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

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

Ordinària
28 de novembre de 2016

Presencial
de les 19:01 a les 22:19
PLE2016/10

Hi assisteixen:

















President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió, que
s’incorpora a les 19:05
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal, que s’absenta a les 21:08
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Excusa la seva assistència:


Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID,
d'Osona-#Fem Torelló

Entesa dels Independents
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CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. HISENDA
2.1.1. Aprovar l'actualització de la retribució que ha de percebre l'empresa SOREA, S.A.,
per la prestació del servei de subministrament d'aigua al Municipi de Torelló, a data 1 de
gener de 2016
2.1.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 35/2016, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles
2.1.3. Aplicació del destí del superàvit pressupostari
2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació de la desafectació del bé demanial: mercedes Benz Sprinter 311 CDI
matrícula 7912 GFD
2.2.2. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de serveis de neteja de les
dependències i equipaments municipals
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entre l'empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L. i l'ajuntament de Torelló
per executar el contracte d'obres per a l'execució del Projecte Bàsic i d'Execució per a la
construcció d'una sala polivalent a la zona esportiva municipal
2.2.4. Canvi subjecte passiu dins del projecte de contribucions per les obres
d'urbanització dles carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit en relació a la
finca situada al Cr Damians, 71.
2.2.5. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte d'obres corresponents al "Projecte
bàsic i d'execució per a la construcció d'una sala polivalent a la zona esportiva municipal
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.3.1. Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del servei públic
municipal de viver d'empreses de serveis de Torelló
2.4. URBANISME
2.4.1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la 32a Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana per canviar l’administració actuant als sectors de Mas Les
Vinyes II i Mas Les Vinyes III.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. Moció del grup municipal CUP Torelló – Som Poble de suport al regidor Joan
Coma i Roura arran de la investigació per presumpte delicte d’incitació a la sedició
3.1.1.2. MOCIÓ del grup municipal CUP Torelló - SP en nom del col·lectiu -perquè no ens
fotin el tren-, per exigir la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprobats des de l'última sessió plenaria
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última
sessió plenària
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3.4.1. Donar compte al Ple del compliment d'allò previst a l'art. 104 Bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, relatiu al personal
eventual d'aquesta Corporació durant el tercer trimestre de l'any 2016
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- POLÍTIQUES D’IGUALTAT
4.1.1.- Manifest Institucional, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones.
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS
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Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/9 Ordinària 24/10/2016

L’acta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents, amb l’esmena que
formula el Sr. Francesc Ribera, següent:
Al punt 2.2.1. referent a l’aprovació del PAM, consta que el grup municipal del PSC-PM hi
va votar favorablement, quan en realitat, hi van votar en contra.
Es procedeix a esmenar-ho i el sentit de la votació d’aquest punt queda amb 9 vots
favorables dels grups de CiU i EiO#FemTorelló i 8 vots desfavorables, dels grups
municipals d’ERC-JpT-AM, CUP-SP i PSC-CP.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA
CIUTADANA I MOBILITAT

D’ADMINISTRACIÓ

I

HISENDA

I

SEGURETAT

2.1. HISENDA
2.1.1. Aprovar l'actualització de la retribució que ha de percebre l'empresa SOREA,
S.A., per la prestació del servei de subministrament d'aigua al Municipi de Torelló, a
data 1 de gener de 2016
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
Per acord del Ple de l'ajuntament del 27 de juliol de 2015, es va aprovar la retribució a
percebre per l'empresa Sorea, S.A. l'any 2015, per la prestació del servei municipal de
subministrament d'aigua potable al Municipi de Torelló:
Ús domèstic:
Mínim:
Excés del mínim:
Ús industrial:

0,3618 €/m³ facturat
0,4910 €/m³ facturat
0,3909 €/m³ facturat

En data 14 de novembre de 2016, el Sr. Josep Maria Montserrat Ortego, en representació
de l'empresa Sorea, S.A., va presentar la proposta d’actualització de la retribució
definitiva per a l'any 2016, essent els nous preus proposats els següents:
Ús domèstic:
Mínim:
Excés del mínim:
Ús industrial:

0,3503 €/m³ facturat
0,4754 €/m³ facturat
0,3785 €/m³ facturat
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L'informe de l’enginyer municipal de data 15 de novembre de 2016, que consta a
l’expedient, determina que com a resultat de l’aplicació dels diferents preus i índexs
integrants de la fórmula polinòmica que s’utilitza per l’actualització dels preus de l’aigua,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió ordinària del dia 7 de maig de
1987, l’índex de revisió a aplicar als preus de l’any 2015 seria el 0,96818.

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 com a retribució definitiva a l’empresa Sorea, S.A., per a la gestió del
servei municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb efectes
de l’1 de gener de 2016, la resultant de l'aplicació de l’índex de revisió obtingut de la
fórmula polinòmica establerta en el Ple de l'Ajuntament del 7 de maig de 1987, als preus
de l’any 2015:
. Mínim .............................
. Excés del mínim ............

0,3503 €/m³ facturat
0,4754 €/m³ facturat

- Ús industrial.................................................

0,3785 €/m³ facturat

- Ús domèstic:

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea, S.A. i al departament d’obres i
serveis de l’ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Tal i com ja vàrem fer en ple de juliol de 2015 ens abstindrem en aquest punt. Aquestes
regles del joc, a parer nostre, opaques i injustes es van fan fixar anys enrere i són alienes
als membres d'aquesta corporació. No en fem responsable l'actual equip de govern però
nosaltres no en volem ser partícips.
La fórmula recargolada i críptica que s’utilitza des de l’any 1987 és una prova més de la
manca de transparència que hi ha en la gestió del servei d’aigua actualment. Les xifres i
per tant les taxes que han de pagar els ciutadans surten d'unes tarifes que no tenen en
compte l'estalvi, -ja ho hem dit en diverses ocasions- que no diferencien els usos
comercials dels industrials i que impedeixen aplicar mesures com la tarifació social.
Desitjant que en un futur pròxim puguem deixar enrere aquestes maneres de fer i
reafirmant-nos, un cop més, en que la gestió directa és la millor manera de controlar
aspectes, per fer unes fórmules que tothom entengui, per fer unes fórmules que es
puguin adequar al model que Torelló avui en dia es necessiten a Torelló, des del nostre
grup ens abstindrem.
Quan són les 7 i 5 minuts del vespre, s’incorpora la Sra. Concepció Villena.

Sr. JAUME VIVET:
Dir que el preu baixa, perquè tal com vam explicar, a la fórmula hi incideix el preu del kw i
aquest preu del kw ha baixat. Per tant, s’abaixa una mica el cost de l’aigua.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal CUP-SP

2.1.2. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 35/2016, 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 17 de novembre de 2016 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació d’ingressos en baixa:
Partida
405-45061

Nom
Transferències corrents
Generalitat Llei de Barris

Consignació
inicial
55.811,00 €

Total baixes d’ingressos:

Crèdits en baixa
9.427,30 €

Consignació
definitiva
46.383,70 €

9.427,30 €

Consignació d’ingressos en alta:
Partida
405-75061
(Projecte:2016-3405-2)

Nom
Transferències de capital
Generalitat Llei de Barris

Consignació
inicial
454.697,22 €

Total altes d’ingressos:

Crèdits en alta
9.427,30 €

Consignació
definitiva
464.124,52 €

9.427,30 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació

Crèdits en baixa

Consignació
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inicial

definitiva

103-337-2130201

Extintors.Joventut

375,00 €

50,00 €

325,00 €

208-920-2130201

Extintors. Administració
general

600,00 €

70,00 €

530,00 €

405-2316-2260200 Publicitat i propaganda gent
gran

10.000,00 €

9.354,60 €

645,40 €

405-2316-2260600 Activitats gent gran

10.000,00 €

9.500,00 €

500,00 €

18.974,60 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida
102-342-2130201

Nom

Consignació inicial

Extintors. Esports

106-2310-2130201 Extintors.
social

Benestar

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

550,00 €

10,00 €

560,00 €

160,00 €

35,00 €

195,00 €

204-430-2130201

Extintors. La
Cooperativa

525,00 €

40,00 €

565,00 €

209-130-2130201

Extintors. Policia
Local

330,00 €

30,00 €

360,00 €

405-150-2130201

Extintors. Pla de
Barris

80,00 €

5,00 €

85,00 €

120,00 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida
405-459-6090000
(Projecte:2016-3405-2)

Nom
Passarel·la de
vianants sobre el riu
Ges

Total altes de crèdits extraordinaris:

Consignació inicial
0,00 €

Crèdits en alta
18.854,60 €

Consignació
definitiva
18.854,60 €

18.854,60 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o programa
i a baixes de partides d’ingrés afectat.
2. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 37 i 41
del Reial decret 500/1990.
3. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.
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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 l’expedient de modificació de crèdit núm. 35/2016, 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:
Sovint veiem, gràcies a accions que podrien passar desapercebudes, quines són les
prioritats de l’actual equip de govern; el que podria passar com un simple tràmit de
moviment de partides de diners per utilitzar uns euros que no s’han utilitzat i aprofitar-los
en partides que necessiten una mica més de fons, es converteix en quelcom més si obrim
els ulls i valorem ben bé com es fan aquests moviment i què impliquen: divuit mil i escaig
euros que marxen d’un lloc i es donen d’alta en un altre, que abans no estaven
consignats i ens topem amb la passarel·la de vianants sobre el riu Ges, que entra dins del
pla de barris i com que l’any vinent aquest pla s’escurça i suposem que hi ha certes
alarmes per no poder construir tot allò que l’actual equip de govern té en ment, ara entren
les presses. Com a conseqüència, una vegada més, ho acaben pagant les persones: es
donen de baixa 18.000 € que estaven destinats a publicitat, propaganda i activitats per a
la gent gran, per poder realitzar la passarel·la sobre el riu Ges i si, sabem que potser ens
direu –com ja heu fet altres vegades- que tot i no utilitzar aquesta quantitat de diners per
a la gent gran, no s’ha deixat de fer res per aquest col·lectiu que sovint queda en segon
terme i això encara ens preocupa més, perquè si es poden fer coses per a la gent gran
destinant molts menys diners, insisteixo, molts menys diners, perquè 18.000 euros no són
poca cosa, perquè estaven planificats per aquest col·lectiu en un principi? Se’ns
demostra una vegada més que les estructures tenen més valor que les persones i, per
tant, des de la CUP Torelló SP no podem i no volem donar suport a aquest expedient de
modificació de pressupost.
Sr. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana i junts per Torelló no podem donar suport a aquesta
modificació de pressupost que en sobresurt el finançament de la redacció del projecte de
la passarel.la de la zona esportiva amb diners destinats a programes de la gent gran.
No val a dir que les activitats previstes per la gent gran en el marc de Pla de Barris ja
s’han realitzat amb el pressupost ordinari de la regidoria. Si és així vol dir que s’han
deixat de fer activitats des de la regidoria o bé que el pressupost estava mal fet, inflant
partides. I sí l’excusa és haver fet el mateix amb menys recursos, doncs amb els recursos
sobrants hauríem de pensar noves actuacions per la gent gran o de l’àmbit social.
Nosaltres, que vam proposar protegir el pressupost de les partides socials –i no ens en
vam sortir-, no podem acceptar aquest canvi de partida de 18.000€ d’accions per la gent
gran que van a parar a la redacció d’un projecte d’una passarel.la, que al cap i a la fi
suposa avançar-se un parell de mesos a l’espera del nou pressupost. Per això hi votarem
en contra.
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Sr. JAUME VIVET:
No sé si algú s’ha mirat el pressupost de l’any passat; quan dic l’any passat, vull dir el
2015: aquesta partida era de 2.500 € i es va passar a 10.000 amb la intenció que si es
podia fer alguna activitat més es faria i si hi havia alguna demanda, poder-la fer. La veritat
és que no n’hi ha hagut, de demandes i, per tant, no s’han fet. De 2.500 va passar a
10.000 i en aquests moments ens trobem al punt que ens trobem, que com bé has dit tu
Elena s’escurça el pla de barris; no fem projectes nous; fem els que volíem fer i en fem
menys dels que hi ha en el projecte de pla de barris i el que si que penso i vull dir i ho he
de dir, és que les estructures són per a les persones, també, perquè les facin servir
persones. Per tant aquí discrepo una mica amb vosaltres, però és un tema que sempre,
des de fa temps, s’ha volgut poder travessar el riu des de la zona esportiva a la bardissa;
nosaltres entenem que és un dels tres projectes que teníem i el fet d’escurçar-se, si, hem
hagut de córrer; estem al mes de novembre. Repetim: per això tampoc vam acceptar la
moció que ens presentava Esquerra, perquè en moments puntuals et pots trobar amb
aquest tipus de situacions que fan que partides que non s’hagin esgotat o que en principi
s’han dotat de més amb la intenció de fer alguna activitat i no s’ha fet, perquè tampoc hi
ha hagut demanda, hi ha uns diners que abans que se’n vagin a romanent, pensem que
és millor aprofitar-los per poder tirar endavant aquest projecte, que és al final, per al bé de
tots els ciutadans de Torelló.
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres potser ens demanem qui no ha fet la demanda a l’Ajuntament, perquè potser si
al col·lectiu de la gent gran se’ls demana si volen que es faci alguna inversió més en
aquest col·lectiu, possiblement diguin que si i potser la idea seria que també pogués
néixer quelcom de l’Ajuntament, si precisament per això en el pressupost anterior hi havia
una partida de dos mil i pocs euros i ara teníem 10.000 € més, suposo que es va fer
pensant en alguna cosa, no? no perquè si. Es podrien haver aprofitat per aquest mateix
col·lectiu.
Sr. JAUME VIVET:
Es va fer per si hi havia demanda i no hi ha sigut.
Sr. JORDI CASALS:
Em sorprèn aquest nou paradigma de la gestió pressupostària de l’Ajuntament a partir de
demandes de col·lectius, és a dir, anem molt més enllà del que són uns pressupostos
participatius, que aquí es va negar poder-ho fer i ara ja és un pressupost a la carta; és a
dir, si hi ha col·lectius que demanen fer activitats es faran; si no, no. jo no crec que per
totes les regidories vagin a demanda per part dels col·lectius. Suposo que educació té un
pla de treball i l’executa el seu programa; promoció econòmica entenc que també, i que hi
ha uns tècnics i que hi ha una direcció política que decideix el que es fa o el que es deixa
de fer, o cultura, o esports i em sembla que fins ara també serveis socials era el mateix.
Jo no sé si aquestes seran les noves normes de joc, que és a demanda. Llavors, potser
el que hauríem de fer és difusió de cara a la ciutadania que tot el que es vulgui fer a
l’ajuntament i obrir unes partides obertes en aquest pressupost a la carta, perquè es
pugui fer. Jo crec que no és aquest cas, jo crec que no és aquest cas; jo crec que no s’ha
estat proactiu a l’hora d’aprofitar el pressupost i ara que hi ha aquests sobrants a finals
d’any, es destina a fer aquest projecte. Ara bé, si aquest és el nou paradigma de gestió
del pressupost, seria bo explicar-ho i gestionar-ho correctament i que la gent sàpiga com
ha de fer aquesta demanda, perquè es facin activitats per al seu col·lectiu.
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Sr. JAUME VIVET:
Jo vull dir que estem parlant de pla de barris; suposo que estàs al cas, Jordi, que estem
parlant de pla de barris i, per tant, tot el que s’ha fet des de benestar social per a la gent
gran, s’ha fet; tot el que s’ha fet des de pla de barris s’han fet exactament les mateixes
activitats, que bàsicament en aquest cas eren de formació totes i pels motius que siguin,
potser això que dius tu, que si hi ha un col·lectiu que et demana una cosa, tu saps que a
vegades et fan moure i anar a buscar diners i gràcies a què hi ha un col·lectiu que es mou
fas més coses; a vegades tens diners i a vegades no i aquesta vegada vam pensar que si
es demanen coses, els hi tindrem; no ha estat així; ens semblava que es podia haver fet
alguna cosa més. No s’ha fet, però d’aquí a dir que va a demandes de la gent, això he de
dir que no, que no serà aquest el tarannà de l’Ajuntament.
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: 10, 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 del grup municipal d’ERC-JpTAM i CUP-SP
Abstencions: 0

2.1.3. Aplicació del destí del superàvit pressupostari
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (en endavant LOEPSF) introduït per la Llei Orgànica 9/2013, de
20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic (en endavant LCDC),
habilita a les Corporacions Locals per aplicar el superàvit pressupostari generat l’exercici
anterior.
És per això que, aquest precepte estableix:
“«1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit,
esta se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de
deuda.
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad
de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda
pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la
normativa europea».
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En cas de liquidació pressupostària amb superàvit cal destinar-lo a reduir endeutament,
sempre que l’entitat compti amb un romanent de tresoreria positiu i existeixi deute viu a
amortitzar. L’Ajuntament de Torelló va tancar l’exercici 2015 amb una capacitat de
finançament de 819.057,12€, amb un romanent líquid de tresoreria ajustat positiu i amb
un deute viu (exclòs Pie) de 4.304.888,09€. La quantitat a amortitzar serà la menor entre,
el superàvit i el romanent de tresoreria, amb el límit del volum d’endeutament.
Ara bé, en la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances
i Tresor de la Generalitat de Catalunya de data 21.01.2016 relativa als criteris generals
d’utilització del superàvit pressupostari i el romanent de tresoreria de signe positiu s’indica
que aquests s’han de destinar en primer lloc, al sanejament de les obligacions pendents
d’aplicar al pressupost i compliment del compromisos de despesa assumits (romanents
de crèdit incorporables). En segon lloc s’ha de destinar al compliment del termini legal de
pagament a proveïdors, prèviament a l’amortització de deute i inversions financerament
sostenibles.
Realitzats els càlculs per l’aplicació del superàvit pressupostari es dedueixi el següent:
ROMANENT
GENERALS 2015
Pendent
Pagament
400+401
DPA a la liquidació
Romanent
Despeses Grals
Per
incorporar
romanents
Disponible

DESPESES CAPACITAT
DE
FINANÇAMENT
LIQUIDACIÓ 2015
DEUTE VIU A LLARG, sense avals, A
31/12/2016
1.337.536
RATIO DE DEUTE VIU A 31/12/2016 A
NIVELL DE GRUP
0
TERMINI DE PAGAMENT DIES
3.543.662
CAPACITAT
DE
FINANÇAMENT
PREVIST
246.655
3.297.007

819.057
3.843.62
0
32%
26
678.910

D’acord amb el quadre indicat la quantitat subjecte a l’article 32 LOEPSF seria de
819.057,00€. No existeixen despeses pendents d’aplicar al tancament de l’exercici 2015,
si hi ha obligacions pendents de pagament per import de 1.337.536€. Aquesta quantitat
és superior al superàvit pressupostari. Per tant, i d’acord amb la nota de tutela financera i
per tal d’assegurar el compliment del termini legal de pagament a proveïdors, no
correspon l’obligació de reducció de deute i l’Ajuntament no pot dedicar romanent a
inversions financerament sostenibles, tal i com es dedueix del quadre següent:
Destinació import subjecte a l'art. 32
A finançar DPA
Atendre pendent de pagament
Inversió sostenible - màxim
Inversió sostenible - real
Reduir deute a curt previst
Reduir deute a llarg previst
No aplicable

ROMANENT DESPESES GENERALS 2015
Reconeixement DPA

0
819.057
0
0
0
0
819.057

819.057
0
0
0

3.543.662
0
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Incorporar Romanents
Inversió sostenible
No disponible Art 32
Reduir deute a llarg
No compromès

246.655
0
819.057
0
2.477.950
No Aplicar pres
Aplicar a pres

2.477.950

Realitzats els càlculs sobre aplicació del superàvit pressupostari resulta que del romanent
de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació 2015:
- 246.655€ es van incorporar en la modificació del pressupost 1/2016
- 819.057€ es consideren no disponibles per aplicació de l’article 32 de la LOESPF
(s’han de destinar atendre pendent de pagament)
- La resta, 2.477.950€ es considera disponible/no compromès i pot destinar-se a
finançar crèdit extraordinaris i suplements de crèdit d’acord amb el que estableix
l’article 177 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Existeixen dues actuacions en el pressupost de despeses 2016 que el seu finançament
es preveu mitjançant una operació de préstec:
Aplicació pressupostària
301-432-7650000 (Projecte 20162-301-2)

Nom
Transf. de capital CC Osona
àrea d’autocaravanes

301-1532-7610000 (Projecte 2016- Transf. de capital Diputació
2-301-3)
BCN rotonda “Les Serrasses”

Crèdit de
l’aplicació
21.053,35€
71.512,65 €

El romanent disponible i no compromès pot utilitzar-se per finançar aquestes dues
actuacions. Aquest canvi en el finançament no tindrà efectes sobre l’estabilitat
pressupostària atès que inicialment no es finançaven amb ingressos de capítol 1 a 7, sinó
amb Capítol 9 (endeutament) i es passa a finançar amb Capítol 8 (romanent de
tresoreria).
FONAMENTS DE DRET:
-

-

-

Articles 169, 170, 172, 177, 182 i Disp. Ad. 16 del Real decret Legislatiu 2/2004, de 5
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Articles 34 a 38 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de la Llei
d’Hisendes Locals.
Articles 3,4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i la Disposició Addicional Sisena de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals (la LOEPSF no la deroga
expressament i segueix vigent en tot allò que no la contragui).
Article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Disposició Addicional Novena del Real Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de
mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals.
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-

Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals
Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici
2016 de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya de data 21 de gener de 2016.

