nos anticipar a donarhi un ús diferent al d’oficina de pla de barris. En aquest sentit pla de barris ha estat
receptiu a la proposta i, per tant, ens deixa fer altres coses diferents a les que estava
destinat inicialment. Estem en aquesta fase de repensar què s’hi pot fer. Si que és cert
que són 70 m² a dalt i 70 m² a baix que per ubicar-hi uns serveis no dóna, però si que
estem mirant quines opcions hi ha.
Quan tinguem alguna cosa definida, us ho comentarem.
Sr. Lluís Sabatés:
Com que no sé si ho tindreu en compte o no, però podria ser un bon lloc per replantejarnos l‟espai dona, que en el seu moment es va haver d‟eliminar per diferents situacions
potser seria un bon lloc per ubicar-ho, si s‟ha de canviar el tema original.

Sr. David Forcada:
Ja et dic: ara estem oberts a poder-hi posar altres tipus de serveis. Si que és cert que
l’espai dona no es va eliminar per un tema d’espai, si no per un tema de la filosofia del
propi espai dona.
5.- INFORMACIONS:
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Sr. DAVID FORCADA:
5.1.No en tenia, però arran de la defensa que has fet de les ordenances fiscals, comentant el
tema dels habitatges, aquesta llista publicada dels 129 habitatges, els estàvem empaitant
des de feia molt temps, perquè costa molt, i resulta que quan arriba, arriba igual per tu
que per la premsa, però bé! Dir-te que si que hem fet una primera criba d‟aquests 129
habitatges, perquè si que és cert que els habitatges de tipologia d‟1-2 habitacions tenim
oferta suficient per atendre les necessitats que hi ha al municipi, però no hi ha massa
oferta de pisos més grans i l‟objectiu és recuperar al màxim nombre d‟habitatges
d‟aquests que hi ha amb grans tenidors o amb entitats bancàries.
Així sense aprofundir-hi, perquè no hem tingut massa temps, dels 129, que estiguin buits i
en teòriques condicions d‟habitabilitat, n‟hi ha 36. El 50% estan en mans del BBVA i
podrà ser fàcil arribar a un acord i recuperar, si no els 36, el que siguin per tenir-los a
disposició de l‟oficina d‟habitatge.

Sra. NÚRIA GÜELL:
5.2.A partir del mes de novembre, els caps de setmana, divendres, dissabte i diumenge, es
torna a fer el torneriajant, que per als que no l‟heu vist, val la pena anar-lo a veure i a
més, com que ja hi ha la museïtzació del museu pràcticament acabada ja del tot, també
es podrà veure.
5.3.Convidar-vos aquest proper dijous, a les 9 del vespre, al cinema El Casal, que acollirà la
projecció de la pel·lícula Ebre, del bressol a la batalla, en el marc de cicle Gaudí. Es
tracta d‟una sessió especial, ja que nomé s‟hi pot accedir amb invitació. L‟Alba us ha
passat un correu, o sigui que si us interessa, ens hauríem d‟espavilar a respondre‟l.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
5.4.Jo volia informar sobre els actes del Dia internacional contra la violència vers les dones,
que com cada any se celebra el dia 25 de novembre.
A la imatge de tots els actes que es facin és aquesta, que diu “prou, no e maltractis més”,
que és la imatge guanyadora del cinquè concurs de cartells; el va guanyar el Miquel
Batlle i Orriols. Aquesta serà la imatge de tots els actes que es facin en commemoració
d‟aquest dia. En concret, tenim l‟exposició de cartells, precisament l‟exposició de tots els
cartells que van participar en aquest concurs; aquesta exposició estarà al Torelló Jove del
21 al 29 de novembre, de les 11 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 7 de la tarda.
Exactament el dia 25 de novembre, que és el dia exacte que se celebra, que es
commemora aquest dia, tenim a la biblioteca Dos Rius, l‟acte que seria central d‟aquesta
diada, a les 8 del vespre, que es titula “trenant versos i silencis” i és un recital en àrab i en
català d‟una selecció de poemes d‟un llibre que es titula “perles de la nit”. Aquest acte va
a càrrec de dues persones, i, a més, amb música en directe, i l‟acte el presentarà la
torellonenca Margarida Castells i Criballès.
Un altre acte serà el dissabte, dia 26 de novembre, que hem programat un taller d‟auto
defensa per a dones; un nivell bàsic, perquè només és un matí de 10 a 1 del migdia. Per
assistir a aquest taller s‟ha de fer inscripció prèvia; es pot fer per correu electrònic o per
telèfon al Torelló Jove i també val a dir que, com que són places limitades, estaria bé que
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totes les que hi estiguem interessades ens posem en contacte de seguida per apuntarnos.
I també s‟ha obert el quart concurs d‟esports per la no violència de gènere i aquest
concurs es poden consultar les bases al web del Torelló Jove.

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

Torelló, 25 d'octubre de 2016
Vist i plau,
L‟ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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