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.- Declarar que el superàvit pressupostari resultant de la liquidació 2015 per import
de 819.057€, d’acord amb el que s’ha indicat en la part expositiva del present acord, es
destinarà a atendre el pendent de pagament i a assegurar el compliment del termini legal
de pagament a proveïdors.
Segon.- Del romanent de tresoreria per a despeses generals no compromès es destinarà
la quantitat de 92.566,00€ al finançament de les següents actuacions, previstes
inicialment amb una operació d’endeutament, efectuant-se la incorporació de romanents
per aquest import i el següent canvi de finançament:
Consignació d’ingressos en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

502-91300
(Projecte:2016-2301-2)

Préstec inversions 2015

728.519,21 €

21.053,35 €

707.465,86 €

502-91300
(Projecte:2016-2301-3)

Préstec inversions 2015

707.465,86 €

71.512,65 €

635.953,21 €

Total baixes d’ingressos:

92.566,00 €

Consignació d’ingressos en alta:
Partida
502-87000

Nom
Romanent de Tresoreria
disponible per a despeses
generals

Total altes d’ingressos:

Consignació
inicial
189.986,90 €

Crèdits en alta
92.566,00 €

Consignació
definitiva
282.552,90 €

92.566,00 €

Tercer.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de
la Província, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar al·legacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el termini indicat no hi ha reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes
per resoldre-les.
INTERVENCIONS:
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Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En aquest punt ens abstindrem. Primer, perquè, per exemple, es destinarà a eixugar el
préstec d’alguna àrea que nosaltres no veiem clara, com la de caravanes, però en tot cas
si que a nosaltres ens hauria agradat que es treballés i us fem la proposta per treballar-ho
de cara a l’any vinent, en el cas que l’any que ve també hi hagi superàvit –evidentment-,
que es faci servir per eixugar el préstec amb Sorea per la portada d’aigües al municipi, ja
que aquest préstec s’haurà d’eixugar el 2018 per un valor de 230.000 € i creiem que en
cas que hi torni a haver superàvit pot ser una bona fórmula per eixugar-ho.
Sr. JORDI CASALS:
Voldríem fer aquí una reflexió que va més enllà d’aquest punt. Hi donarem suport, perquè
entenem que és un punt eminentment tècnic i que va molt lligat al que és la legislació que
els ajuntaments estem forçats a tirar endavant, que en altres plens això ja ho hem parlat a
mesura que l’Estat ha anat cap aquí, que és una manera també d’intervenir les arques
municipals.
La nostra reflexió ve en què tenir 1M€ de superàvit i haver-ho de destinar a pagar deute,
no creiem que sigui la millor opció pel nostre poble, comptant que l’Ajuntament de Torelló
no té un problema d’alt endeutament.
La gestió pressupostària d’un ajuntament no és com una empresa privada, que ha de
buscar beneficis econòmics, sinó que el que ha de tenir és un impacte social cap a la
ciutadania i per això es compta amb el pressupost, que ha de ser equilibrat entre la
despesa i els ingressos.
I no es pot dir que tenir superàvit és una bona gestió, ja que sigui per desídia a l’hora
d’executar el pressupost o per estalvi de diners en la despesa tot mantenint activitats, els
diners no es fan servir, ja sigui en actuacions pressupostades o de nova incorporació, si
no que van a parar als bancs.
Nosaltres pensem que cal executar el 100% dels recursos pressupostats, i més en un
context com el que vivim, en què les administracions que finançaven part de les activitats
dels municipis, com ara la Generalitat, té uns recursos molt minvats, si és que són
existents.
Creiem que havíem de fer aquesta reflexió, que va molt més enllà del que estem
aprovant, que és una mica la filosofia a l’hora d’encarar els pressupostos.
Sr. JAUME VIVET:
En referència al que deies tu Francesc, nosaltres tenim clar que el novembre de 2018
s’ha de fer aquest pagament i no sé si podrà venir de romanent o vindrà d’una partida no
pressupostària, però en tot cas la intenció de l’Ajuntament és cancel·lar-ho i no allargarho fins el 2023; la voluntat nostra és aquesta.
I el que dius tu Jordi, també ho tindrem en compte.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal CUP-SP
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2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació de la desafectació del bé demanial: Mercedes Benz Sprinter 311
CDI matrícula 7912 GFD
ACORD:
Relació de fets:
Segons consta a l’inventari de béns municipals amb codi número 331, subepígraf I.2.C,
l’ajuntament de Torelló és titular d’un vehicle, model Mercedes Benz Sprinter 311 CDI
amb matrícula 7912 GFD, per a la prestació del servei de transport adaptat al municipi de
Torelló.
En data 16 de febrer de 2016 es va formalitzar amb l’empresa Autosuministres Motor,
S.A. un contracte de subministrament d’un nou vehicle per a la prestació del servei de
transport adaptat al municipi de Torelló atès el desgast de l’anterior vehicle. En data 30
de juny de 2016 es va signar l’acta de recepció del nou vehicle de transport adaptat.
En data 28 de juliol de 2016 es formalitza un contracte de gestió del servei de transport
adaptat al municipi de Torelló amb l’entitat Fundació privada Tac Osona. La clàusula
quinzena del plec de clàusules administratives particulars de la licitació preveu com a
obligació especial d’execució del contractista la compra del vehicle que prestava el servei
fins a l’actualitat, fixada en vuit mil euros.
Per resolució de l’alcaldia de data 27 de setembre de 2016 es va incoar expedient per a
la desafectació com a bé demanial del vehicle, model Mercedes Benz Sprinter 311 CDI
amb matrícula 7912 GFD, que consta a l’inventari de béns municipals amb codi número
331, subepígraf I.2.C, actualment adscrit a la prestació del servei públic municipal de
transport adaptat.
S’ha sotmès a informació pública aquest expedient (núm. 2016/984) mitjançant anunci
publicat en el BOPB de data 10 d’octubre de 2016 i en el tauler electrònic municipal des
del dia 04/10/2016 al dia 27/10/2016.
Atès que ha transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat
al·legacions ni reclamacions al respecte.

Fonaments de dret:
1.

L’article 204 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, estableix que per a alterar
expressament la qualificació jurídica dels béns dels ens locals s'ha d'incoar
expedient en el qual se n'acrediti l'oportunitat i la legalitat.

2.

L’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals estableix que l’alteració de la qualificació jurídica dels
béns dels ens locals requereix un expedient en el qual s'acreditin l'oportunitat i la
legalitat del canvi d'afectació. L'expedient l'ha de resoldre el Ple de l'ens local
respectiu, amb la informació pública prèvia de 15 dies, mitjançant un acord adoptat
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en
el cas que comporti la desafectació de béns de domini públic o comunal.
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3. L’article 47.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels
béns demanials o comunals. En el mateix sentit l’article 114.3 m) del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Aprovar la desafectació com a bé demanial del vehicle de titularitat municipal,
model Mercedes Benz Sprinter 311 CDI amb matrícula 7912 GFD, inscrit a l’inventari de
béns municipals amb número 331, subepígraf I.2.C., actualment adscrit a la prestació del
servei de transport adaptat al municipi de Torelló.
Segon.- Disposar la modificació de l’inventari de béns per fer constar l’alteració de la
qualificació jurídica del bé.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de l’ajuntament de Torelló per a dictar els actes i
subscriure els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels acords anteriors.
Quart.- Notificar aquest acord al departament d’Intervenció i al departament de Benestar
Social.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.2.2. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de serveis de neteja de les
dependències i equipaments municipals
ACORD:
Relació de fets
Per part de la responsable del departament de Règim Intern s’ha informat de la necessitat
de procedir a la contractació del servei de neteja de les dependències i equipaments
municipals.
Per resolució d’alcaldia de data 10 de novembre de 2016 es va aprovar iniciar l'expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Atès que donada la característica del servei a licitar es considera com procediment més
adequat el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, atenent a l’oferta
econòmicament més avantatjosa amb diferents criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
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Vist que en data 15 de novembre de 2016 s’ha emès informe d'Intervenció i informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que en data 16 de novembre de 2016 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques.
Fonaments de dret
1. L’article 16 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ( en endavant TRLCSP) assenyala els
contractes de serveis que estan subjectes a regulació harmonitzada.
2. L'article 110 del TRLCSP disposa que una vegada s'ha confeccionat l'expedient de
contractació, l'òrgan competent ha de procedir a la seva aprovació i ha de disposar
l'obertura del procediment d'adjudicació.
3.- L’article 110.2 del TRLCSP permet aprovar l’expedient de contractació encara que la
seva execució, en una o varies anualitats, s’iniciï a l’exercici posterior.
4. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en
les adjudicacions dels contractes.
5. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple municipal atès que el seu import supera el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i la seva durada supera els quatre anys. D’acord amb la
delegació efectuada pel Ple municipal del dia 6 de juliol de 2015, l’aprovació de la
classificació de les ofertes i l’adjudicació del contracte es va delegar a 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.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i tramitació ordinària, per a la contractació del servei de neteja de
les dependències i equipaments municipals, amb una durada del contracte de 4 anys
prorrogable de forma expressa per 2 anualitats més, amb un pressupost estimat anual de
313.239,74 euros, IVA inclòs.
Segon.- Condicionar l’autorització de despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost per a l’exercici 2017 i assumir el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei durant els exercicis 2018, 2019
i 2020 atès que aquest contracte tindrà vigència en més d’un exercici pressupostari.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de serveis.
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant
diversos criteris d’adjudicació a través d’edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al perfil de contractant, al BOE i al DOUE per tal que durant el
termini de quaranta-set dies naturals des de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina
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de Publicacions Oficials de la Unió Eurpea es puguin presentar les proposicions que
s’estimin pertinents.
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament de Règim Intern.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
El nostre grup va demanar amb un ple anterior, crec recordar que aprovàvem la prorroga
del servei fins a la seva licitació, vàrem demanar a l’equip de govern si era possible que
en el plec de condicions, concretament en el punt Tercer.- que diu, “Aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el
contracte d’aquest servei”, vàrem demanar que hi figuressin –si es podia fer- la continuïtat
dels treballadors i treballadores actuals de plantilla i que si calia fer alguna altra
contractació de personal, fossin d’inserció social, previ informe de la regidoria de Benestar
Social i que siguin persones del nostre municipi que es trobin amb exclusió social. Si és
així, si estan incloses aquestes clàusules nosaltres votarem a favor, si no és així ens
abstindrem, ens ho poden aclarir abans de votar?
Sr. LLUÍS TONEU:
D’entrada dir que si no entréssim al detall, des de la CUP Torelló Som Poble podríem
valorar positivament el lleuger canvi de tendència que observem en les bases de la
convocatòria d’aquesta licitació. Ha costat, aquest equip de govern ha hagut d’ensopegar
diverses vegades amb la mateixa pedra, però per fi sembla que hi ha un plantejament
lleugerament diferent als que s’han fet fins ara. Fem referència al fet que dels 100 punts
que hi ha en joc, teòricament, la majoria d’aquests, no responguin a la rebaixa econòmica
directa (40 punts dels 100 esmentats). Ja era hora!. Igualment, també dir que valorem el
fet que s’asseguri, en un dels lots, les persones i els llocs de treball actuals quedin
assegurats amb la clàusula de la subrogació que explica el plec de les clàusules
administratives i les clàusules tècniques.
Ara bé, també hi ha aspectes de la licitació que ens provoquen inquietuds. Malgrat que la
proposta econòmica, com hem dit, es valora només amb 40 punts, a la pràctica, hi ha 30
punts més que tenen incidències amb les xifres econòmiques del servei. Per tant, en el
global, 70 punts fan referència directa o indirecta a rebaixes econòmiques, 20 a aspectes
socials i 10 –només- al pla de treball.
Es valora positivament aspectes com ara que pel mateix preu de l’oferta, sense cost
afegit per a l’Ajuntament per entendre’ns, les empreses subministrin el paper de W.C o
seca mans, facin més hores de les necessàries per dur a terme el servei o que disposin
de segells de qualitat. És obvi pensar que qui pagarà les conseqüències d’aquestes
rebaixes en seran principalment les persones contractades pels contractistes i que les
petites i mitjanes empreses, les més arrelades al territori, ho tindran francament difícil per
competir-hi. En definitiva precarietat laboral i deslocalització.
Dit això nosaltres seguim defensant la necessitat de recuperar el control de determinats
serveis, que com aquest, entenem que es poden gestionar d’una manera transparent,
pública, comunitària i eficaç des del mateix Ajuntament. El detall i coneixement sobre el
servei que s’exposa en les bases de la licitació tècnica (a tall d’exemple s’arriba a definir
amb total precisió la forma com s’han de netejar els paviments durs, sintètics i de fusta o
el total d’hores necessàries per fer cada tasca), per tant, clarament denota que es podria
planificar des d’aquí amb eficàcia des dels propis serveis municipals. De fet, i en contra
del que el discurs neoliberal i oficialista ens vol fer creure durant anys certes opcions
polítiques i econòmiques, durant molts més anys la gestió pública ha estat més emprada
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que la privatitzada, no és fins a principis dels anys 90 del segle passat que es va revertir
aquesta situació.
Acabarem citant en Lluc Salellas un autor que en un llibre que es diu Que no t’espanti
aquest vent ens recorda que “estem instal·lats en un món on sembla que no hi ha
alternativa, sense recordar que fa tan sols vint anys tot plegat era ben diferent”. Per tot
això, des de la CUP Torelló Som Poble votarem en contra d’aquest punt.
Sr. JAUME VIVET:
Contestant a en Francesc, si que hi ha una clàusula, com ha dit en Lluís, que se subroga
el personal que hi ha i el que s’hagi de contractar de nou, es valoraran els temes socials i
de persones amb dificultats socials i d’inserció als llocs de treball.
Contestant una mica a en Lluís, sempre hi ha un conveni, que pot agradar o no; per tant,
quan parlem de precarització laboral, sempre cal complir el conveni i en tot cas, el que
està malament és el conveni.
Ha de ser un concurs públic, que encara que no ens agradi i amb l’experiència que hem
passat, pot venir gent d’allà on sigui, o una gran empresa, però pel volum de contractació
ha de ser un concurs públic i a més a més, la pròpia llei no et permet fer-ho d’una altra
manera, si no que ha de ser “si o si” públic i quan diem això vol dir que es pot presentar
qualsevol tipus d’empresa. L’altra opció és el que dius tu, la gestió directa: no ens l’hem
plantejat, perquè entenem que de moment no estem ni tant sols preparats per fer-ho; hi
ha plans de treball; una cosa és el que diu el paper; el paper ho aguanta tot i després van
succeint problemes; entre mig hi ha baixes, gent que està malalta, mares que tenen fills...
i tot això s’ha d’anar solucionant sobre la marxa i sobre la marxa és un problema que amb
una contractació de gestió indirecta, són temes que no ens afecten directament i de l’altra
manera el problema el tens tu amb suplències i fent el que s’hagi de fer per intentar cobrir
el servei.
Si que és veritat que hi ha un tema d’hores; hi ha una bossa d’hores de 400 hores, de les
quals 128 han de ser bàsicament per fer la neteja dels casals d’estiu i en total hi ha un
augment de 836 hores de neteja i resumint-ho molt, 76 són per neteges de vidres en
diferents espais.
Sr. LLUÍS TONEU:
Des de la sana confrontació ideològica i política, que hi ha de ser i que a més ha de ser
en aquest espai, evidentment nosaltres no compartim aquesta idea de no exercir la
responsabilitat; és a dir, no es tracta de qui és el problema, si no que nosaltres entenem
que des de l’ens municipal es podria perfectament abordar aquesta qüestió i, a més,
garantir de forma molt més sana les prestacions laborals que alguns convenis, com molt
bé saben els treballadors del ram de la neteja, són els que són.
Simplement nosaltres ens reafirmem en el que hem dit; és evident que la llei és la que és,
però la llei també té escletxes i que el concurs públic ha de ser, perquè l’Ajuntament es
planteja externalitzar aquest servei; si l’Ajuntament l’assumís com a directe, no hi hauria
d’haver concurs públic, s’hauria pogut subrogar aquests treballadors i entenem que amb
les hores planificades podríem haver donat unes condicions igual de bones que donaran
les empreses que hi participin i segurament podríem haver assegurat aquests llocs de
treball, perquè si no recordo malament, el preu de sortida inicial ronda dels 17 als 20
euros l’hora. Per tant, la veritat és que és bastant qüestionable quin conjunt d’empreses
es podrà presentar aquí. En tot cas, el debat és el que és; nosaltres estem pel que estem
i ens reafirmem que votarem en contra d’aquest punt.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal CUP-SP
Abstencions: 0

2.2.3. Ratificació resolució per mutu acord del contracte signat en data 1 de juny de
2016 entre l'empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil, S.L. i
l'Ajuntament de Torelló per executar el contracte d'obres per a l'execució del
Projecte Bàsic i d'Execució per a la construcció d'una sala polivalent a la zona
esportiva municipal
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Primer.- Per acord del Ple municipal de data 28 de setembre de 2015 es va aprovar
definitivament el “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala polivalent a la
zona esportiva municipal”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost
d’execució per contracte de 1.358.736,24 euros i 285.334,61 euros en concepte d’IVA (21
%).
Segon.- Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2016 es
va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació i tramitació
ordinària per a l’execució de les obres corresponents al “Projecte bàsic i d’execució per a
la construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal”, amb un valor estimat
del contracte d'un milió tres-cents cinquanta-vuit mil set-cents trenta-sis euros amb vint-iquatre cèntims (1.358.736,24 €) i dos-cents vuitanta-cinc mil tres-cents trenta-quatre
euros amb seixanta-un cèntims (285.334,61 €) en concepte d’IVA (21 %). En el mateix
acord es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i es va autoritzar la
despesa per una quantia d’un milió cinc mil sis-cents quaranta euros (1.005.640,00 €),
amb càrrec a la partida 405-459-6190000 (Projecte: 2015-2-405-1-1) del pressupost de
despeses per a l’exercici 2016. La despesa referent a l’exercici 2017 per una quantia de
638.430,85 euros es condicionava a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’exercici 2017.
Tercer.- Per resolució de l’alcaldia de data 14 d’abril de 2016 es va declarar vàlida la licitació
i va aprovar, de conformitat amb el contingut de la proposta d’adjudicació de la Mesa de
Contractació, la classificació de les ofertes presentades i va requerir al licitador Iniciativas
para la Construcción y Obra Civil, S.L., com a licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del
dia següent a la notificació de l’acord, diposités a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva per import de 55.945,96 euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs, acredités la representació, la solvència econòmica, tècnica i
professional i presentés els certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
Quart.- Per tal de respondre de les obligacions derivades d’aquest contracte l’adjudicatari
va presentar en data 6 de maig de 2016, davant de l’administració municipal la garantia
definitiva per import de 55.945,96 euros i la documentació acreditativa de la representació
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de la societat, acreditació de la solvència econòmica i financera i acreditació de la
solvència tècnica d’acord amb la documentació prevista a l’article 6 dels plecs de
clàusules administratives particulars. El contractista va presentar un certificat de l’Agència
Tributària de data 3 de maig de 2016 acreditant estar al corrent de les obligacions
tributàries i un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de data 3 de
maig de 2016 acreditant estar al corrent de les obligacions socials.
Cinquè.- Per resolució de l’alcaldia de data 20 de maig de 2016 es va adjudicar el contracte
d’obres corresponents al “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala
polivalent a la zona esportiva municipal” al contractista Iniciativas para la Construcción y
Obra Civil, S.L. amb CIF B-23436637 per ser la proposició més avantatjosa per a
l’ajuntament de Torelló d’acord amb els criteris previstos a la clàusula onzena dels plecs
de clàusules administratives particulars.
Sisè.- En data de 1 de juny de 2.016 es va signar el contracte entre l'Ajuntament de Torelló i
l'empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil S.L regint-se el contracte pel plec de
clàusules administratives particulars i per les següents estipulacions :
Es fa constar que l’oferta inclou:
Oferta econòmica:
1.118.919,29 euros i 234.973,05 euros en concepte d’IVA (21%) . El preu oferta no és
susceptible de revisió de conformitat amb el que disposa la clàusula vint-i-dosena del plec
de clàusules administratives particulars.
Ampliació termini de garantia:
4 anys, resultant un termini de garantia total de 5 anys des del dia següent al de
l’acord d’aprovació de l’acta de recepció de l’obra. Aquesta garantia inclou els danys
materials causats per vicis i defectes de la pròpia construcció; per tant, no inclou els
danys ocasionats pel mal ús o per manca de manteniment adequat, així com els danys
ocasionats per causes majors, vandalisme i similars.

Reducció termini execució:
12 setmanes
d) Termini per execució de les obres :
El termini per a l’execució de les obres és de 15 mesos a partir de la signatura de l'acta de
comprovació del replantejament i inici de les obres.

Setè.- L'Ajuntament ha aprovat quatre certificacions d'obra per una quantia total de
154.085,23 € tal com es detalla a continuació :
Certificació núm.1 aprovada per decret de l'alcaldia de data 21/7/2.016 per una quantia de
15.504 ( iva inclòs).
Certificació núm. 2 aprovada per decret de l'alcaldia de data 4/8//2.016 per una quantia de
50.782,74 € ( iva inclòs).
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Certificació núm. 3 aprovada per decret de l'alcaldia de data 31/8/2.016 per una quantia de
58.961,99 € ( iva inclòs).
Certificació núm. 4 aprovada per decret de l'alcaldia de data 18/10/2.016 per una quantia de
28.836,50 € ( iva inclòs).
Vuitè.- Que l'empresa contractista fins a la data actual ha complert totes les condicions
previstes en el contracte i en el plec de clàusules administratives particulars.
El contractista creu inviable l'execució del contracte pel preu al que s'havia compromès i
abans que aquest fet pugui produir una lesió a l'interès públic es va creure procedent
resoldre el contracte de mutu acord.
Novè.- En data de 2 de novembre de 2.016 es va signar el conveni per la resolució del
contracte d’obres signat en data de 1 de juny de 2.016 entre l’empresa Iniciativas para la
Construcción y obra civil S.L i l’Ajuntament de Torelló per executar el contracte d’obres per
l’execució del projecte bàsic i d’execució per la construcció d' una sala polivalent a la zona
esportiva municipal, condicionant l’eficàcia de la resolució a l’aprovació de l’acord per part de
l’òrgan competent que és el plenari municipal.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 224 i 225 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, preveu que la resolució per
mutu acord només podrà tenir lloc quan no concorri una altra causa de resolució que sigui
imputable al contractista i sempre que raons d’interès públic facin innecessària o
inconvenient la permanència del contracte. Quan la resolució es produeixi per mutu acord,
els drets de les parts s’acomodaran al que s’estipuli entre les parts.
Segon.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a
òrgan de contractació correspon al Ple atès que el seu import supera el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de resolució del contracte per mutu acord ,signat en data de
2 de novembre de 2.016 entre l’Ajuntament de Torelló i l’empresa Iniciativas para la
Construcción y Obra Civil S.L, en relació al contracte signat el dia 1 de juny de 2.016 per
executar el contracte d’obres per l’execució del projecte bàsic i d’execució per la
construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal, tal com consta a l’Annex
de l’expedient.
Segon.- Aprovar la baixa per una quantia de vuit-cents vint-i-un mil cinc-cents cinquantaquatre euros amb setanta-set cèntims ( 821.554,77 €) de l’autorització de despesa núm.
220160006531 aprovada amb abonament a la partida 405-459-6190000 del pressupost
vigent de despeses ( Projecte 2016 2 405 3 1).
Tercer.- Aprovar la baixa de la disposició de la despesa per una quantia de sis-cents
quaranta-quatre mil noranta euros amb setanta-un cèntims ( 644.090,71 €) de la disposició
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de la despesa núm. 220160007303 aprovada amb abonament a la partida 405-4596190000 del pressupost vigent de despeses ( Projecte 2.016 2 405 3 1).
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
El nostre grup del Psc ja s’ha manifestat públicament en diferents medis de premsa locals
i comarcals, que considerem que la aturada de les obres ha estat una mala noticia per
considerar que la Sala Polivalent és de vital importància per Torelló, per les entitats
esportives i culturals, ja que es tracta d’un projecte que el Psc va reclamar quan es va fer
la llei de barris allà per el 2009 si no recordo malament, i el Psc era a l’equip de govern
amb Miquel Franch d’alcalde. És una demanda clara de les entitat esportives i culturals a
causa d’una mancança d’espais polivalents per fer i acollir diferents actes. Ha estat i és
una preocupació però les explicacions i informacions que ens ha donat l’equip de govern
ens ha aclarit alguns dubtes i en el seu dia ja vàrem reforçar la iniciativa de l’equip de
govern sobre les decisions presses sobre aquest tema, des del Psc considerem que
tornar a licitar les actuacions el més ràpid possible és el millor i la millor manera, ja que si
haguéssim entrat en un contenciós administratiu hauria estat un error que encara hauria
endarrerit més eternament aquest projecte, que nosaltres considerem molt necessari i
que, ens permetrà desenvolupar amb garanties les demandes de les activitats de les
nostres entitats, agrupacions i associacions. Nosaltres ja hem manifestat obertament que
es una obra necessària i que fa anys que hauria de haver estat posada en marxa i al
servei dels ciutadans de Torelló. Nomes tenim un dubte que l’equip de govern trobi una
solució alhora de que les empreses que guanyen els concursos de licitació siguin
investigades més curosament a nivell tècnic d’obres públiques realitzades en altres
municipis i de la solvència econòmica de les empreses per que no ens torni a passar o si
més no, per poder-ho evitar. Nosaltres hi votarem a favor, gràcies.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt hi votarem en contra. Ens sembla evident, i sempre segons la
informació que ens ha fet arribar el mateix equip de govern, que l’empresa ha actuat
malament. En només 4 mesos, van retardar-se en les obres, van deixar a varis
proveïdors, i a alguns del poble, sense pagar, i a més van realitzar malament part de les
obres, com hi consta en el mateix mutu acord on diu que hi ha un piló de fonamentació
mal executat. A partir d’aquí, si amb només 4 mesos, han anat tard, no han pagat, i a més
no han fet algunes coses del tot correcte, com pot ser que fem un mutu acord com si ells
haguessin actuat bé? Per nosaltres el problema és estructural. És una obra gran, de fet
tal i com va dir el regidor de Fem Torelló David Forcada, és una obra faraònica, que té un
cost molt elevat, en què es depèn d’un finançament extern, i en què part d’aquest
finançament es perdrà si l’obra no es fa durant el 2017. Això ens porta a que l’Ajuntament
accepti el mutu acord quan tot apunta a que l’empresa ha actuat malament, només per no
perdre aquest finançament extern. I el finançament extern, és tant important com per
deixar que una empresa que ha vingut aquí i ha actuat malament, se’n pugui anar del
poble de manera impune i com si aquí no hagués passat res? Per nosaltres la resposta
és evident, no! A més, creiem que és com un peix que es mossega la cua. Si defenseu
que l’empresa ha actuat bé, vol dir que tenia raó i que l’obra realment necessitava del
sobre cost que demanaven? Perquè recordem que demanaven 420.000€ de més, cosa
que feia pujar el cost de l’obra per sobre del preu que s’havia tret a concurs i tot! Per tant,
si l’empresa va actuar malament, veiem malament el mutu acord, si l’empresa va actuar
bé i tenia raó amb que realment l’únic problema era que l’obra no es podia fer per aquell
preu, vol dir que han fallat coses a nivell d’ajuntament, ja sigui amb el projecte, o amb la
manera com es va formular el concurs afavorint que guanyessin empresa d’aquest tipus. I
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el tercer, és que l’Ajuntament accepta que l’empresa ha actuat malament però ha fet el
mutu acord perquè depèn d’aquest finançament extern, i per tant, també hi estem en
contra, ja que al final estem parlant de diners públics i no podem permetre que aquest
tipus d’empreses hi juguin de manera impune. A nosaltres ens agradaria saber per quin
d’aquests motius heu fet el mutu acord, ja que creiem que sigui quina sigui l’opció hi ha
alguna cosa que falla, i sigui el que sigui hi votarem en contra, ja que estem en contra de
totes les opcions que hem plantejat.
Sr. JORDI CASALS:
Primer de tot mostrar que l’aturada d’aquesta obra és una mala notícia per al poble;
segons l’equip de govern era el projecte estrella del mandat i això vol dir que els esforços
que hi destinava aquest equip de govern eren molt grans i que ara s’aturi porta a
problemes per Torelló.
Amb la informació que tenim, des d’ERC-JpT no podem donar suport a aquesta resolució
del contracte amb l’empresa Iniciativas para la construcción y Obra Civil, SL, a partir d’ara
INCOC per fer-ho més curt, de mutu acord.
Estem davant d’una empresa que s’ha desdit de la baixa que va fer en el seu moment al
presentar la seva oferta per construir la Sala Polivalent, i que la va fer guanyar.
Una empresa que té problemes amb proveïdors i que ha anat amb exigències
econòmiques que demostraven un problema de solvència en la liquiditat de l’empresa,
problemes de tresoreria.
Davant aquest escenari l’equip de govern ha decidit rescindir amistosament el contracte
fruit de la pressió del calendari ja que és molt possible que el Pla de Barris s’aturi el
desembre del 2017. Una demora en el calendari i una ruptura no amistosa del contracte
ho podria provocar, suposaria superar aquest límit del calendari, diuen des de l’equip de
govern.
Davant aquest escenari volem comentar tres aspectes:
Primer: que l’equip de govern ha pres una decisió amb precipitació, pressionat per un
calendari del Pla de Barris, però aquest equip de govern només ha fet gestions amb la
Generalitat, que és qui finança el Pla de Barris, aprofitant que venia la Delegada de la
Generalitat a Torelló i aprofitant que venia la Consellera de Presidència al Cinema de
Muntanya, setmanes després d’haver anunciat la resolució del contracte. Nosaltres
creiem que s’hauria d’haver aclarit el calendari i terminis definitius del Pla de Barris
essent molt més proactius i destinar-hi tot el temps i dies necessaris, per tal que la
Generalitat entengués la situació i perquè aclarís definitivament el calendari.
Segon: és absolutament injust que una empresa que no ha actuat bé en una obra pública,
finançada amb diners públics, de tots nosaltres, pugui sortir indemne. I no només per
Torelló, sinó per tots els altres municipis on pugui anar a fer obres amb aquesta praxi que
porta tants problemes i que ja s’han viscut en altres indrets de l’Estat Espanyol (només
cal fer una cerca per google i trobarem diferents exemples)
Signar aquesta rescissió per acord mutu és injust i insensible en el bé comú. I repeteixo:
ja sigui per Torelló, on per cert es pot tornar a presentar i fins i tot, guanyar, o en altres
municipis.
Tercer: És un fet objectiu que en el que portem de mandat, prop d’un any i mig, aquest
equip de govern ha tingut problemes amb diferents concursos públics de diferents
dimensions, alguns han quedat deserts per segona vegada consecutiva, d’altres s’han
adjudicat amb un 1€ d’aportació del qui ha guanyat la licitació, d’altres s’han hagut de
repetir i aquest ha acabat “amistosament” malament. Creiem que l’equip de govern ha de
reflexionar sobre tot plegat i valorar si hi ha alguna cosa a fer per millorar aquest aspecte.
I concloent, nosaltres no donarem suport a aquest acord, perquè creiem que s’ha decidit
amb precipitació i perquè és injust que, tal com es desprèn de les paraules de l’alcalde i
del regidor d’Urbanisme David Forcada en la roda de premsa que van fer per explicar la
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decisió, s’hagi pres aquesta decisió en base a la pressió del calendari i no del mal fer de
l’empresa.
Sr. JAUME VIVET:
Jo davant de tot això, he de dir i seré molt rotund, que ens hem anticipat a un problema; i
crec que ens hi hem anticipat i a més, d’una forma molt correcta, molt concreta i molt
ortodoxa.
Estic d’acord amb el PSC i amb Esquerra que és una mala notícia; per a nosaltres també
ho és i sens dubte que intentem trobar una solució. El tema de la solvència econòmica,
Jordi ens va fer mirar i ens va comentar que es demanés com a solvència econòmica de
la sala polivalent, a banda de la classificació, que l’empresa efectués pagaments dins de
termini; oi que ens ho va demanar? Això és una cosa que se’ns va dir i que aquest
apartat també es pogués puntuar. Nosaltres hem buscat aquí i es va fer aquesta
referència, que en una resolució, la número 108/2016 de la Junta consultiva; la realitat
d’aquesta referència és la resolució número 108/2016, que això és correcte, però del
Tribunal Administratiu Central de Recursos contractuals i en aquesta resolució el Tribunal
es pronuncia en el sentit que a banda de cada classificació es pot demanar normes de
garantia de qualitat i gestió mediambiental, com serien la 9001 o la 14001; en cap cas un
requisit previ de solvència es pot puntuar; es té, o no es té, això ja ho vam deixar clar,
però mai es pot puntuar.
Dit això, també vull fer un esment amb la rapidesa que s’ha resolt el contracte; es diu que
l’empresa no ha complert; nosaltres hem dit que ha complert, en primer lloc, perquè no ha
deixat de fer l’obra; si que hi ha hagut –i aquí va ser quan es va començar a aixecar la
llebre- sobretot l’últim mes, que vèiem que l’obra no tenia la força suficient i quan vam
començar a demanar va ser quan se’ns va presentar aquesta petició de 420.000 € que
evidentment la nostra resposta va ser que això no era una “canal de Panamà”, així de
clar! Vam tenir claríssim que aquí no es pagava ni un euro de més per fer aquesta obra
quan després de la signatura de contracte, sempre passen pel despatx, l’empresa, els
tècnics de l’Ajuntament, el regidor de torn, jo mateix, i els diem molt clar que aquest preu
l’han posat ells, que ningú els ha obligat i que si han fet la baixa que han fet l’hauran
d’assumir. Per tant, la nostra sorpresa és que s’ha presentat una empresa, que com bé
heu dit d’obres d’aquest tipus n’ha fet, perquè per tenir la solvència n’han d’haver fet, n’ha
fet i entenem que el problema que han tingut és de tresoreria interna de la pròpia
empresa: aquesta gent s’ha presentat aquí sense tenir un cèntim a la butxaca per poder
fer front i aguantar els costos fins que l’ajuntament pagués, tot i que l’Ajuntament els
últims mesos estem pagant a menys de 30 dies, com està essent habitual. Per tant, hem
rebut pressions perquè els paguéssim abans; hem pagat el dia que tocava i hem entès
això, aquesta era una de les coses que ens ha fet entendre que aquesta gent no tenia
musculatura econòmica per fer front a aguantar el tema que en diem vulgarment “muntar
la roda”, muntar la roda vol dir que generes unes factures, les has d’aguantar i fins que no
et paguen... inclús es feien endossos, que tampoc ho entenc, perquè pagant a 26 dies
quan la llei diu que a un particular li pots pagar a 60, no entenem el tema dels endossos.
Total, que aquesta gent han entrat aquí amb un tema de tresoreria intern.
De les tres opcions que dèieu, tant un com l’altre, n’hi ha una quarta que és aquesta i
ningú l’ha contemplat: l’empresa s’ha presentat aquí sense musculatura econòmica; ha
fet obres d’aquesta envergadura, té la solvència per poder-la fer i, per tant, demanem el
que demanem, perquè per la llei de contractes és el que estem obligats a demanar. I hem
de dir, com he dit abans, que fins el dia 2 de novembre entenem que l’empresa no havia
incomplert res; hi havia hagut sempre els mateixos treballadors; havia baixat una mica el
ritme, potser perquè els proveïdors no cobraven i els rescindien les partides fins que no
cobraven o les cobraven per anticipat. També hi ha hagut una desconfiança gran i tot això
ha fet que hi hagi hagut aquest procés. I si que és veritat que correm i que ens empeny
una mica el temps; si quan tens una ajuda de l’administració, que comparteixo que és de
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tots, perquè tant si són diners de la Diputació, com de la Generalitat, són de tots, quan
tens una ajuda de gairebé 1.200.000 € per fer un equipament llargament demanat a
Torelló i no et mous, permeteu-me dir-vos que potser si que és una irresponsabilitat no
moure’s! Per tant, entenem que si entràvem en contenciosos i entràvem a la via jurídica,
tot això ens podia comportar més mal que bé i el tema és que amb el contracte a la mà,
l’empresa no ha incomplet absolutament res fins al dia 2; no teníem arguments per
argumentar-ho. Es va prendre aquesta decisió. Ens van dir que si érem nosaltres els que
la preníem i els vaig dir que no, que no érem nosaltres, si no que pensava que era una
cosa que havia de fer, perquè si volien perdre 400.000 € en una obra, que pensem que
tampoc eren tants i que els hi van fotre així tal com van fer la baixa del 18% sense –
penso- mirar-se el projecte. L’obra l’hem refermat; hem tornat a comptar partida per
partida i evidentment que es pot fer per aquest preu.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Primerament, dius que us heu anticipat a un problema; de fet, si, segurament la sala
s’hauria quedat a mig fer si s’hagués tardat gaire, però potser també heu anticipat un
problema a altres municipis deixant que aquesta empresa se’n surti una vegada més de
manera impune d’un cas així, perquè és evident que hi ha empreses que actuen de
manera irresponsable i si no es fa res ho continuaran fent i potser Torelló s’hauria hagut
d’armar de la responsabilitat de deixar que aquí no hagin pogut actuar així.
Dius que han complert. Home! Han complert... et diré paraules textuals que has dit ara:
“han abaixat una mica el ritme”: eufemisme de que anaven tard; “desconfiança gran entre
l’Ajuntament i l’empresa”:
Sr. JAUME VIVET:
No, no m’has entès; desconfiança entre els proveïdors i l’empresa.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Perquè no pagaven proveïdors i també vas dir que hi havia hagut desconfiança al final,
entre l’Empresa i l’Ajuntament, no? hi havia desconfiança entre l’empresa i l’ajuntament;
si haguessin actuat bé, no hi hauria hagut desconfiança. Totes les paraules que dieu,
entenc que és perquè no ho podeu admetre, però és que porten a què efectivament
l’empresa no ha actuat bé i vosaltres dieu: és que no tenim arguments, perquè segons el
contracte actuaven bé; és que potser això ho hauria hagut de decidir alguna persona
neutral o algun jutge. En aquest cas, com que per vosaltres era un problema de
finançament portar-ho a les males, heu decidit fer-vos d’auto jutges i decidir que no, que a
nivell contractual l’empresa ha actuat bé i que no hi havia res a fer.
Nosaltres no creiem que sigui així i en tot cas, si l’empresa ha actuat bé, vosaltres parleu
que en els concursos no es pot puntuar la solvència econòmica, i és veritat, però jo
recordo quan es va fer el ple en què es va aprovar el concurs, que nosaltres vam
demanar com és que el 80% d’aquell concurs premiava qui ho feia més ràpid i més barat i
què volia dir més barat? Perquè més barat, què vol dir? Menys bon material, menys
condicions laborals... vosaltres vau dir que no, que era impossible, perquè el projecte
estava molt ben delimitat i que hi constava quins materials s’havien d’utilitzar, hi ha els
convenis... doncs si està tot tan ben delimitat, heu fet un projecte tan ben fet i tan ajustat i
aquest projecte no es pot ajustar, per què estàveu premiant amb el 80% a veure qui ho
feia més ràpid i més barat? I concretament, 68 punts era qui ho feia més barat. Us heu
fixat al davant la pedra on us heu entrebancat, perquè si és impossible fer-ho més barat,
però doneu 68 punts de 100 a qui ho faci més barat, esteu dient, ei, empreses, veniu aquí
a estafar-me a nivell de números, perquè al final tampoc s’entén de cap altra manera,
perquè premiàveu fer-ho més barat si era impossible fer-ho més barat i estava tan ben
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acotat. I aquí potser haurà de ser l’equip de govern que haurà de fer autocrítica i que
potser es premia només la baixa econòmica per dinàmiques i que potser aquí, si realment
era tan ajustat, era una temeritat per part de l’Ajuntament puntuar tant la baixa econòmica
i potser qui ha actuat malament ha estat l’equip de govern formulant el concurs d’aquesta
manera.

Sr. JORDI CASALS:
Per part nostra, en part estic d’acord amb el que ha afirmat el portaveu del grup de la
CUP, però en alguna cosa jo crec que si que s’ha de posar en relleu la importància del
calendari; si realment pla de barris s’acaba el 31 de desembre de 2017, hi hauria un
problema de calendari. Ara bé, per la informació que tenim, des de l’equip de govern es
va fer una petició a la delegada del govern, perquè s’aclarís i al cap de pocs dies ja es
rescindia amistosament aquest contracte, és a dir, sense tenir la resposta.
Nosaltres no diem que el que havíeu de fer és no moure-us; segurament el que s’havia
d’haver fet és moure’s més per poder tenir aquesta resposta per part de la Generalitat i
no esperar que arribés, si no anar-la a buscar i ser un corcó, per després ser lliures a
l’hora de decidir el que es fa i amb l’objectiu, per responsabilitat pública, que si això no
anava bé, jo crec que no anava bé, perquè es parla que ara no es va a males per no obrir
un contenciós condicionat pel calendari; això es va dir a la roda de premsa i no pas
perquè era tot correcte! Si no per una qüestió de calendari. Veient aquesta empresa que
si que ha fet obres, però del que ha passat aquí a Torelló, han passat coses idèntiques en
altres llocs, el mateix problema, que anem a parar, segurament, a la solvència econòmica
que té i més enllà de deixar enganxats a proveïdors i tot plegat.
És a dir: reitero; segurament s’hauria d’haver estat més proactius per ser lliures a l’hora
de prendre aquesta decisió i no prendre-la de forma precipitada, per poder donar –si era
possible- aquesta resposta en base d’una responsabilitat pública.
I hi ha un altre punt, que és el nou plec de condicions; tot el tema de reforçar la solvència
més enllà de la classificació de l’empresa, perquè quan hi ha concursos d’aquests, la llei
el que et diu, és: les empreses han d’estar classificades –en aquest cas- de tipus C i amb
això el que demostra és capacitat tècnica i capacitat de solvència econòmica; però, és
clar! La realitat és que demanant aquest requisit no servei per res, perquè ho hem vist en
aquest cas i amb una empresa que ho ha repetit en altres llocs. Jo crec que seria bo, que
més enllà de fer aquestes consultes que s’han fet –pel que veig- des de l’Ajuntament, que
hem fet nosaltres d’alguna altra manera, encara no hem acabat de tenir una resposta el
100% concloent, però potser estaria bé emanar un informe des de l’Ajuntament a
l’organisme competent, perquè pel que veig hi ha moltes juntes de contractació i moltes
agències i tot plegat, que ens diguin com es pot solucionar això, si és que es necessita un
canvi legislatiu, o què cal, perquè no et trobis que et certifiquen la classificació d’una
empresa, però després resulta que el més bàsic que és tenir tresoreria per pagar els teus
treballadors i els teus proveïdors, resulta que això no es té en compte.
Doncs al marge del que hem dit, que hem manifestat i hem justificat el per què no podem
donar suport a aquest acord, si que demanaríem que des de l’Ajuntament es demanés un
informe extern d’alguna institució pertinent, perquè ens pugui donar una resposta a això,
a veure com es pot encarar tot plegat, bàsicament, perquè aquest problema se’l han
trobat uns altres, ens l’hem trobat nosaltres; aquesta empresa surt neta d’aquí i
segurament s’ho trobaran més enllà.
Sr. JAUME VIVET:
Ja per acabar i tancar el tema, dir-li a en Francesc que bàsicament es puntua el valor
econòmic, perquè no oblidem que estem parlant de diner públic; per tant, nosaltres també
defensem el diner públic.
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Estic d’acord amb en Jordi que el tema del calendari apreta, però és que abans m’he
oblidat de contestar tot el que havia escrit aquí, és que fa mesos que anem darrere el
calendari de pla de barris i no se’ns diu res! La pròrroga que vam firmar no era pas per 2
anys, era una pròrroga per 3 i van dir que possiblement un quart i s’ha escurçat a dos.
Preguntes que fem, ens diuen que pròpiament més que de pla de barris, ve de l’àrea
d’economia; ja entenem que un dia o altre els pla de barris... nosaltres així ho hem
manifestat i arriba un punt que ja ho vaig explicar a la Delegada del Govern, perquè
evidentment que és un tema que tenim sobre la taula i penso que és dels importants i
també ho vaig comentar a la consellera, perquè arribi allà on ha d’arribar, si és possible i
són més passos que hem anat fent; hem demanat el calendari i aquesta pròrroga serà de
3 anys com se’ns havia dit al principi i que nosaltres la calendarització l’havíem fet per 3
anys i fa mesos que hi anem al darrere.
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: 10, 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

2.2.4. Canvi subjecte passiu dins del projecte de contribucions per les obres
d'urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit en relació
a la finca situada al Cr Damians, 71.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.Per decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2006 es va aprovar inicialment el
Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució de contracta de
560.120,12 €. El projecte va ésser sotmès a informació pública en el BOP de Barcelona
núm. 305 de data 22 de desembre de 2006 i al tauler municipal d’anuncis pel termini de 30
dies sense que es presentessin reclamacions en aquest període.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament el
projecte d’obres referit i es va publicar l’acord en el BOP núm. 41 de data 16/02/2007 i al
DOGC núm. 4825 de 20/2/2007.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2008 es va aprovar la modificació
del projecte per adequar el pressupost aprovant-se la modificació amb un pressupost
d’execució de contracta de 596.808,75 euros.
4.El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data de 28 d’abril de 2008 va
acordar
imposar i ordenar simultàniament les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels
carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit, l’establiment i exigència de les

27

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 de l’àrea beneficiada. Es va
acordar aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut, es va aprovar la
relació de contribuents, així com les quotes individuals resultants d’aplicar a la base
imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de les finques i propietaris
afectats i es va acordar exposar al públic l’acord a través d’edictes a publicar al BOP, a
un dels diaris de la premsa diària de més circulació i al tauler electrònic municipal.

28

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. Figurava en aquesta relació com a subjecte passiu
el Sr. Domingo Prat Codinahs i va rebre la notificació la Sra. Maria Prat el 28-d’abril de
2.016 sense que presentessin cap al.legació al respecte.
16.- El plenari municipal en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2.016 va resoldre les 8
al.legacions presentades en el període d’exposició pública 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.
17.- 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 .
Constava com a subjecte passiu el Sr. Domingo Prat Codinachs i va rebre la notificació la
Sra. Maria Prat el dia 2-d’agost de 2.016 sense que presentés recurs de reposició contra
l’acord esmentat en el termini d’un mes.
18.- El dia 4 de novembre de 2.016 la Sra. Maria Dolors Prat Balmes ha presentat escrit a
l’ajuntament adjuntant escriptures de propietat per tal d’efectuar un canvi de subjecte
passiu en relació a la finca situada al C/ Damians 71 que actualment és propietat de les
germanes Sres. Margarita, Maria i Magdalena Prat Balmes.
19.- En data de 4 de novembre de 2.016 la Sra. Maria Dolors Prat Balmes ha presentat
un escrit a l’ajuntament en el que posa de manifest que ja va pagar contribucions
especials l’any 1.985 per la pavimentació del C/ Giravolt i presenta còpia d’un escrit
presentat a l’ajuntament l’any 2.007 demanant que no fossin inclosos dins del projecte de
contribucions especials del C/ Giravolt.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- 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
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d'altres consideracions, és diu que tot i que en l'acord concret d'ordenació figuri com a
subjecte passiu qui ho fos amb referència a la data d'aprovació i que aquest hagués
anticipat el pagament de quotes, és en el moment en que les obres s'hagin executat quan
s'haurà de determinar la persona obligada al pagament.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Modificar el subjecte passiu de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de
juliol de 2.016 pel qual s’aprovava definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les
contribucions especials contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte d’obra “Projectes d’obres d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit ”, de l'objecte tributari del C. Daminas, 71 que han de figurar com a
subjectes passius les Sres. Maria, Magdalena i Maria Dolors Prat Balmes.
Segon.- Inadmetre la petició efectuada en data de 4 de novembre de 2.016 en relació a
trobar-se incloses dins de l’àmbit del projecte de contribucions especials per haver
efectuat la petició fora de termini al ésser l’acte ferm en via administrativa i judicial.
Tercer- Notificar el present acord a les persones interessades , a Intervenció i Tresoreria
pel seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.2.5. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte d'obres corresponents al
"Projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'una sala polivalent a la zona
esportiva municipal
ACORD:
Relació de Fets
Primer.- Per acord del Ple municipal de data 28 de setembre de 2015 es va aprovar
definitivament el “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala polivalent a la
zona esportiva municipal”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost
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d’execució per contracte de 1.358.736,24 euros i 285.334,61 euros en concepte d’IVA (21
%).
Segon.- Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2016 es
va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació i tramitació
ordinària per a l’execució de les obres corresponents al “Projecte bàsic i d’execució per a
la construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal”, amb un valor estimat
del contracte d'un milió tres-cents cinquanta-vuit mil set-cents trenta-sis euros amb vint-iquatre cèntims (1.358.736,24 €) i dos-cents vuitanta-cinc mil tres-cents trenta-quatre
euros amb seixanta-un cèntims (285.334,61 €) en concepte d’IVA (21 %). En el mateix
acord es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i es va autoritzar la
despesa per una quantia d’un milió cinc mil sis-cents quaranta euros (1.005.640,00 €),
amb càrrec a la partida 405-459-6190000 (Projecte: 2015-2-405-1-1) del pressupost de
despeses per a l’exercici 2016. La despesa referent a l’exercici 2017 per una quantia de
638.430,85 euros es condicionava a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’exercici 2017.
Tercer.- Per resolució de l’alcaldia de data 14 d’abril de 2016 es va declarar vàlida la licitació
i va aprovar, de conformitat amb el contingut de la proposta d’adjudicació de la Mesa de
Contractació, la classificació de les ofertes presentades i va requerir al licitador Iniciativas
para la Construcción y Obra Civil, S.L., com a licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del
dia següent a la notificació de l’acord, diposités a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva per import de 55.945,96 euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs, acredités la representació, la solvència econòmica, tècnica i
professional i presentés els certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
Quart.- Per tal de respondre de les obligacions derivades d’aquest contracte l’adjudicatari
va presentar en data 6 de maig de 2016, davant de l’administració municipal la garantia
definitiva per import de 55.945,96 euros i la documentació acreditativa de la representació
de la societat, acreditació de la solvència econòmica i financera i acreditació de la
solvència tècnica d’acord amb la documentació prevista a l’article 6 dels plecs de
clàusules administratives particulars. El contractista va presentar un certificat de l’Agència
Tributària de data 3 de maig de 2016 acreditant estar al corrent de les obligacions
tributàries i un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de data 3 de
maig de 2016 acreditant estar al corrent de les obligacions socials.
Cinquè.- Per resolució de l’alcaldia de data 20 de maig de 2016 es va adjudicar el contracte
d’obres corresponents al “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala
polivalent a la zona esportiva municipal” al contractista Iniciativas para la Construcción y
Obra Civil, S.L. amb CIF B-23436637 per ser la proposició més avantatjosa per a
l’ajuntament de Torelló d’acord amb els criteris previstos a la clàusula onzena dels plecs
de clàusules administratives particulars.
Sisè.- En data de 1 de juny de 2.016 es va signar el contracte entre l'Ajuntament de Torelló i
l'empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil S.L regint-se el contracte pel plec de
clàusules administratives particulars i per les següents estipulacions :
Oferta econòmica:
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1.118.919,29 euros i 234.973,05 euros en concepte d’IVA (21%) . El preu ofert no és
susceptible de revisió de conformitat amb el que disposa la clàusula vint-i-dosena del plec
de clàusules administratives particulars.
Ampliació termini de garantia:
4 anys, resultant un termini de garantia total de 5 anys des del dia següent al de
l’acord d’aprovació de l’acta de recepció de l’obra. Aquesta garantia inclou els danys
materials causats per vicis i defectes de la pròpia construcció; per tant, no inclou els
danys ocasionats pel mal ús o per manca de manteniment adequat, així com els danys
ocasionats per causes majors, vandalisme i similars.
Reducció termini execució:
12 setmanes
d) Termini per execució de les obres :
El termini per a l’execució de les obres és de 15 mesos a partir de la signatura de l'acta de
comprovació del replantejament i inici de les obres.

Setè.- L'Ajuntament ha aprovat quatre certificacions d'obra per una quantia total de
154.085,23 € tal com es detalla a continuació :
Certificació núm.1 aprovada per decret de l'alcaldia de data 21/7/2.016 per una quantia de
15.504 ( iva inclòs).
Certificació núm. 2 aprovada per decret de l'alcaldia de data 4/8//2.016 per una quantia de
50.782,74 € ( iva inclòs).
Certificació núm. 3 aprovada per decret de l'alcaldia de data 31/8/2.016 per una quantia de
58.961,99 € ( iva inclòs).
Certificació núm. 4 aprovada per decret de l'alcaldia de data 18/10/2.016 per una quantia de
28.836,50 € ( iva inclòs).

Vuitè.- L’empresa contractista fins a la data actual ha complert totes les condicions previstes
en el contracte i en el plec de clàusules administratives particulars.
El contractista creu inviable l'execució del contracte pel preu al que s'havia compromès i
abans que aquest fet pugui produir una lesió a l'interès públic es va creure procedent
resoldre el contracte de mutu acord.
Novè.- En data de 2 de novembre de 2.016 es va signar el conveni per la resolució del
contracte d’obres signat en data de 1 de juny de 2.016 entre l’empresa Iniciativas para la
Construcción y obra civil S.L i l’Ajuntament de Torelló per executar el contracte d’obres per
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l’execució del projecte bàsic i d’execució per la construcció d'una sala polivalent a la zona
esportiva municipal, condicionant l’eficàcia de la resolució a l’aprovació de l’acord per part de
l’òrgan competent que és el plenari municipal.
Desè.- Per resolució de l’alcaldia de data 18 de novembre de 2016 s’ha aprovat una
addenda al projecte d’obres redactada pels serveis tècnics municipals on s’identifica les
obres que manquen per executar per a la finalització de les obres per executar el projecte
“Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva
municipal” que fou aprovat definitivament pel ple del dia 28 de setembre de 2.015 i que
seran objecte de nova licitació i que ascendeixen a una quantia d'un milió cent noranta-sis
mil sis-cents seixanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims ( 1.196.666,34 €) més dos
cents cinquanta-un mil dos-cents noranta-nou euros amb noranta-tres cèntims d’IVA (
251.299,93 €) resultant un total d'un milió quatre-cents quaranta-set mil nou-cents
seixanta-sis euros amb vint-i-set cèntims ( 1.447.966,27 €) IVA inclòs.
Onzè.- Atès que donada la característica de l’obra a licitar es considera com procediment
més adequat el procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa i
amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Dotzè.- Vist que en data 21 de novembre de 2016 s’ha emès informe d'Intervenció
acreditant l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa de la
plurianualitat corresponent i sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i en la mateixa data informe de
Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que en data 21 de novembre de 2016 s’han redactat i s’han incorporat a l'expedient
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
Fonaments de dret
1. L'article 110 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP), disposa que una
vegada s'ha confeccionat l'expedient de contractació, l'òrgan competent ha de procedir a
la seva aprovació i ha de disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
2. L’article 112 del TRLCSP regula la tramitació urgent de l’expedient de contractació.
3. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en
les adjudicacions dels contractes.
3. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple atès que el seu import supera el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost. D’acord amb la delegació efectuada pel Ple municipal del dia 6
de juliol de 2015, l’aprovació de la classificació de les ofertes i l’adjudicació del contracte
es va delegar a 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:
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Primer.- Declarar la plurianualitat de la despesa per executar el “Projecte bàsic i
d’execució per a la construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal” per un
import total de 1.447.966,27 euros amb el següent percentatge:
ANY
2016
2017

IMPORT DESPESA
841.315,47 €
606.650,80 €

PERCENTATGE
58,10 %
41,90%

Segon.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació i tramitació
urgent, per a l’execució de les obres corresponents al “Projecte bàsic i d’execució per a la
construcció d’una sala polivalent a la zona esportiva municipal”, amb un pressupost de
licitació d'un milió cent noranta-sis mil sis-cents seixanta-sis euros amb trenta-quatre
cèntims (1.196.666,34 €) i dos-cents cinquanta-un mil dos-cents noranta-nou euros amb
noranta-tres cèntims (251.299,93 €) en concepte d’IVA (21 %), resultant un total d'un milió
quatre-cents quaranta-set mil nou-cents seixanta-sis euros amb vint-i-set cèntims (
1.447.966,27 €) IVA inclòs.
Tercer.- Autoritzar, en quantia de vuit-cents quaranta-un mil tres-cents quinze mil euros
amb quaranta-set cèntims (841.315,47 euros ), la despesa amb càrrec a la partida 405459-6190000 (Projecte: 2015-2-405-3-1) del pressupost de despeses per a l’exercici 2016.
La despesa referent a l’exercici 2017 per una quantia de sis-cents sis mil sis-cents cinquanta
euros amb vuitanta cèntims ( 606.650,80 €) resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2017.
Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte
d’obres per a l’execució del “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una sala
polivalent a la zona esportiva municipal”.
Cinquè.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació i tramitació
urgent a través d’edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i en el perfil de contractant, per tal que durant el termini de tretze dies naturals es puguin
presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
Sisè.- Notificar la present resolució al departament d’Intervenció, als Serveis Territorials
municipals i a la responsable municipal de Pla de Barris.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En principi em repetiré una mica, perquè, quan vam votar el concurs de la sala polivalent
per primer cop, vam criticar que el 80% de la puntuació fos per qui ho feia més ràpid i
més barat; els altres 20 punts eren la garantia i vam dir que això no podia aportar res de
bo. Ti abans has dit que al final s’ha de defensar que és diner públic i que per tant, s’ha
de mirar bé, però és que l’Ajuntament no només ha de mirar pel dinar públic, també ha de
mirar per les condicions laborals, perquè les obres estiguin ben fetes, perquè hi hagi
sistemes de qualitat, perquè les empreses puguin complir unes funcions socials, i això, a
vegades, és incompatible amb anar a buscar qui ho faci més barat i nosaltres en aquests
temes… queda molt malament allò de dir: “ostres! És que ho vam dir!, però és que ho
havíem dit. Era un tema que era evident que en aquest concurs, potser no hauria passat

34

res, però és que estava tot induït a què acabés passant alguna cosa i és evident que des
de l’equip de govern sou conscients que ho vau fer malament, i per aquest motiu feu
canvis al concurs, ja que si realment entenguéssiu que és un cas de mala sort, hauríeu
convocat el concurs exactament de la mateixa manera, i heu fet canvis. Veiem positius
alguns canvis com ser molt més estrictes amb la baixa temerària. Però al mateix temps
veiem preocupant que el 80% de la puntuació continuï sent qui ho fa més ràpid i més
barat. Simplement canvia que resteu punts a fer-ho barat, i passeu a premiar fer-ho ràpid.
Les presses mai han sigut bones companyes de viatge, i a més en projectes d’aquesta
envergadura. A més, si nosaltres ja no veiem la necessitat d’aquesta sala, encara veiem
menys la urgència de puntuar tant que es faci amb deu mesos. Això només ho podem
entendre dins de l’escenari de com l’Ajuntament està lligat de mans i peus amb el pla de
barris per fer aquest projecte. Potser no passarà res, però us l’esteu jugant a que torni a
sortir malament el concurs. Perquè una pregunta, ja que nosaltres creiem que s’han de
preveure tots els escenaris. Abans deies que us heu anticipat a un problema, perquè
això, si hagués passat més endavant, us hauríeu pogut trobar amb el mateix. Us heu
plantejat què passarà si una empresa guanya i al cap de 4 mesos demana més diners per
acabar l’obra? No teniu gens de marge de maniobra. Entraríem en una situació en què o
l’Ajuntament claudica i paga el que demana l’empresa, o la sala es queda a mig fer i
sense finançament extern. I potser no passarà, però fent un concurs amb tantes presses,
i fent tant evident aquestes presses a les empreses que es presenten, us l’esteu jugant a
que passi. Nosaltres no estem d’acord amb el concurs. Però no hi votarem en contra
perquè estiguem en contra del concurs, hi votarem en contra perquè estem en contra del
projecte de la sala polivalent. És del tot innecessari, és faraònic, és desmesurat i està mal
definit, vol servir per tantes coses que al final correm el perill de que no serveixi per res.
Ara mateix sortiria més barat deixar-lo de fer i aturar el projecte, que tornar-lo a
reemprendre. I a més amb totes aquestes sorpreses que ens hi anem trobant, i amés,
sempre hem tingut la sensació que molta gent és contraria a aquesta sala, més que no
pas els vots que tenim nosaltres, que som l’únic grup aquí present contrari a la
construcció. Però és que des que es van començar les obres i la gent ha pogut veure in
situ el terreny que ocupa, com es carrega aquella zona, una zona verda i ben a prop del
nucli de Torelló, una zona que seria una enveja per molts municipis i que ara ens estem a
punt de carregar, molta més gent encara hi és contrària. Perquè al poble tenim molts
edificis municipals infrautilitzats. Tant en la vessant esportiva com en la vessant cultural
es podrien adequar, o simplement aprofitar, edificis ja existents sense la necessitat de ferne de nous. I només tenim un gran acte de masses que necessita d’un edifici tant gran, el
ball de carnaval. Però realment per un dia a l’any ens hem de gastar tants diners? Al final
encara arribarem a la situació de tenir una gran sala per fer el ball de carnaval, però cap
nau on fer les carrosses perquè hi hagi carnaval. Perquè recordem, que aquest punt és
dels més incerts actualment al poble. I també estem en contra d’aquest projecte perquè
és la gran inversió de la legislatura. Una legislatura basada per l’equip de govern en la
sala polivalent, i mentre aquesta es faci, la resta de coses basar-les en pla de barris. I ara
ens trobem en un pla de barris escurçat dos anys, i una sala polivalent aturada a mig fer.
Podríem dir que el pla de l’equip de govern per aquesta legislatura està fracassant? Que
era un pla que ja inicialment hi estàvem en contra, que es basava en ciment i ciment,
quan nosaltres creiem que s’ha de destinar aquests diners a les persones, al seu
benestar i a la cultura. I a partir d’ara, si avui es torna a aprovar fer aquesta sala, direu
que no hi han prou diners per fer certs projectes, o s’hauran de retallar partides d’entitats,
n’haureu de retallar, per exemple, a activitats destinades als avis, per poder fer la
passarel·la i direu que no hi ha prou diners. Però és mentida, no serà perquè no hi hagi
prou diners, serà perquè s’han destinar en gran part els d’aquesta legislatura a fer
aquesta sala. Per tot això, nosaltres votarem en contra de que es faci la sala polivalent.
Sr. JORDI CASALS:
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Primer començaré per la sala polivalent i després pel plec. Aquest és un projecte que
nosaltres, malgrat estar a l’oposició el vam poder treballar en el disseny del pla de barris,
que era la segona proposta que feia aquest Ajuntament i que finalment es va aprovar i on
hi havia la sala polivalent. La sala polivalent dóna resposta a unes demandes que hi havia
anteriors; quan es treballava amb les entitats –i estem parlant de f anys, de quan es va
dissenyar aquest pla de barris- es va dir que es necessitava un espai en condicions;
aquest espai dóna resposta a l’activitat cultural, a l’activitat cívica, a l’activitat esportiva. A
més, és una oportunitat pel finançament; aquí segur que jo no estaré d’acord en què si es
diu que es deixen de fer coses a Torelló, és perquè es fa la sala polivalent; el dia que es
doni aquesta excusa, és una excusa de mal pagador, perquè pels costos que té la sala
polivalent, Torelló no ha de quedar aturat i si es retalla en entitats i es retallen activitats i
tot plegat, és perquè es vol, no és per la sala polivalent. És a dir que en això si que serem
bel·ligerants i no val a posar aquest exemple. I per acabar, és una oportunitat per fer
aquest equipament, perquè si no, Torelló, necessitaria d’aquí a uns anys, fer un
equipament que no tindria aquest finançament. És una oportunitat. Segurament,
segurament, les inversions en equipaments grans i tot plegat, ja no entren tan bé
actualment com quan es va dissenyar, però la necessitat hi era, hi és i hi serà. Després la
qüestió és també treure rendiment d’aquest equipament; és a dir que qui estigui a
l’Ajuntament ha de saber treure rendiment d’aquest equipament i no tenir-lo aturat.
I ara anem a l’aprovació de l’expedient de licitació de nou. Aquesta nova licitació es
produeix a partir de la rescissió amistosa del contracte amb l’empresa que va guanyar el
primer concurs, que n’hem parlat abans.
Ja en el Ple que vam aprovar el primer plec de condicions, des d’ERC-JpT el regidor Lluís
Sabatés va esmentar els dubtes, perquè es posés gairebé tot el valor en l’oferta
econòmica, no en qüestions tècniques i de qualitat i aquí és d’on ve tot el problema on
estem.
Davant aquesta situació, cal rectificar; cal actuar i cal rectificar. Nosaltres creiem que
s’hauria de limitar el valor de l’oferta econòmica, però no carregar-se el fet que es puguin
fer ofertes, és a dir, limitar-ho, fer-ho més racionalment i la puntuació rebaixar-se. Ampliar
la sanció per no respectar els terminis d’execució i fer que el control del terminis no sigui
al final de l’obra sinó periòdicament. A més, creiem en la necessitat de reforçar el control
de la solvència econòmica més enllà de la classificació de l’empresa, -el que
comentàvem abans- que li marca la solvència econòmica i tècnica, que ja hem vist per a
què ha servit –no ha servit per ren amb aquesta empresa-.
L’equip de govern ha limitat la baixa temerària al 7%, un valor que van superar la meitat
d’empreses que es van presentar, han fet un cronograma de control de l’execució de
l’obra, és a dir., que no es farà el control del període d’execució de l’obra al final de l’obra,
si no que es podrà fer mensualment i han augmentat la sanció per no respectar el termini
de construcció, passant d’uns 9.000€ per mes a uns 18.000€.
Així que les empreses posaran més èmfasi en reduir terminis que la oferta econòmica, i al
no ser una sanció gaire dissuasiva (18.000€ al més en un pressupost que excedeix en
escreix el milió d’euros) podem tenir problemes de terminis, el que podria suposar un
problema amb un dels aspectes que l’equip de govern considera clau, el calendari.
Queda coixa la part d’assegurar una solvència econòmica al marge de la classificació de
l’empresa. Sense tanta precipitació creiem que s’hauria pogut estudiar millor o exigir més
solvència tècnica que ens demostrés més fiabilitat, que una empresa que només cal fer
una cerca de notícies i veurem com la praxi portada a terme a Torelló no ha estat un cas
aïllat. I l’hem deixat marxar impunement.
Nosaltres creiem que la Sala Polivalent és una oportunitat pel nostre municipi, apostem
per aquest equipament i el problema que ha patit la seva construcció no ens fa desdirnos.
Creiem, per això, que tot plegat ve donat per una precipitació a l’hora de prendre
decisions. Ja hem dit abans com creiem que s’hauria d’haver encarat, és a dir, ser més
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proactius per aclarir el tema del calendari i poder prendre les decisions més lliurement i
també poder estudiar amb més temps aquest plec de condicions.
Nosaltres no volem posar pals a les rodes, perquè creiem en aquest projecte. S’ha de
tornar a licitar i no s’ha d’aturar, però tenim dubtes i ja els hem exposat aquí; creiem que
el control del que ara segurament serè “el camp de batalla d’aquesta proposta”,
d’aquestes ofertes, que serà el termini d’execució; és a dir que hem passat de què la gent
s’aboqui a fer una oferta econòmica a abocar-se a fer propostes de disminució de
calendari i com que la sanció es molt baixa, podem tenir problemes amb això i l’empresa
adjudicatària podrà pagar la sanció tranquil·lament i no tindrà problemes econòmics i no
respectarà les condicions que amb aquest plec es dóna als punts claus, perquè guanyi. I
no s’acaba de resoldre tot el tema de la solvència. Jo no sé si és possible, però si que
crec que amb una mica més de temps potser es podria haver trobat una solució.
És per tot això que nosaltres no hi votarem en contra, si no que ens abstindrem.

Sr. MARC FONTSERÈ:
És evident que en David avui no hi és i per tant no es pot defensar ell al ple, però si que
vull dir unes quantes coses, tot i que no tenia pensat intervenir en nom del grup de Fem
Torelló.
Però si que m’agradaria dir, per exemple que dir precipitació, crec que precipitació res de
res, si no que hem estat efectius i àgils en la presa de decisions, que és molt diferent i
que és el que moltes vegades no té l’administració pública. Quan detectes que hi pot
haver problemes, la millor solució i t’afanyes i prens la decisió correcta, no és precipitació
si no que és fer la feina ben feta.
En plec de condicions, s’intenta que no torni a passar això; com ha dit en Jordi fa uns
moments, que es pugui presentar –em sembla que has dit la meitat, jo no he fet el
compte- la meitat de les empreses que es van presentar anteriorment i si és cert que es
prima la rapidesa i es prima per una raó, perquè tenir l’obra aturada és una mala notícia i
el que ens mou a partir d’ara és que els ciutadans de Torelló tinguin sala polivalent el més
aviat possible.
En Francesc Manrique has dit que en David va dir que és una obra faraònica; no ho
desmentiré, que el grup de Fem Torelló es va presentar amb el programa electoral que
estava d’acord amb aquesta sala polivalent; si que estàvem convençuts que Torelló en
necessitava una, però durant la campanya vam defensar que no era aquesta; no és
menys cert que durant la negociació se’ns va presentar el projecte i sobretot, se’ns va
presentar un pla de finançament que era un pla de finançament que l’equip de govern
anterior va fer molt bona feina amb pla de barris, amb Diputació... va fer molt bona feina i
per al poble de Torelló no suposava una inversió tan elevada pel que rebríem a canvi; per
això no puc acceptar, o en Jordi ho ha dit molt bé, que l’equip de govern suposo que no
direm mai que si deixem de fer coses és per fer la sala polivalent i la raó és aquesta, que
hi ha un finançament molt ben treballat de la legislatura anterior i que és evident que hem
de mantenir, però les presses, no només són per al pla de barris, si no que són
principalment perquè l’aturada és una mala notícia; la zona esportiva no pot estar així; les
entitats culturals i esportives la necessiten i, per tant, s’ha de posar fil a l’agulla.

Sr. JAUME VIVET:
tal com he dit abans, puc estar d’acord en què no estigueu d’acord en la sala polivalent;
això és un tema de cada grup. Si que vull dir, que tampoc ho he comentat, és que
l’Ajuntament contracta expressament dues persones externes, una per fer el control de
qualitat dels materials i per això abans ha sortit un pilotatge malament i en més de 100
forats, que en surti un de malament és normal, és normal en aquesta obra i en
qualsevulla altra i el que si se’ls demana és que facin l’obra d’aquest micropilotatge,
perquè aguanti el que ha d’aguantar; per tant, es fan les coses bé i si es detecta que hi ha
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un error, se soluciona i per tant, entenem que aquesta persona ha detectat això i se
soluciona i en contractem una altra per temes de seguretat i salut, que és la que controla
que tothom estigui donat d’alta a la seguretat social, que es compleixin els temes de
seguretat i salut i tot això. Per tant, això que dius que la millora econòmica va en contra
de tot això, aquí no estic absolutament d’acord, perquè no és veritat.
En tot cas, premiar la rapidesa pensem que és un tema de mitjans; avui dia hi ha mitjans
per fer obres molt ràpidament i, si no, nosaltres com a equip de govern pots fer una
comparació: hi ha una obra molt a prop d’aquí que ha començat pràcticament igual i és
de mesures semblants i ja hi ha pilars que estan pujant, com aquell qui diu, que en menys
d’un mes començaran la coberta, que és aquí a la rotonda de l’eix, que hi ha una obra
que ha començat fa molt poc, que vam començar pràcticament iguals i allà ja es posaran
pilars, o sigui que és un tema de posar-hi mitjans i grues i potser en lloc de 5 treballadors
posar-n’hi 15 o 25. Per tant, si que entenem que reduir temps es pot fer i per tant, és el
que valorem.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En primer lloc, en referència al que has dit Jordi Casals, que es pot necessitar la sala
polivalent: nosaltres ho posem en dubte i m’explico; ara a Torelló es necessitaria també
un segon camp de futbol parlant en termes d’esports, perquè tots els equips no hi caben
al camp de futbol actual; la solució no és fer un camp de futbol; és parlar amb Sant Pere i
que vagin a jugar a Sant Pere. Què vull dir amb això? Que nosaltres, a part d’aprofitar
altres espais del propi municipi com són les escoles, que tenen pistes esportives i a més,
tancades, que es poden aprofitar per fer-hi certs esports, però no tots, també volem
reivindicar el concepte de poder cooperar amb els altres municipis per poder aprofitar els
espais i potser que Torelló necessitaria un segon pavelló? Potser si, perquè al final això
s’està plantejant més com a pavelló que com a res més, però potser es pot arribar a què
no cada poble tingui el seu segon pavelló i potser amb un ja fa i per arribar a les
necessitats d’aquest hipotètic segon, haurà d’arribar a acords amb Sant Vicenç, amb Sant
Pere, amb les escoles, per poder cobrir tota la necessitat. En tot cas, si que el que ens
preocupa és que a nivell cultural no servirà per massa res més enllà del ball de carnaval,
ja que quan tingui una programació esportiva programada costarà molt trencar-la, com
passa actualment al pavelló i hi haurà programats uns entrenaments i uns partits,
segurament i costarà molt trencar-ho per utilitzar-lo a nivell cultural i a més, segurament
no compleix amb els requisits per poder ser l’edifici que es necessita actualment a
Torelló. Ara mateix, a Torelló, edifici per fer activitats culturals, que sigui més enllà del
teatre i que s’hi puguin fer concerts, que hi puguin anar a assajar i estigui regularitzat per
poder tenir activitats freqüentment, no n’hi ha cap i aquest tampoc servirà, perquè és un
edifici massa gran amb una capacitat per 4.500 persones, que és evident que no servirà i
només servirà per a macro actes a nivell cultural.
Amb el que has dit tu Marc, poca cosa a dir. Tenim la sensació que us han convençut.
Deuen ser molt bon oradors. En tot cas, si que t’agraeixo que hagis estat coherent
reconeixent que hi heu fet canvis en el vostre programa.
I tu Santi dius que interessa agilitzar que s’acabin les obres per després poder accelerar
que comenci a ser sala. Dir que quan s’acabi les obres tampoc servirà de res, perquè ara
mateix només hi ha previstes les 4 parets i quan comenci a funcionar, encara caldrà més
ciment i encara caldrà passar més coses a votació i caldrà més partides pressupostàries
i, per tant, aquests 14 o 10 mesos o el que hi hagi entremig, tampoc és el final de res.
Sr. JORDI CASALS:
El repte que tenim tots plegats és que la sala polivalent no acabi essent un pavelló. És a
dir, les coses no van soles; qui lideri l’Ajuntament ha de saber per qui és aquest
equipament i nosaltres ho tenim clar, perquè és aquest equipament! I segurament,
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vosaltres, un cop hi hagi l’equipament també tindreu clar, pel que has dit, que això no es
pot convertir només en un segon pavelló; després aquí, s’ha de ser proactiu. Hi ha un cas
d’un acte a nivell provincial que van venir a fer-lo sense anar-lo a buscar i el Cirviànum va
quedar petit; era una cosa familiar d’un impacte econòmic important per al municipi i va
deixar de venir gent, perquè no hi cabien i no només al teatre, si no tampoc a les sales
adjacents. És a dir: Torelló tampoc no ha de pensar només en fer coses d’àmbit local, o
no i tot de la Vall del Ges; Torelló té prou potència –i això ho hem defensat sempre
nosaltres- per projectar-se més enllà del que és la Vall del Ges i fins i tot la comarca i
hem de ser capaços de fer-ho; tindrem un gran equipament, cívic, cultural i que ha de
donar suport a l’esport, però no ha de ser el centre de l’esport i aquí està el repte que
hem de tenir nosaltres de saber treure el rendiment d’aquest equipament, que serà un
fracàs, si passa el que has acabat dient; seria un fracàs de poble després d’haver fet
aquest esforç amb aquest equipament, que la final fos una cosa absolutament
complementària i no saber-ne treure el rendiment. Però per això tenim aquest repte i hem
de ser capaços de poder-ho tirar endavant; si més no, nosaltres, tenim clar que som
ambiciosos amb això i que volem tirar endavant el perquè ha de servir la sala polivalent,
un equipament cívic, cultural i que ha de donar suport a l’àmbit esportiu.
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: 10, 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
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.3.1. Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del servei públic
municipal de viver d'empreses de serveis de Torelló
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.- Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2007 es
va aprovar inicialment la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de
reglament del servei, relatius a l'establiment del servei públic municipal de viver
d’empreses, el qual va esdevenir aprovat definitivament, després d’haver transcorregut el
període preceptiu d’informació pública sense que es presentés cap al·legació ni
suggeriment en contra del redactat inicial.
2.- Es va fer públic l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre del reglament regulador
del viver d’empreses de serveis de Torelló mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 35 de data 9 de febrer de 2008.
3.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura és un ens supramunicipal integrat
actualment pels ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç
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de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà. Constitueixen les finalitats del
Consorci, entre altres, impulsar una economia forta i diversa, eficient ambientalment i que
enforteixi el teixit econòmic existent al territori a través de programes de suport a la
creació de noves empreses i foment de la cultura emprenedora.
4.- D’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, el Consorci tindrà la consideració de mitjà
propi i servei tècnic de tots els ens públics que l’integren als efectes d’allò que
estableixen els articles 4.1 n) i 24.6 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic per realitzar qualsevol de les finalitats que integren el seu objecte social.
5.- Vist l’informe favorable de la secretària municipal.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.-La legislació aplicable al present supòsit ve regulada essencialment en la següent
normativa :
L’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
assenyala que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al
Ple de la corporació amb caràcter indelegable
L’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i
reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de
l’expedient.
Els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), regulen el procediment legal
d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals. Per a l’aprovació de les
modificacions dels mateixos s’haurà de seguir el mateix procediment.
Segon.- L’article 10.1 a) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació i bon govern assenyala que la versió consolidada del text del Reglament
que incorpori la modificació, una vegada aprovada definitivament, es farà pública al Portal
de Transparència.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis territorials i promoció econòmica, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servei públic
municipal de viver d’empreses de serveis, tal com consta al final d’aquest acord.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies hàbils a través d’edictes que s’inseriran al
BOPB, al DOGC, al diari Ara i al tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament per tal que
qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. El
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials abans esmentades. En cas que no es presentin al·legacions contra
l’acord d’aprovació inicial, el reglament quedarà definitivament aprovat sense necessitat
de resolució expressa i es farà constar els efectes de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
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Tercer.- Un cop aprovat definitivament el Reglament regulador del servei públic municipal
de viver d’empreses de serveis, es procedirà a la publicació integra de la modificació del
text al BOPB i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament la modificació del text, la qual entrarà en vigor, quan s’hagi publicat
completament el text de la modificació i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils
des de la notificació de l’aprovació definitiva del reglament a l’Administració de l’Estat i a
la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Delegar al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura la gestió del servei del viver
d’empreses de serveis de Torelló en totes les funcions previstes en l’article 3 del
Reglament regulador del servei.
Cinquè.- Publicar en el portal de Transparència de l’ajuntament de Torelló la versió
consolidada del Reglament regulador del servei públic municipal de viver d’empreses de
serveis.

Text de la modificació del Reglament regulador del servei públic municipal de viver
d’empreses de serveis:
“REGLAMENT REGULADOR DEL VIVER D’EMPRESES DE SERVEIS DE TORELLÓ
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1. És objecte del present Reglament la regulació del funcionament del servei públic
municipal denominat Viver d’Empreses de Serveis de Torelló.
2. La seva ubicació es troba a la primera planta de l’edifici municipal situat al carrer Enric
Prat de la Riba núm. 17 de Torelló i està integrat per una sèrie d’espais aptes per a la
ubicació temporal d’empreses de serveis de nova creació. Aquests espais tenen les
següents dimensions:
- Mòdul 1: 14’43 m2
- Mòdul 2: 15’54 m2
- Mòdul 3: 15’19 m2
- Mòdul 4: 21’66 m2
- Mòdul 5: 19’64 m2
- Mòdul 6: 20’09 m2
- Sala de reunions: 21’17 m2
Article 2.1
El titular del servei és l’Ajuntament de Torelló i com a tal li corresponen les funcions
següents:
1) La cura i condicionament dels béns adscrits al servei.
2) La modificació d’aquest Reglament.
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3) La resta d’atribucions que la legislació de règim local reserva als ens públics
titulars dels serveis municipals.
4) El cobrament de la taxa/preu públic lloguer dels espais del viver.
Article 2.2
L’entitat gestora del servei és el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i com tal li
corresponen les funcions següents:
1) Gestionar, organitzar i prestar el servei
2) Reconèixer la condició d’usuari del servei.
3) 3)Efectuar les baixes, sancions i resolucions de contracte.
TÍTOL II
DEL SERVEI
Capítol I. Prestacions bàsiques del servei
Article 3
El Viver d’Empreses de Serveis de Torelló presta els serveis següents:
1) Proporciona un centre que ofereix a empreses i emprenedors, durant un termini, la
possibilitat de disposar d’un local a la mida de les seves necessitats i que permeten la
instal·lació immediata dels empresaris i emprenedors.
2) Ofereix diversos serveis administratius i generals que faciliten l’activitat a les
empreses. Cal destacar entre altres els següents:
-

Fotocopiadora (possibilitat d’impressora A4/A3 negre/color, plòter fins A0,
escàner)
Domiciliació de correu.
Neteja i manteniment dels espais comuns, i de cada mòdul individual sempre que
ho demanin els usuaris interessats.
Calefacció.
Connexió a internet (wifi)

Les empreses usuàries del Viver d’Empreses de Serveis de Torelló també podran utilitzar
els espais comuns de l’edifici on s’ubica el viver d’empreses, i per tant gaudiran dels
serveis següents, d’acord amb el règim de funcionament establert amb caràcter general i
prèvia reserva i segons disponibilitat:
- Sala de reunions:
Sala 1 (apte fins a 15 persones, possibilitat d’ús de projector i paperògraf prèvia reserva a
l’entitat gestora del servei, pissarra, connexió internet wifi).
Sala 2 (apte fins a 4 persones, paperògraf prèvia reserva a l’entitat gestora del servei,
connexió internet wifi)
- Sala d’actes (inclou projector sostre, pissarra per la projecció, equip de so, paperògraf
prèvia reserva a l’entitat gestora del servei)
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3) Els usuaris del servei rebran els serveis d’empresa i emprenedoria , com poden ser:
assessorament tècnic sobre formes societàries, tipus de contractació, qüestions fiscals,
informació sobre subvencions i ajuts existents, comptabilitat, sistemes de finançament de
la futura inversió, i sobre recursos humans, en la mesura de la disponibilitat existent.
Alhora l’entitat gestora del servei organitzarà cursos de formació i programes específics
de desenvolupament i/o consolidació de l’empresa, especialment adreçats a les
empreses ubicades al Viver d’Empreses de Serveis per tal de garantir uns millors
resultats en el desenvolupament dels seus projectes empresarials.
4) Qualsevol altre servei que es cregui convenient per a les empreses instal·lades.
Capítol II. Prestacions a càrrec dels usuaris
Article 4 Els usuaris han de contribuir a finançar les despeses produïdes per les activitats
que portin a terme d’acord amb la seva activitat. El cost d’aquest servei i les tarifes que
cal pagar per la seva utilització s’establiran per part del titular del servei.
Article 5 El preu del lloguer inclou:
1. Les despeses referents al consum d’electricitat del mòdul.
2. Les despeses de neteja dels espais comuns i dels despatxos del viver d’empreses.
3. Les despeses referents a la calefacció.
4. Les despeses referents a l’assegurança dels objectes cedits a cada mòdul.
5. La utilització dels espais.
Article 6
Els usuaris podran instal·lar la seva pròpia línia telefònica, el cost de la qual anirà a
càrrec seu, prèvia autorització expressa del titular de la gestió del servei.
Capítol III. Normes per a la utilització de les instal·lacions
Article 7
La utilització del servei públic objecte d’aquest reglament s’establirà per un termini d’un
any prorrogable per un màxim tres anys, previ informe favorable de les unitats tècniques
corresponents, en base als criteris d’avaluació i d’evolució del projecte empresarial. El
conveni d’utilització del servei serà de caràcter anual i es renovarà tàcitament si cap de
les parts el denuncia amb una antelació d’un mes al termini previst de finalització del
contracte o de les pròrrogues.
Article 8
L’empresa podrà abandonar l’espai que utilitzi abans de la finalització del termini estipulat
si bé haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància amb 15 dies d’antelació,
sense dret al reemborsament de les quantitats abonades en el seu moment en cas que la
comunicació en el termini establert no es realitzi.
Article 9
1. Els usuaris del Viver d’Empreses de Serveis de Torelló, mentre duri l’autorització,
tenen llibertat d’entrada i sortida dels mòduls que utilitzen d’acord amb l’article 15 del
present reglament, i són responsables del tancament d’aquests mòduls i de la resta
d’accessos en els horaris establerts en aquest reglament.
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2. Els usuaris vetllaran per la seguretat de l’edifici i dels espais que utilitzin essent
responsables que totes les portes i accessos a aquests equipaments restin tancades en
el moment de finalitzar l’activitat i els equips informàtics, els llums i la resta d’aparells de
què disposin estiguin desconnectats.
3. Els usuaris són responsables de deixar tancat el seu mòdul, ja que l’Ajuntament no es
fa responsable de la pèrdua d’objectes o documentació.
4. Queda prohibit als usuaris utilitzar en els mòduls qualsevol tipus de producte
inflamable, nociu, tòxic o perillós.
Article 10
1. El cost dels desperfectes que es produeixin en els mòduls seran a càrrec dels seus
usuaris.
2. Són a càrrec de l’usuari totes les modificacions que efectuï per tal d’adequar el mòdul a
les seves necessitats particulars. La negativa a pagar aquestes despeses comportarà
l’ajornament de l’ús del mòdul fins que es facin efectives. Per a realitzar algun tipus de
reforma caldrà disposar de l’autorització expressa i per escrit del titular del servei.
Article 11
Els usuaris només poden utilitzar les instal·lacions per dur a terme les activitats per les
quals els ha autoritzat expressament l’òrgan gestor del servei.
Article 12
Queda totalment prohibit als usuaris cedir a tercers la totalitat o una part dels espais que
els ha estat assignat.
Article 13
Els usuaris han de portar a terme les seves activitats evitant al màxim produir sorolls i
molèsties a les activitats de la resta d’empreses usuàries i dels altres serveis de l’edifici.
Els usuaris estan obligats a respectar totes les normes de seguretat i de prevenció dels
riscos laborals establertes en la legislació vigent.
Article 14
Els usuaris han de contractar una pòlissa de responsabilitat civil que els permeti
respondre dels possibles danys i perjudicis que puguin causar a terceres persones o a
l’Ajuntament. Pel què fa als objectes que es van entregar als usuaris en el moment de
signar el conveni, queden coberts per l’assegurança de l’Ajuntament.
Article 15
L’horari de recepció del viver d’empreses serà de dilluns a divendres de les 9 del matí a
les 14 hores. Els usuaris podran accedir lliurement als espais. Fora d’aquest horari, i
hauran d’entrar desconnectant l’alarma (de la qual tindran un codi d’accés) i obligant a
connectar-les.
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Article 16
Els usuaris d’aquest servei han de donar-se d’alta en el règim de la Seguretat Social i
d’Hisenda que els correspongui en el moment de constituir l’empresa. El personal a
càrrec d’aquestes empreses ha d’estar contractat correctament, donat d’alta a la
Seguretat Social i complir amb legislació vigent en matèria de riscos laborals des del
moment de constituir l’empresa.
Article 17
Cada empresa ha de notificar per escrit el personal que en forma part i les persones
autoritzades per entrar al centre fora de l’horari de recepció.
TÍTOL III
DELS USUARIS
Capítol I. De la condició d’usuari
Article 18
Són usuaris del Viver d’Empreses de Serveis de Torelló aquells a qui l’òrgan gestor del
servei autoritza, prèvia formalització del corresponent conveni. Poden ser usuaris del
servei:
tipus 1- empreses de nova creació fins a dos anys de vida.
tipus 2- emprenedors que crearan l’empresa màxim 1 o 2 mesos posteriors a l’alta al viver
d’empreses.
tipus 3- emprenedors que crearan l’empresa en un termini més gran de 2 mesos
(emprenedors que necessiten un espai on poder desenvolupar el contingut del negoci
abans de constituir l’empresa (ja sigui autònom, diferents formes societàries,). El termini
per constituir serà màxim 12 mesos.
Article 19
Per accedir a la condició d’usuari serà necessari la presentació d’un pla d’empresa, que
haurà de contenir com a mínim allò que s’estableix en l’annex III d’aquest reglament,
juntament la sol·licitud d’instal·lació al Viver d’Empreses de Serveis de Torelló d’acord
amb el model de l’annex I. Si l’empresa ja està creada aquesta sol·licitud haurà d’anar
acompanyada també de:
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda.
- CIF o NIF de l’empresa.
- Alta a la Seguretat Social.
- Contracte de treball de les persones contractades per l’empresa, si s’escau.
Si una persona que realitza la sol·licitud encara no ha iniciat la seva activitat, disposarà
fins a dos mesos des del moment d’acceptació de la sol·licitud per a presentar la
documentació que anteriorment s’assenyala.
Excepcionalment, en el cas de ser emprenedor tipus 3 segons article 18, podrà presentar
la documentació fins a un màxim de 12 mesos des del moment de signar el conveni.
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Article 20
Els projectes empresarials que presentin aquelles persones físiques o jurídiques que
vulguin ser usuàries del viver d’empreses hauran de ser viables econòmica, financera i
tècnicament.
Article 21
Una vegada presentat el projecte i la sol·licitud a l’entitat gestora del servei, la unitat
tècnica corresponent emetrà un informe sobre l’adequació de cada projecte al Viver
d’Empreses de Serveis de Torelló, atenent a criteris empresarials i sobre els aspectes
establerts a l’article 23 d’aquest reglament.
Una vegada emès l’informe, l’entitat gestora del servei emetrà per Decret de Presidència
la seva aprovació i notificarà al titular del servei la resolució indicant les dades del
sol·licitant que siguin necessàries perquè el titular del servei pugui exercir les seves
obligacions respecte el sol·licitant. La signatura del contracte s’ha de realitzar com a
màxim 15 dies després de l’aprovació per decret de presidència.
Article 22
Són aspectes a valorar:
En relació la tipologia d’usuaris, la prioritat és:
-

emprenedors que crearan l’empresa màxim 1 o 2 mesos posteriors a l’alta al viver
d’empreses.
empreses o projectes d’empresa ja constituïdes amb menys de dos anys de vida
emprenedors que crearan l’empresa en un termini màxim de 12 mesos.
Iniciativa empresarial promoguda per persones del territori.
Projectes innovadors (producte, servei, sector,...)
Activitats relacionades amb la prestació de serveis a empreses o a persones.
Activitat inclosa en els nous jaciments d’ocupació, sectors emergents
Diversificació del teixit empresarial del territori.
Pertinència a col·lectius desfavorits a l’àmbit laboral.
Perspectives de creixement.
Sostenibilitat ecològica i respecte mediambiental de l’activitat.
Que siguin empreses d’economia social.
Incorporació de gestió ètics (medi ambient, contractació de persones amb
especials dificultats, conciliació de la vida familiar i laboral, no discriminació per
raó de sexe,...)
Incorporació de sistemes de gestió de la qualitat.
Iniciativa empresarial promoguda per dones.

Article 23
1. Es perdrà la condició d’usuari per les causes següents:
a) La manca de pagament de les tarifes establertes durant un període igual o
superior a 3 mesos.
b) L’incompliment de la normativa establerta en aquest Reglament quan constitueixi
una infracció greu.
2. La pèrdua de la condició d’usuari suposa la finalització de l’ús del servei públic i en
conseqüència de les seves prestacions.
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3. L’Ajuntament impedirà l’accés als mòduls i als serveis comuns a aquelles empreses i
entitats que hagin perdut la condició d’usuaris. Els seus efectes personals així com els
dels seus col·laboradors seran retirats del mòdul en un termini màxim de quinze dies a
comptar des del seu requeriment. Si no són retirats l’Ajuntament estarà facultat per fer-ho
i restaran sis mesos en dipòsit a disposició dels seus propietaris. Transcorregut aquest
darrer termini els béns seran alienats i el seu producte dipositat.
4. Els béns que s’havien cedit a l’usuari seran valorats per l’Ajuntament.
Capítol II. Drets i obligacions dels usuaris
Article 24
Els usuaris tenen dret:
a) A gaudir del servei d’acord amb les prescripcions d’aquest Reglament.
b) A instar al titular i entitat gestora del servei, perquè compleixi les seves obligacions.
c) A sol·licitar els serveis d’empresa i emprenedoria (assessorament, acompanyament,...)
d) A formular reclamacions i queixes pel servei.
e) Conèixer/rebre la informació referent al pla d’emergències i riscos de l’edifici.
Article 25
Els usuaris estan obligats a:
a) Complir les prescripcions del present Reglament i totes les normes i legislació que
siguin aplicables a les activitats que es desenvolupin amb motiu del projecte
empresarial.
b) Iniciar el funcionament del projecte en el termini dos mesos a comptar de la data
de la firma del conveni entre l’usuari i el titular del servei. Excepció de l’usuari
tipus 3 segons article 18
c) Legalitzar-se com empresa i complir llurs obligacions fiscals, laborals i les
d’aplicació a la seva activitat empresarial.
d) Exercir efectivament l’activitat durant la seva estada al Viver d’Empreses de
Serveis de Torelló.
e) Abonar de manera directa al proveïdor del servei els consums particulars de
telèfon, si escau.
f) Assistir a les reunions que convoqui l’entitat gestora del servei per tractar
assumptes d’interès, de cooperació entre els diferents usuaris o d’informació
continuada sobre temes concrets.
g) Facilitar a l’entitat gestora del servei tota la documentació que es consideri
necessària a efectes estadístics, de seguiment de l’activitat empresarial i de
control sobre el compliment de les obligacions fiscals i laborals i en matèria
d’assegurances.
h) Assegurar qualsevol risc que es pogués derivar de la seva activitat professional i
contractar una assegurança de responsabilitat civil. En cap cas l’òrgan gestor es
farà càrrec dels danys i perjudicis provocats.
i) Vetllar per la seguretat de l’espai compartit i de les instal·lacions de l’edifici en
general, fent-se responsables del tancament dels accessos als espais on s’ubica
el servei i a l’edifici en cas de necessitats horàries que difereixin del horari laboral
del servei que en cada moment es presti.
j) A abonar les tarifes del servei que s’estableixin en cada moment.
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k) A abonar una fiança de 200 €, per garantir l’ús correcte de l’espai i material cedit.
Aquesta fiança es cobrarà en la primera mensualitat i es retornarà a la finalització
del contracte, un cop comprovat que no s’ha produït cap desperfecte en les
instal.lacions, per part del titular del servei.
l) complir amb el pla d’emergències i riscos de l’edifici.
Capítol III. Facultats i obligacions del gestor del Servei
Article 26
El titular i l’entitat gestora del servei tenen les més amplies facultats per:
a) Accedir als espais compartits amb la finalitat de poder supervisar el compliment de
les obligacions que s’estableixen en aquest reglament.
b) En cas d’urgència o de força major, el personal del titular del servei podrà accedir
als espais a fi d’atendre reparacions o aplicar les mesures que siguin necessàries.
c) Fer constar les empreses instal·lades al Viver d’Empreses de Serveis de Torelló
en algunes de les publicacions i els materials de difusió i informació que la
regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura porti a terme per qualsevol mitjà sens perjudici del que
disposa la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
Article 27
Obligacions del titular i l’entitat gestora del servei:
a) Mantenir el correcte funcionament de les instal·lacions i serveis a disposició dels
usuaris.
b) En el cas només de l’entitat gestora del servei, donar suport i assessorament en el
procés de creació, desenvolupament i consolidació de l’empresa.
Capítol IV. Obligacions comunes dels usuaris i el conveni gestor
Article 28
Afavorir la convivència entre tots i a respectar a totes les persones i instal·lacions així
com les activitats dels usuaris i el personal al servei de l’Ajuntament de Torelló i altres
entitats o empreses que s’ubiquin a l’edifici.
TÍTOL IV
FALTES I SANCIONS
Article 29
1. Qualsevol incompliment de les obligacions establertes en aquest Reglament
constitueix una infracció que pot ser objecte de sanció
2. El procediment sancionador es regirà per allò previst en la Llei 39/2015, de 1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Les infraccions del present Reglament que es puguin cometre tenen el caràcter de
lleus o greus.
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Article 30
Tindran la consideració de faltes lleus:
a) Les accions o omissions que suposin qualsevol incompliment de les normes
d’utilització dels espais i/o les obligacions de l’usuari contingudes en el present
Reglament, sempre que no afectin a la resta d’usuaris del viver ni de la resta de
serveis que s’ubiquen a l’edifici.
b) La manca d’higiene i salubritat en els espais.
c) L’absència injustificada de l’usuari a les reunions convocades l’Ajuntament de
Torelló.
d) Abandonar els espais sense desconnectar els equips informàtics, els llums i la
resta d’aparells de què disposin.
e) No donar compte al titular del servei de la incorporació d’un nou soci i/o
col·laborador que treballi en els espais de l’usuari.
f) El mal ús de les instal·lacions comunes.
g) La manca de respecte envers la resta d’usuaris i el personal de l’edifici.
Article 31
Tindran la consideració de faltes greus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

L’acumulació de dues faltes lleus en un mateix període de sis mesos.
L’ús dels espais per activitats diferents a l’autoritzada.
Cedir els espais a terceres persones.
El no tancament dels accessos al centre quan sigui de la seva responsabilitat.
Realitzar modificacions sense l’autorització expressa del titular del servei.
L’absència injustificada de l’usuari per un termini superior a un mes.
No haver formalitzat els contractes de les pòlisses d’assegurances obligatòries.
L’incompliment manifest de la legislació laboral i fiscal.
L’exercici de la seva activitat de manera que impedeixi el normal funcionament del
Viver d’Empreses de Serveis de Torelló.
La negativa a facilitar documentació relativa a l’activitat empresarial quan sigui
requerida per l’Ajuntament de Torelló.

Article 32
Per les faltes comeses pels usuaris s’imposaran les sancions que seguidament es
relacionen, tenint en compte les circumstàncies agreujants o atenuants existents o el grau
de negligència o imprudència.
Les faltes lleus suposaran una comminació per escrit a l’usuari.
La sanció corresponent a una falta greu serà la pèrdua de la condició d’usuari.
Article 33
La pèrdua de la condició d’usuari per sanció suposa la finalització de l’ús del servei
públic. El titular del servei estarà facultat per impedir l’accés als espais i als serveis
comuns dels que hagin perdut la condició d’usuaris.
Article 34
La imposició de sancions no evita que el titular del servei pugui reclamar els danys i
perjudicis que l’infractor hagi pogut causar al servei, a la resta d’usuaris o a tercers.
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Article 35
Les faltes que cometin els col·laboradors de l’usuari seran graduades i sancionades
d’acord amb el que estableix aquest títol. En tot cas, en serà sempre responsable l’usuari.
DISPOSICIÓNS FINALS
Primera.- Aquest Reglament, que consta de trenta-cinc articles i una disposició final, va
ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el -- de 20-- i definitivament el -- de 20--.
La modificació del reglament entrarà en vigor un cop s’hagi publicat íntegrament en el
tauler electrònic de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i l’anunci
de referència del mateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya on s’indicarà el
número de butlletí oficial de la província on ha estat publicat el text íntegre i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Per nosaltres, pròpiament el reglament té unes novetats que són la gestió dels espais,
que emprenedors que encara no tinguin l’empresa creada puguin estar al viver
d’empreses mentre es va constituint com a empresa i el fet que es delega en el consorci
la gestió d’aquest viver d’empreses. Nosaltres no tenim res a dir a aquest reglament, és
correcte, però creiem que el projecte de viver d’empreses de serveis s’hauria de
reformular, és a dir, fer-li una sacsejada; hi ha altres experiències en altres indrets del
país, algunes a prop nostre, fins i tot, experiències que han estat impulsades des de
l’àmbit privat i no des de l’administració pública i sense ànim de lucre. Ostres! Si ara es
volia reformular una mica i prestar atenció i que a més hi ha una delegació al consorci de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a la gestió del viver d’empreses, calia fer aquesta
sacsejada i reformular-ho.
Nosaltres ens abstindrem en aquest document, no perquè tinguem res en contra d’aquest
reglament, si no pel fet que creiem que era una oportunitat per reformular una mica tot
plegat el viver d’empreses de serveis; nosaltres apostem, per exemple, per anar més cap
una filosofia de Coworking, de facilitar el treball col·laboratiu, en xarxa i atraure un perfil
professional d’emprenedor, que és una realitat i que en trobes molts en diferents indrets.
Reitero: és una abstenció que segurament és més pel fons, que no pas per aquest punt;
tampoc hi votem en contra, perquè no trobem pas que estigui malament, però és per
posar damunt de la taula la necessitat d’aquesta reformulació.
Sr. MANEL ROMANS:
La veritat és que principalment el canvi per fer un reglament nou del viver d’empreses, va
ser per poder fer que el consorci de la Vall del Ges, que és qui ens porta tot el tema
d’empresa i emprenedoria fos el que el gestionés i agilitzar una mica que quan algú vol
entrar al viver, que no haguem d’anar amb papers amunt i papers avall, si no que ho
puguem fer tot des d’allà, exceptuant el tema de les taxes, que les seguirà cobrant
l’Ajuntament.
Amb aquest nou reglament, també hem reflectit això que deies tu Jordi, que les empreses
que entrin allà disposaran de tot l’assessorament que tenim al consorci, des
d’emprenedoria i, a més, els farem esment de tots els programes que portem a terme des
de la regidoria, perquè en siguin coneixedors i els puguem ajudar. Que potser cal una
reformulació? Bé, diguem que van passant per alà empreses; no és que tinguem cua per
venir i això que hi ha iniciatives privades, potser si que n’hi ha alguna que ha estat
reeixida, però jo també en conec alguna que ha fracassat en aquest àmbit i que s’ha
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hagut de reformular i mirar cap a alguna altra banda. Per tant, nosaltres intentarem fer-ho
tan bé com puguem; la veritat és que en fem difusió; totes les persones emprenedores
que venen al servei d’emprenedoria se’ls fa esment que si volen poden venir; els preus
són super, super econòmics i, per tant, quan una empresa vol començar penso que el
que necessita és que algú li doni aquest cop de mà i això és el que estem fent des de la
regidoria i des del viver d’empreses.
Si hi ha alguna aportació que vulgueu fer vosaltres, us escoltarem i la posarem en
pràctica.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
CUP-SP, d’EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-JpT-AM

2.4. URBANISME
2.4.1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la 32a Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana per canviar l’administració actuant als sectors de Mas
Les Vinyes II i Mas Les Vinyes III.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.La Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 16 de setembre de 1998 va
acordar aprovar definitivament la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGO),
acord publicat el dia 20 de desembre de 1999.
2.Per resolució de l'Alcalde del dia 27 de novembre de 2007, es va atorgar la
condició d'administració urbanística actuant al Consorci urbanístic per al
desenvolupament del sector Mas les Vinyes II, i de l'àmbit, de sòl no urbanitzable
anomenat Mas les Vinyes III. Acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 34, de data: 8/02/2008.
3.La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del 29
d’abril de 2009, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació per delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat
Mas Les Vinyes III, de Torelló, acord publicat el dia 6 de juliol de 2009.
4.- Situació del Planejament de Mas Les Vinyes II i Mas Les Vinyes III.
Situació Mas les Vinyes II
1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada el dia 31 de
maig de 2007 va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General
del sector Mas Les Vinyes per obtenir els següents objectius:
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1. Modificar l’estructura viària.- substituint el traçat que obligava al trànsit generat a
travessar la via del tren per un pont, per un nou traçat més adient pels vehicles
pesats. Aquest nou traçat suposa una nova connexió per sota l’eix ferroviari i les
obres de connexió aniran a càrrec del nou sector de Mas Les Vinyes III.
2. Canviar el sistema d’actuació de reparcel·lació per compensació pel de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació, essent l’administració actuant el
Consorci Mas Les Vinyes-Osona Nord de Torelló.
3. Ajustar l’àmbit del sector Mas les Vinyes II per regularitzar les propietats.
Aquesta modificació es va publicar al DOGC de 9 de juliol de 2007.
2. El Pla Parcial Mas les Vinyes II es va aprovar definitivament pel plenari municipal en
sessió celebrada el 30 de juny de 2008 i es va publicar al BOP de data 18 de juliol de
2008. En el Pla Parcial es preveu que l’administració actuant sigui el Consorci
urbanístic Mas Les Vinyes i que el 10% d’aprofitament urbanístic sigui a favor del
Consorci.
3. El projecte d’urbanització de Mas les Vinyes II es va aprovar definitivament per
resolució de l’alcaldia de data 15 de juliol de 2010.
4. El Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del sector Mas les Vinyes II es va aprovar
inicialment pel Consell General de Consorci Urbanístic Mas Les Vinyes en sessió
celebrada el 30 de novembre de 2007 i posteriorment, per acord del Consell General
del Consorci en sessió celebrada el 27 de juny de 2008, es va dur a terme una
segona aprovació inicial de la reparcel·lació.

Situació Mas Les Vinyes III
1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 29 d’abril de
2009, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla General d’ordenació per
delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat Mas les Vinyes III.
Aquest planejament canvia la classificació del sector de sòl no urbanitzable a sòl apte
per urbanitzar. La modificació es publica al DOGC de 6.07.2009.
En aquesta modificació es preveu que el sistema d’actuació sigui el d’expropiació,
essent l’ens expropiant l’Ajuntament de Torelló i el beneficiari el Consorci Urbanístic
Mas les Vinyes-Osona Nord que alhora serà l’administració actuant del sector.
2. Per decret d’alcaldia de data 29 d’octubre de 2007 es va aprovar inicialment el Pla
Parcial del sector “Mas les Vinyes III”, posteriorment per decret de l’Alcaldia de data
20 de juliol de 2010 es va efectuar una nova aprovació inicial del Pla Parcial del sector
“Mas Les Vinyes III”. La Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en
data de 20 d’octubre de 2010 va emetre informe favorable condicionat a la
determinació d’esmenes. Actualment es troba pendent d’aprovació el Text refós que
incorpori les esmenes requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme competent.
3. La Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central en la sessió del 23 de
maig de 2014 va aprovar definitivament la modificació puntual 30ena. de la revisió del
Pla general d’ordenació urbana referent al Pla Parcial les Vinyes III de Torelló,
aprovant el canvi de sistema d’actuació d’expropiació pel de reparcel·lació modalitat
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de cooperació. Aquesta modificació es va publicar al DOGC núm. 6773 de data
18.12.2014.
5.- L'Ajuntament de Torelló en la sessió plenària celebrada el 21 de desembre de 2015 va
acordar dissoldre el Consorci Mas Les Vinyes i també la modificació del pla d’ordenació
urbanística per tal de preveure que en els sectors de mas Les Vinyes II i Mas Les Vinyes
III l’administració actuant seria l’ajuntament de Torelló enlloc del Consorci Mas Les
Vinyes. Aquest acord va ser adoptat pel Consell General del Consorci Mas Les Vinyes en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2015 i ratificat pel director de l’Incasol en data 23
de desembre de 2015.
6.Els acords d’aprovació inicial de la dissolució es van sotmetre a informació pública
pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 25 de gener de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 7044 de 25 de gener de 2016) i en el tauler electrònic municipal, entre els
dies 14 de gener de 2016 a 18 de febrer de 2016, ambdós inclosos. En data 29 de febrer
de 2016 ha finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap
al·legació ni reclamació.
7.- Per decret de l'alcaldia de data 1 d'abril es va declarar aprovat definitivament aprovat
l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Urbanístic pel desenvolupament del sector
Mas les Vinyes II i Mas les Vinyes III.
8.- Els serveis tècnics municipals redacten la 32a Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana per canviar l’administració actuant als sectors de Mas Les Vinyes II i
Mas Les Vinyes III.
9.- En data 13 de setembre de 2016 la Secretària municipal emet l’informe jurídic que
consta a l’expedient.
10.- El dia 26 de setembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament reunit en sessió Ordinària, va
acordar aprovar inicialment la 32a Modificació Puntual de la Revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana de Torelló, per canviar l'administració actuació dels sectors de Mas
Les Vinyes II i Mas Les Vinyes III que serà l’Ajuntament de Torelló.
11.- D’acord a les previsions de l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme en concordança amb l’article 23 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
l'acord de la modificació ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes de
durada, mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província de data
11/10/2016, al Diari ARA del dia 18/10/2016, i al tauler electrònic municipal
(www.ajtorello.cat) pel període comprès del 03/10/2016 al 07/11/2016.
12.- En el període d’exposició pública, no s’han presentat al·legacions.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 96 i 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel decret
3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que les
modificacions de qualsevol figura de planejament se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació i han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa,
l’oportunitat i la conveniència. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans
d’ordenació urbanística municipal correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el
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quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop
adoptat l’acord d’aprovació inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes
a través d’edictes que s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. En aquest cas, al preveure un canvi de
l'administració actuant comporta cap modificació en el règim urbanístic del sector i, en
conseqüència, no és necessari la suspensió de llicències.
Segon.- L’article 22.2 C) i 47.2 ll.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local en concordança amb l’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
atorguen la competència per efectuar les aprovacions provisionals de les modificacions
de planejament general correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Serveis Territorials, i vist el dictamen de la
C. I. de serveis territorials i promoció econòmica, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la 32a Modificació Puntual de la Revisió del
Pla General d’Ordenació Urbana per procedir al canvi de l'administració actuant dels
sectors urbanístics del Pla Parcial Mas les Vinyes II i Mas Les Vinyes III que passarà a
ésser l'ajuntament de Torelló.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l’expedient administratiu
complert, junt amb el projecte diligenciat per duplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, per tal que d’acord amb el que disposa
l’art. 80 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat pel decret 3/2012 de 22 de febrer, es procedeixi si escau resoldre
l’aprovació definitiva.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. Moció del grup municipal CUP Torelló – Som Poble de suport al regidor
Joan Coma i Roura i càrrecs electes investigats per diferents causes.
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ACORD:
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d'una part del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat per la
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va
ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega, la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau i Francesc Homs diputat a les Corts Generals. Des
d'aleshores la judicialització ha continuat provocant més querelles contra altres càrrecs
electes per haver donat el suport al procés, com per exemple en Joan Coma, regidor de
l'ajuntament de Vic, la Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, Montse
Venturós, alcaldessa de Berga, Francesc Ribera, regidor de l’Ajuntament de Berga i els
regidors de l'ajuntament de Badalona José Téllez, Oriol Lladó, Agnès Rotger, Eulàlia
Sabater, Fátima Taleb i Francesc Duran.
En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrecs electes, i com a lliure
expressió del mandat polític que tenen encomanat estan emmarcades no només en la
llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Dret
negat reiteradament per l’Estat Espanyol i les seves institucions.
El delicte de sedició, prevaricació i desobediència que se’ls imputa és per si mateix una
catalogació jurídica excepcional quan parlem de democràcia i que en cap cas es pot
aplicar a un representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari, les
acusacions abans esmentades.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics i
sovint habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació
censuradora que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política,
judicialitzant els responsables polítics que només expressen el que de forma massiva,
popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social del poble català. Per últim,
però no per això menys important, aquest procés penal pretén instal·lar la cultura de la
por a la societat catalana aprofitant la corretja de transmissió amb els seus càrrecs
electes.

És per tot això que, a proposta del grup municipal de CUP Torelló - SP, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del
seus membres assistents, acorda:
1. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, al president de
la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions
Institucionals Joana Ortega, la consellera d’Ensenyament Irene Rigau, Francesc
Homs diputat a les corts generals, Carme Forcadell presidenta de Parlament de
Catalunya, Montse Venturós alcaldessa de Berga, Francesc Ribera regidor de
l’Ajuntament de Berga i els regidors de l'ajuntament de Badalona José Téllez,
Oriol Lladó, Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fátima Taleb i Francesc Duran.
Acusats dels delictes de sedició, prevaricació i desobediència, per haver donat
suport a la declaració del 9N i explicitar els compromisos que tenen encarregats
en aquest mandat democràtic, també volem donar suport a altres càrrecs públics
que puguin estar encausats per defensar i/o per actuar segons la declaració del
9N.
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2. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per
impulsar processos democràtics.
3. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del
Govern Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les
entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a
Òmnium Cultural, a l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la públic a
través dels mitjans públics municipals.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Bé, des de la CUP Torelló- Som Poble vam decidir presentar aquesta moció per donar
suport al nostre company de Capgirem Vic Joan Coma, acusat de sedició per l’audiència
nacional per haver dit que per fer la truita calia trencar els ous. Però aquesta moció,
simbòlica, que en un ajuntament on teòricament hi ha una clara majoria independentista,
la seva aprovació hauria d’haver sigut un pur tràmit, resulta que ha provocat una de les
escenes més surrealistes d’aquest mandat. Des de la CUP Torelló- Som Poble, tot i que
finalment hem arribat a un acord amb el grup municipal de Convergència i Unió per la
seva aprovació, creiem que la ciutadania de Torelló es mereix saber què ha passat i com
han anat les negociacions, ja que si més no per nosaltres, l’actitud de Convergència ha
sigut bastant preocupant.
Comencem pel principi. El ple del passat mes d’octubre el grup municipal d’Erc va
presentar una moció de suport al referèndum i al procés constituent que va quedar
tombada per l’equip de govern. Nosaltres ja vam expressar la nostra opinió al respecte al
passat ple, i tot i que des de certs sectors s’ha intentat vendre com una guerra entre
partits, la nostra sorpresa va arribar quan aquest mes vam presentar aquesta moció i
l’actitud de l’alcalde Santi Vivet cap a ella va ser molt negativa. Vam discutir del tema el
dimarts passat a la junta de portaveus, lloc on teòricament els partits hauríem de negociar
els punts que avui es debaten al ple, però on tristament la majoria de vegades l’única
cosa que hi passa és que la secretària llegeix els punts de l’ordre del dia, s’aclareixen un
parell de dubtes, i tothom cap a casa. Des de la CUP Torelló- Som Poble creiem que
s’hauria de reivindicar aquest espai com un lloc de negociació i de diàleg entre partits, i
que l’equip de govern hauria de fer molta autocrítica, ja que no només vau prohibir la
presència dels partits de l’oposició a les juntes de govern a la legislatura passada, sinó
que a més us agafeu els òrgans actuals de reunió de pur tràmit. No us creieu aquests
òrgans, i amb això queda molt tocada la participació i capacitat d’incidència dels partits
que estem a l’oposició. Per això, des de la CUP Torelló- Som Poble, sempre que
presentem una moció ens obrim a negociar-la i a fer-hi canvis per tal de que es puguin
aprovar, com per exemple, la moció de l’aigua, la del mort del soldat del puig o aquesta
mateixa. Amb aquesta moció, vist que convergència no veia bé que només es fes
referència a en Joan Coma, vam obrir-nos a que ens féssiu arribar nous punts per ampliar
la moció i que tothom s’hi pogués sentir còmode. Proposició a la qual, l’alcalde Santi Vivet
ens va respondre que ell no pensava redactar res ni fer-nos arribar cap proposta. I és que
potser el problema, no era només una qüestió de noms, sinó que era polític, ja que el
mateix alcalde ens va dir que no estava gens d’acord amb la decisió d’en Joan Coma i de
l’alcaldessa de Berga Montse Venturós, de no anar a declarar als jutjats. De fet, va dir, i
creiem interessant que se sàpiga, que amb ell si li demanen 100 cops que despengi
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l’estelada, la despenjarà 100 cops, ja que la llei està per complir. Una de les altres coses
que va dir, i que des d’aquí volem reprovar, és que ens vas acusar sistemàticament
d’antisistemes pel simple fet de ser de la CUP. A nosaltres no ens agrada aquesta
etiqueta, i menys si es diu, com vas fer, en to pejoratiu. I tot i així volem deixar clar, que
evidentment que estem en contra del vostre sistema polític i de la vostra manera de
funcionar! Com els nostres avis ho estaven del sistema dictatorial franquista i també van
desobeir! Tot i així, si ens has d’etiquetar, et proposem que a partir d’ara ho facis amb
etiquetes positives, de coses que nosaltres som i vosaltres no. No sé, se m’acudeix que
ens podries dir: “vosaltres, que sou participatius”, o “vosaltres, que sou coherents”, o bé,
“vosaltres, que decidiu les coses col·lectivament”. I si, dic col·lectivament, ja que aquí,
físicament, hi estem asseguts en Lluís, la Lena i jo, però aquí també hi seuen en Palo, la
Selle, en QQ, en Jordi, i tots els nostres votants. Per tot això, deixa’m dir-te, que quan ens
dius que tu no et penses saltar cap llei, que no te la penses jugar en cap cosa relacionada
amb el procés d’independència del nostre país, ens argumentes que és perquè tens una
empresa, o perquè ets pare, però en el fons és perquè aquí potser t’hi sents sol. El país,
necessita gent disposada a jugar-se-la, Santi; gent que entengui que forma part d’un
somni col·lectiu que és molt més important que els interessos de la comoditat personal, i
el dia que canviïs de xip i vegis que per tal d’aconseguir avançar cap a la independència,
no només fan falta declaracions simbòliques, si no també fets i actes concrets, aquí al teu
lloc no només hi seuràs tu, si no que també hi seurem tots aquests que ara seiem aquí.
Perquè el que ens ha de donar la força per tirar endavant aquesta situació és la força
col·lectiva. De fet, i segurament te’n recordaràs perquè fa pocs anys, aquesta situació de
tombar mocions d’aquest tipus aquí a Torelló no ens és nova, ja que es va tombar una
moció de suport a la consulta del 13D el 2009, on diverses persones de l’equip de govern,
entre les quals tu, van ser claus perquè l’Ajuntament no hi donés suport abstenint-se. I tot
i la manca de suport que ens vau donar aleshores, va ser així, col·lectivament entre
diferents partits, entitats i persones com vam tirar-ho endavant igualment aconseguint que
fos un èxit. I és que ara vénen mesos que seran claus a la història del país. I tothom, però
sobretot els càrrecs electes, ens l’haurem de jugar perquè això surti bé. I a Torelló, em
sembla que ningú dubta que tenim una gran majoria de gent favorable a la
independència, i si realment no estàs decidit a fer cap pas en aquest sentit, a no jugar-tela mai, potser t’hauràs de replantejar si ets la persona idònia per està al capdavant del
poble durant aquests mesos que vénen, ja que ara no val a dubtar.
I potser em diràs que no, que és mentida, que per exemple bé esteu aprovant aquesta
moció. Moció on al final hi ha hagut acord i hem afegit tots els noms que ens heu fet
arribar i més. Mai tindrem cap problema per donar suport a qui la justícia vulgui fer callar.
Però també vam haver de treure un punt on es deia que es volia enviar l’acord de ple
d’aquesta moció i una carta de protesta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el
Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional, els òrgans que estant judicialitzant el procés i
criminalitzant a totes aquestes persones a qui avui donem suport, demanant que arxivin
les causes contra aquestes persones. Direu que enviar aquesta carta no serveix de res,
però una vegada més ens dóna la sensació que és per por que no la voleu enviar, ja que
no ens heu fet treure –per exemple- enviar la còpia de la moció al president de la
Generalitat, l’ANC i Òmnium entre altres, quan tampoc serveix de res, mirat amb aquesta
lògica que teniu.
Perquè tornant a l’inici, al final hi ha hagut acord. Un acord que no ha sigut fàcil. Com que
a la junta de portaveus us vau negar a fer-nos arribar cap proposta, vam explicar com
estava la situació al president del Partit demòcrata a Osona Ignasi Puig, que es va
mostrar sorprès, ja que la moció que presentàvem inicialment s’havia aprovat a tot arreu
on s’havia presentat i a tot arreu amb els vots a favor de convergència. I també ens vam
adreçar a l’ANC de la Vall del Ges, que han hagut fet d’intermediaris. I dic d’intermediaris,
ja que tot i que ens vam obrir a que ens féssiu arribar propostes i us hi vau negar, fins
dissabte al vespre que ja estava tot acordat no ens vau dir res directament. Si, dissabte al
vespre. I això que a vegades ens hem hagut d’escoltar sermonets aquí als plens que les
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coses s’han d’acordar com a molt tard el dijous abans del ple... Doncs mireu, avui el
sermonet us l’heu hagut d’escoltar vosaltres, i esperem que us faci reflexionar, ja que ni
heu actuat com toca, ni heu estat a l’alçada que el país es mereix. I és que sempre ens
quedarà el dubte de què hauria passat si no haguéssim activat a tota aquesta gent que
de bona fe han intentat d’intermediar perquè s’aprovés, i és que si hagués sigut per
vosaltres, divendres, ja fora de termini, encara no sabíem absolutament res. Però en fi, no
tot són noticies dolentes, al final s’aprova la moció, i al mateix temps, també haurà servit
perquè tota aquesta gent que de bona fe ens ha ajudat, hagi vist que a Torelló –per
desgràcia- ens ha tocat tenir una de les convergències més ràncies de la comarca.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
En relació a la moció de suport al càrrec electe Joan Coma o a altres de semblants i
diferents encausats per diverses causes, a nosaltres ens sembla que falta contingut dels
fets i que segurament des del moment del seu redactat han passat moltes més coses. En
aquesta moció es fica a tothom en el mateix sac; aquests popurris o barreja de noms
encausats per diferents causes no ens sembla just des del nostre punt de vista per a les
persones que si compleixen amb els seus drets i amb la justícia. Nosaltres entenem que
hi ha una gran diferència entre les persones que estan encausades que compleixen les
lleis, respecten la justícia i van a declarar i hem de saber diferenciar les persones
encausades que no tenen respecte per la justícia, no la volen complir i es salten les lleis,
des del PSC estem disposats a parlar de l’abast de la llibertat d’expressió i fins i tot
defensar-la i a no compartir la judicialització d’expressions polítiques, però el que no
podem admetre mai és que algú no compleixi les lleis, i s’ha de saber que no complir la
llei té conseqüències, i més si és un càrrec públic. Estripar una resolució judicial o no
declarar davant del jutge té conseqüències. Un alcalde o alcaldessa o un regidor o
regidora, que ha de garantir el funcionament democràtic de les institucions, no pot
incomplir la llei impunement perquè perd la força, la credibilitat i la seva legitimitat per fer
complir les seves decisions als seus ciutadans. L’estat de dret té aquestes coses, la llei
és igual per tothom. No hi ha objecció de consciència ni impunitats possibles. I aquells
que tant parlen de drets democràtics haurien de saber que la llei és la garantia dels seus
drets. Saltar-se la llei és afeblir la democràcia. En aquest sentit, no podem continuar
obviant la separació de poders que regeix en el nostre sistema democràtic i, per tant, hem
de deixar que el poder judicial faci la seva feina independentment del legislatiu. Per tant,
lògicament, expressem el nostre respecte a les decisions judicials, com sempre hem fet i
com sempre continuarem fent. Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. Gracies.
Sr. JORDI CASALS:
Tenia pensat dir unes coses, però en diré unes altres. Comencem per la justícia: resulta
que imputen una persona per dir que per fer una truita s’han de trencar els ous; potser
algú ens hauria d’explicar com es pot fer una truita sense trencar els ous. Uns altres
estan imputats per treballar el 12 d’octubre. Si això es creu que és una actitud justa de la
justícia, doncs jo no ho puc compartir i si aquí estem parlant que les lleis s’han de complir
amb el cap cot, fins i tot quan les lleis o qui les exerceix, qui les fa executar i qui les
controla, ho fa d’una forma injusta, tampoc ho puc compartir; és a dir, si no, què direm a
tots els insubmisos del servei militar? Els hem de dir que la insubmissió era absolutament
incorrecta, perquè s’estaven saltant la llei i no anaven a fer la mili? En totes les lluites dels
drets civils que hi ha hagut arreu del món en què se saltaven les lleis, per exemple, lleis
de països democràtics com els Estats Units i que el que validaven era la segregació
racial, per exemple; és a dir, que uns podien anar al davant de l’autobús i els altres
havien d’anar darrere; uns havien d’anar a uns lavabos i els altres havien d’anar a uns
altres lavabos. I els jutges, feien aplicar aquesta llei, com dirien a les espanyes “a raja
tabla”, fins que hi va haver gent que va plantar cara. És a dir: quan les lleis són injustes,
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és normal que la ciutadania hi planti cara; això també és la democràcia! Les lleis han de
donar sentit a la democràcia, no encotillar-la.
Nosaltres donarem suport a aquesta moció, perquè estem parlant de gent imputada per
aquest fet de dir que per fer una truita s’han de trencar els ous –per cert! Denunciat per
part de l’únic regidor que queda feixista i xenòfob que queda en tota la comarca d’Osona,
Josep Anglada-; a uns altres per posar les urnes el 9-N i uns altres per obrir el 12
d’octubre. Òbviament tindrà tot el suport d’Esquerra Republicana i Junts per Torelló.
Després una reflexió sobre una mica el context en què ens estem movent últimament a
l’Ajuntament de Torelló: realment ens sorprèn que el que va passar el darrer no va ser
una bafarada d’estiu malgrat estar a l’octubre. El fet que no s’aprovés una moció a favor
del referèndum, en aquest cas, per qui la presentava. Bé, podia ser un estirabot perquè
no agradava qui la presentava i tot plegat, però és que ens trobem al següent ple unes
dificultats enormes per poder aprovar una moció, que s’ha aprovat a Vic, és a dir, no seré
tan explícit, però realment, amb tot plegat... ostres! Quan aquestes mocions haurien de
passar fàcilment, ràpidament, demostrar unitat, que si s’ha de negociar, negociar-ho de
bones formes, de bones maneres i amb ganes d’arribar als acords i això no hi és, i això,
nosaltres ens preocupa i també ens sorprèn, perquè, és clar! Quan van venir les
eleccions i vam haver de signar un acord de compromís amb el procés, amb l’ANC,
buscant la unitat d’acció, ... després resulta que quan ja han passat les eleccions, quan
els vots ja s’han comptat, després resulta que hi ha aquestes situacions, que l’únic que
fan és donar un missatge, jo crec que erroni a la ciutadania i que fa més mal que bé.
Per part nostra, a nosaltres ens trobaran sempre donant suport a qualsevol tipus de
moció, proposta, que vagi a favor de resoldre el procés democràtic que ha obert aquest
país, que ha obert la ciutadania d’aquest país, per poder-nos emancipar i ho volem fer
d’una manera democràtica i que hi haurà reacció per part de l’Estat, com ho veiem, per
exemple, amb els noms que surten aquí i el perquè ha actuat la Justícia. Nosaltres hi
estarem al costat, a qualsevulla moció, proposta, ... vingui d’on vingui.
Gràcies.
Sr. MARC FONTSERÈ:
A mi em passa com a en Jordi, com intueixo que li passa a en Santi, que teníem preparat
o mig preparat o veníem amb la idea de dir unes coses i les intervencions, sobretot del
portaveu de la CUP, com també el portaveu del partit socialista, a veure si me’n surto
d’improvisar.
Començaré pel PSC. Crec que en Jordi Casals ja ha expressat molt bé el que pensem el
grup de Fem Torelló; el que no entenc és que el partit socialista, tot i no ser un partit
independentista, no pugui donar suport a la llibertat d’expressió i que defensi que això
pugui ser jutjat. Em quedaré aquí pel que fa al PSC.
Venia a dir que a diferència del ple passat en què es va presentar una moció, que el grup
de Fem Torelló en aquest cas va rebutjar, no tant pel seu contingut, si no pel fet que
hagués estat bé parlar-ne i segurament hi havia mocions alternatives que s’adeien més a
la possibilitat d’arribar a un acord entre tots, i aquesta vegada havia estat diferent: la CUP
havia presentat una moció; s’havia ofert a parlar-ne; se’n havia parlat el divendres; se’n
havia parlat inclús personalment en algun altre moment i, per tant, tot i les dificultats
evidents que ha explicat en Francesc Manrique que hi va haver per arribar a un acord,
s’havia consensuat entre els grups independentistes del ple una solució que Torelló es
mereixia i, per tant, la idea era felicitar-nos per intentar que a partir d’ara fos així. La
sorpresa és la defensa que ha fet en Francesc. Primer de tot, difonent les dificultats que
hi va haver en converses privades o semi privades, en l’àmbit de Junta de portaveus, que
encara no tinc clar si es poden difondre o no, les deliberacions, si és legal difondre-les o
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no, però bé, això és un tema més legal, però joc crec que èticament no és necessari que
cadascuna de les divergències i negociacions i males paraules que hi pugui haver s’hagin
de fer públiques, sigui legal o no, i encara molt menys quan s’ha arribat a un acord. És
l’opinió del nostre grup, perquè diré una cosa personal, que no engloba la resta del grup o
de la llista que ens vam presentar: jo no era independentista; em vaig anar fent
independentista amb el pas del temps, com suposo que molts altres catalans i
segurament no penso al 100% amb el que pensem tots els independentistes, de la forma
que ho hem de fer o com ho hem de fer, però si que tinc clar que l’única manera
d’aconseguir alguna cosa és anar tots junts i no pas tirant-nos els plats pel cap com vam
fer al ple passat o hem fet avui encara amb més –a mi m’ha semblat- violència. Trobo que
és un flac favor al procés; és un flac favor a la contínua divisió que crec, sincerament, que
ens fa més mal el que hem fet avui de llençar-nos els plats pel cap que no pas
congratular-nos, perquè gent diferent, que pensem diferent, ens posem d’acord per anar
a la una i això em sap molt greu.
No diré res més; només que estic molt sorprès i no gratament.

Sr. JAUME VIVET:
Jo d’entrada dir que estic completament d’acord amb les paraules d’en Marc; per tant, no
em repetiré en aquest sentit.
Jo si que també venia preparat i haurem d’improvisar que s’ha arribat a un acord i que
estava content per haver-hi arribat. Ens vam trucar, com tu dius, dissabte al vespre, a
través que a mi em va trucar com bé has dit tu, l’Ignasi Puig, perquè es veu que això va
arribar tan amunt que tampoc a mi se’m va dir res i tampoc vaig fer res per cap trucada.
També hauries pogut dir: ostres, Santi! Ahir ens vam escalfar... però és igual; deixem-ho
estar, va anar com va anar.
Jo si que el que faré serà llegir el que havia preparat ja el dia 14 de novembre, ni ahir, ni
abans d’ahir, ni abans ni després del que vam parlar dimarts, perquè penso que és el que
penso jo; pensa molta gent i tot i així estic molt d’acord en el que ha dit en Marc, que
aquest tipus de moció, i amb tu també en vam parlar per telèfon, i va ser molt cordial la
trucada i m’ha sorprès el teu to, perquè a part de fer la defensa que t’ha tocat fer, del que
jo et vaig dir, tu no has dit el que em vas dir tu; això t’ho has callat. A partir d’aquí, jo
llegiré el que vaig escriure el 14 de novembre de 2016 a 2/4 de 3:
“Nosaltres d’entrada donem tot el suport al regidor de Vic, ja que per unes paraules dites
en un ple, creiem que no han d’anar a cap jutjat, i molt menys a l’Audiència Nacional,
entenent que al ple es defensen unes idees que es poden ser molt diverses, i com a
demòcrates que som, hem de saber acceptar la crítica, les postures contraposades i en
aquest cas, però, Plataforma Vigatana ho va denunciar; el motiu, no ho sé; em va
sorprendre que denunciessin una cosa que com hem dit, per fer una truita s’han de
trencar els ous. I que si cada vegada que algú diu en una sala com aquesta una cosa que
no li agrada a l’altre i hem d’anar a parar a l’Audiència Nacional, el fiscal imputa d’un
delicte de sedició al regidor, o a l’alcalde o a qui sigui, estem arreglats! Per això, estem
d’acord en la no judicialització dels càrrecs polítics per defensar les seves idees.
També en aquest consistori i a petició de la CUP, es va donar suport a la moció que es va
presentar per donar suport al 9-N, per la qual cosa, també se’ns ha demanat la
documentació corresponent i, evidentment, quan se’ns van presentar els mossos al meu
despatx per requerir-nos, se’ls va donar i a dia d’avui encara està a l’Audiència nacional,
també.
A mi personalment m’agradaria que en aquesta moció es doni suport explícit –això ja ho
hem fet, s’han recollit tots els noms que hem dit i, a més, hi ha els regidors de Badalona
que en aquest cas me’ls vaig oblidar i agraeixo que hi siguin- i no només a Joan coma,
perquè penso que tots han fet la seva part. També he de dir que al principi de la moció
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poseu un president i dos consellers que són de Convergència i sembla que sigui per
ensenyar la pastanaga buscant el nostre suport.
Aquí hi ha una diferència important, que és la segona part; jo també vaig dir que aquesta
moció em semblava que arribava tard, perquè ja fa mesos que se li ha imputat a Joan
coma aquest delicte i al president Mas i companyia, també i que la diferència és una: la
desobediència. I la desobediència fa que quan fas una cosa d’aquestes i t’imputen, has
d’anar a declarar. I quan a mi m’han requerit per anar a declarar, hi he anat. Per tant, crec
que aquí en Joan Coma ha actuat, no sé si sabia l’abast del que li podia passar, o no,
però ha actuat d’aquesta manera i, per tant, no ha anat a declarar; per tant, ha desobeït. I
com he dit, la diferència és aquesta, que s’ha d’anar a declarar i quan hi hem hagut
d’anar, hi hem anat i quan se’ns ha requerit per uns documents, els hem enviat, perquè
podem estar d’acord, però hem de saber on juguem i quin règim jurídic tenim i, per tant,
crec que ens l’hem de creure.
Jo li vaig fer una pregunta a vostè: si som independents i no ens agrada el règim que
puguem tenir, tampoc en farem cas? I vostè em va contestar: les lleis que no ens agradin
en un règim jurídic català, també desobeirem; o sigui: Can 60!
La desobediència pensem que és una decisió personal, que va en funció de cadascú; de
les responsabilitats que pugui tenir les seves idees i fins i tot, dic fins i tot, l’educació que
pugui haver rebut. Per tant, on no estem d’acord és en la manera d’actuar dels càrrecs de
la CUP, la de no anar a declarar, i si volen desobeir és la seva opció; no desobeir, entenc
que tampoc vol dir ser poruc; jo els puc dir que he anat a declarar i quer no sé què és ser
més valent, si anar-hi o quedar-se a casa i no anar-hi. Segur que en algun moment o altre
haurem de desobeir. Tu que has dit que vaig dir mai; no! jo et vaig dir: quan haguem de
desobeir serà el moment de fer-ho; quan el Parlament, el govern català ho tinguin clar, ho
tinguin tot preparat i ens diguin: nois, tots, et vaig dit tots, t’ho vaig dir, oi? Jo no crec que
d’un en un ens aniran caçant com conillets. Jo penso que en el moment que el govern
ens digui que estem preparats i, mentre, si anem presentant mocions a veure qui és més
valent, a veure qui te menys por i a vegades per posar en evidència als altres, estem
equivocats i com he dit abans, el règim judicial, hi podem estar d’acord o no, però el que
no podem fer és ignorar-lo.
Estem d’acord en el primer punt, que s’hi incloguessin més noms; en el segon punt hi
estàvem d’acord senzillament; en el tercer, també hi estàvem d’acord. I en el quart, vam
dir això, que enviar una carta al Tribunal Superior de Justícia i al tribunal Suprem no
serviria de res i em sembla que algú més us ho ha manifestat, també; jo no vull dir noms,
però algú més també us ha manifestat que no serveix de res. I en el cinquè també hi
estàvem d’acord. I a l’epígraf final dic: malgrat que no estem d’acord en la forma d’actuar
dels càrrecs electes de la CUP, donarem suport als càrrecs electes encausats i per tant,
també a la moció. Això ja ho tenia clar el dia 14 de novembre. M’ha sorprès molt la teva
actitud; jo et vaig dir que vam estar parlant dissabte; et vaig dir que sóc una persona que
no sóc rancorós; el que em vas dir tu, jo no ho diré pas; no vull entrar en aquest joc. És el
que penso, és el que vaig dir i penso que molta gent a qui ho he explicat ho
comparteixen. I si anem presentant mocions i mocionetes i arribant al ple d’aquesta
manera, no sé què en traurem. Jo penso el que penso; et vaig dir que tinc unes
responsabilitats, i és veritat; ja que n’has parlat, en puc tornar a parlar públicament: tinc
una empresa, tinc família i tinc unes coses que, per mi, ... hi ha molta gent que es fa una
pregunta, també: quin preu hem de pagar per arribar aquí? Perquè, és clar! Segons quin
preu, ja que sou tan espavilats, potser que ens el digueu i llavors veurem si fem una cosa
o en fem una altra, també! Ja que ho sabeu tot, expliqueu-nos quin preu haurem de pagar
i veurem quina gent segueix o no segueix. És clar! Això que dius: 11 de setembre, 2
milions, però quan hi hagi la primera garrotada, potser quedaré sol; i ja hi vaig quedar
quan vaig estar imputat i ho vaig dir, també i només dues persones em van donar suport;
era per una cosa diferent, però en Jordi Casals em va donar suport i la Berta Faro i aquí
si que puc dir que em van donar suport; des de la CUP, se’m van demanar explicacions.
A partir d’aquí, “cada cual con su vela” que diuen en castellà.
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Jo no diré res més; podeu fer les intervencions que vulgueu. Penso que tot això no ho
volia ni llegir, però ja que m’hi heu portat, també penso que ho he de dir; ho he dit amb
respecte. També vaig dir que a les xarxes socials, si em voleu trinxar ho podeu fer, tant
me fa. També vaig dir en campanya que aquí s’escollia l’alcalde de Torelló i no el
president de la Generalitat, també ho vaig dir i, per tant, això que has dit tu, que potser no
sóc la persona adequada... és la teva opinió! Ho deixo així.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Per al·lusions del regidor Marc Fontserè: Nosaltres entenem que hi ha una gran
diferència entre les persones que estan encausades i esmentades en aquesta moció, les
que compleixen les lleis, respecten la justícia i van a declarar. Hem de saber diferenciar a
les persones encausades que no tenen respecte per la justícia, els que no la volen
complir i se salten les lleis, i des del PSC estem disposats a parlar de l’abast de la llibertat
d’expressió –tu em deies el contrari- i fins i tot a defensar-la i a no compartir la
judicialització d’expressions polítiques, però el que no podem admetre mai és que algú no
compleixi les lleis, i s’ha de saber que no complir la llei té conseqüències, Em sembla que
queda clar.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Anirem per ordre. Primer, per tu Quico Rivera: una pregunta directa que es respon amb
un si o amb un no: El PSOE, o el PSC, partit del que ets portaveu, va ser durant molts i
molts anys il·legal i va existir en la clandestinitat i saltant-se les lleis; series militant,
d’aquell PSOE o PSC estant disposat a saltar-te les lleis per poder representar un partit?
Pel que fa Esquerra no tinc res a dir.
A tu Marc, a veure! Primer de tot, no sé si te’n has adonat que quan hem fet el discurs,
que sempre solem parlar d’equip de govern i aquesta vegada hem parlat de
Convergència i és una cosa intencionada, perquè Fem, quan us hem hagut de criticar,
també us hem criticat, però aquesta vegada entenem que la vostra voluntat ha estat bona
i ha estat sincera i, per tant, no tenim res a dir-hi. Que potser no ho hauríem d’haver dit al
ple? Saps què va ser que ens vam plantejar dir-ho al ple? Perquè a la Junta de Portaveus
va anar fatal; es van dir moltes coses que no s’havien de dir. Durant la setmana s’ha
actuat molt malament; hem hagut d’anar molt al darrere, perquè s’aprovés aquesta moció
i ara venir aquí i aprovar la moció i fer veure que tots tan contents i que no passa res,
segurament hauria estat hipocresia, entén-me! Per molt que ara haguéssim tapat les
vergonyes i no haguéssim explicat res, les vergonyes no haurien deixat d’existir, haurien
continuat igualment i nosaltres, si expliquem això, precisament, és amb la voluntat de fer
net, de fer net, de deixar totes les coses clares, de fer net i de poder-ho continuar
endavant, perquè nosaltres creiem que des dels municipis segurament s’hi pot fer poca
cosa referent al procés i que si tot va bé i acaba el setembre de l’any vinent amb el
referèndum, que queden 10 mesos, som partidaris d’aprovar totes les mocions i
mocionetes que facin falta, perquè si des dels ajuntaments hi podem donar suport
d’aquesta manera, li hem de donar i enteníem que la millor manera de ser constructius,
precisament, perquè a partir d’ara puguem treballar aquestes coses bé, era posar totes
les cartes sobre la taula, explicar-ho, i que tots, tots, reflexionéssim sobre què estava
passant i sobre si estàvem actuant bé, perquè jo hi ha hagut algun moment d’aquesta
setmana que pensava: és que està veient tot el que està passant per una moció ultra
senzilla? I és que no ens mereixeríem res més que hi hagués un 95% d’abstenció o de
vots en blanc o de vots nuls, però el que ha passat aquesta setmana no s’hauria de
repetir i si ho hem explicat aquí, és precisament per això, per evitar que es torni a repetir,
perquè si nosaltres ara haguéssim vingut aquí i haguéssim dit: si, hem arribat a un acord!
Aprovem una moció de suport a tots els imputats i tots haguéssim votat que si, estaríem
essent hipòcrites, estaríem faltant a la veritat; estaríem tapant les vergonyes de tots en
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general, però d’un partit en concret encara més i creiem que perquè a partir d’ara les
coses puguin anar bé, calia fer net i amb això em refereixo després al que ha dit tu Santi:
és veritat! Ens vam trucar i el to personal va ser molt correcte i nosaltres, la nostra
voluntat és que ho sigui sempre; mai ens trobareu amb un to de veu o amb un to de
parlar dolent; una altra cosa és que el contingut polític o el contingut de la intervenció
sigui dur, però si mai en alguna cosa no fallarem, serà ni en el to, ni en les formes, ni en
les amistats personals dels disset regidors que tenim aquí, però al final, el que tampoc pot
passar, és que precisament per aparences personals, no ens puguem dir el que ha
passat i no ens puguem dir com s’està actuant, perquè és evident que una moció de
suport al referèndum, d’una moció de suport a Joan Coma, que són dues mocions
purament simbòliques, que si s’haguessin aprovat, segurament no hauríem tingut ni un
breu al Torelló, perquè són dues mocions que no deixen de ser simbòliques i hi hem fotut
una bola grandiosa, en què, casualment o no, un dels partits que n’ha tingut una gran part
d’aquesta bola, ha estat el mateix en les dues mocions i ha estat el grup de Convergència
i crèiem que com a grup ens fèiem un flac favor a tots si veníem aquí avui i aprovàvem la
moció fent veure que no havia passat res i perquè, precisament volem que a partir d’ara
tot vagi bé, hem cregut que era de justícia i també, perquè transparència no només és
tenir un portal; explicar què havia passat en una Junta de Portaveus, que si hagués estat
una conversa privada, evidentment no ho haurem explicat, però pel fet d’haver passat en
una Junta de portaveus, creiem que calia explicar-ho, perquè a més, em reconeixeràs
que el to no va ser el correcte i aquí si que podríem parlar ja no de continguts polítics, si
no de tons de la manera de parlar i que es tardi tants dies a rectificar, si donem per
correctes aquestes maneres de fer, segurament el que farem és que s’estiguin perpetuant
i la millor manera de tallar-les i que tots 17 siguem conscients del que està passant, és
explicar-ho i a partir d’ara fer net.
A partir d’aquí, Santi, això que ja em vas demanar i que avui m’has tornat a demanar, que
si ara ens saltem les lleis, què passarà en una República catalana? És que per nosaltres
no té res a veure la desobediència a Espanya o a Catalunya; és un tema de lluitar contra
les lleis injustes, com quan he dit que van fer els nostres avis contra el franquisme; van
fer els insubmisos contra la mili; estan fent les plataformes d’afectats de la hipoteca i, si
mai el col·lectiu “perquè no ens fotin el tren” que avui hi ha una moció aquí, ens demana
que anem a tallar la via del tren, encara que sigui desobediència, si nosaltres creiem que
és per una reivindicació justa, també ho farem! I per nosaltres és un tema que no té res a
veure amb Espanya o Catalunya. Entenem que per ser un partit conservador, el fet
d’haver d’estar actuant al marge de la desobediència us pugui provocar urticàries,
incoherències, perquè esteu abocats a fer una cosa que sempre heu estat contraris a fer i
precisament això, el que em deies: quin preu estem disposats a pagar per la
independència? No ho sabem! Nosaltres no ho sabem tot, al contrari! Som persones
humanes amb molts defectes i que ens equivoquem molt i no ho sabem tot ni ho volem
saber tot. En tot cas, és el que ens fa patir i és el que ha passat aquests dos plens: quin
preu hem de pagar per aconseguir la independència? Si aquest preu és gaire alt, si algun
partit baixarà del barco? No ho sabem! A nosaltres és el que ens fa por.

Sr. JAUME VIVET:
Jo per acabar i no estendre’m més, permeteu-me la paraula: la meva actitud a la Junta de
portaveus va ser la que va ser, i tut també vas tenir la teva. Del que vaig dir allà, és el que
continuo pensant i no em retracto de res del que vaig dir allà. Jo et repeteixo, i com m’has
dit tu: si a mi demà m’arriba el requeriment per treure l’estelada i posar l’espanyola,
posaré l’espanyola, però hi haurà l’estelada, que hi seguirà estant. I aquí, hi ha bastants
ajuntaments d’Esquerra que no hi tenen l’estelada.
Dit això, repeteixo: el dret a desobeir no el vulgueu imposar, perquè aquí no m’hi
trobareu. Faré el que crec que he de fer en cada moment i si t’agrada, bé i si no, tal dia
farà un any.
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Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Ja m’has respost quin és el preu que s’està disposat a pagar. Ja està.
Sr. JORDI CASALS:
Jo no volia parlar abans de treure els ajuntaments d’Esquerra i les estelades. És allò, que
dos es barallen i el tercer rep. Jo personalment – i no sé si el meu grup pensa el mateix o
no- jo personalment crec que el fet de desobeir té un punt de decisió personal, fins allà on
es vol arribar; es té clar, es diu, es manifesta i tampoc no crec que s’hagi de pressionar,
ni anar al darrere i tot plegat, però... això val per una banda, però també per l’altra; és a
dir: el que s’està parlant aquí i els posicionaments i és on ve el problema d’aquesta
moció, en principi en quant al contingut; després si n’hi ha altres jo ho deixo cadascú a la
seva opinió, però en quant al contingut si que hi ha un punt de retreure aquest punt de
desobediència que si que es practica. Jo, ni vull que es retregui a qui fa desobediència, ni
que es retregui a qui no fa desobediència, mentre es faci el camí correcte.
I dita aquesta reflexió més personal, el que jo demanaria és que tots plegats també
féssim aquesta reflexió sincera del que ha passat en el ple anterior i el que ha passat en
aquest i què ha motivat realment les decisions que es van prendre en el ple passat i les
decisions que s’han pres en aquest ple, perquè sincerament, el grup de convergència i
Unió si que ha mantingut sempre el mateix discurs, tant el que va dir en el passat ple,
com en els articles d’opinió, el portaveu de Fem, aquest partit en el seu comunicat va dir
una cosa, en els articles en va dir una altra i aquí n’ha dit una altra. Perquè quedi
constància del que s’ha dit aquí: si la voluntat de dialogar i d’incorporar la moció a favor
del referèndum hi era, es va dir en junta de portaveus; l’opció que la presentéssim
conjuntament es va dir a Junta de portaveus, i ningú va dir res al respecte i després no hi
havia cap text alternatiu, no n’hi havia cap redactat. Si s’hagués posat damunt de la taula
la moció de l’AMI nosaltres hauríem retirat la nostra i s’hauria aprovat i, a més, si
s’hagués aprovat la que vam presentar en aquest passat ple, en aquest ple hauríem
pogut aprovar la de l’AMI, perquè el ROM no prohibeix presentar una moció semblant a
una que s’ha aprovat anteriorment com si s’ha tombat, perquè quedi clar, ja que se’n ha
fet esment.
Jo entenc en bona part el toc d’atenció que ha volgut fer la CUP i entenc que també
tocava. Jo comparteixo que crec que les coses no s’estan fent aquí i en aquest cas, jo
penso realment que hi ha una part que és la que no actua correctament en això, davant
els fets objectius de les coses; és a dir, que es posi damunt de la taula i que quedi clar i
tant de bo tot això serveixi, perquè en un futur proper no recaiguem en els mateixos
errors que ens porten en aquests resultats.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Si que havia entès la teva intervenció i si que no m’havia sentit al·ludit, no havia sentit
que diguessis res en contra del grup Fem Torelló, en tot cas, sóc jo que no m’he explicat
en la meva intervenció: no estava defensant en Santi en concret, ni el grup de CiU, si no
que estava intentant fer una reflexió segurament poc madurada del que, no només a
Torelló, si no que va sentint a les notícies i vas veient, del que sembla que ens està
passant. Intentava això i que creia que el camí no és discutir-nos, barallar-nos, fer-nos
tocs d’atenció, si no que el camí és treballar junts i les vergonyes, si podem tapar-nos-les,
ja ens les ensenyarem al dia següent. És la meva opinió.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb el resultat que especifiquem a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d’ERC-JpT-AM, de CUP-SP i d’EiO#FemTorelló.
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP
Abstencions: 0

Quan són les 9 i 8 minuts del vespre, s’absenta el Sr. Francesc J. Rivera.

3.1.1.2. MOCIÓ conjunta de tots els grups municipals a l’Ajuntament de Torelló en
nom del col·lectiu -perquè no ens fotin el tren-, per exigir la racionalització dels
horaris de la línia de rodalies R3
ACORD:
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint,
imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques.
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3
funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a uns
preus raonables.
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el
document “Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació:








És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és
fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals,
etc. Les dades demostren que hi ha trens que arriben sistemàticament amb retard,
fet que genera perjudicis als usuaris i contribueix a donar una mala imatge del
tren, alhora que no en fomenta l’ús.
No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís als
usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada dels
trajectes.
El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La
Sagrera a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de treball
dels usuaris). Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte.
S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que
permetia arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona
Nord, a les 9 del matí (el dia 30 de juny de 2014 es va canviar sense previ avís
per unes suposades obres que no han començat mai...).
Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la
població. No té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres
sigui 21,04 – 23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, quan el
moviment natural de població és a la inversa (més gent necessita traslladar-se
tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en canvi, que és quan la gent
necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll – BCN és 20,09
– 22,01.
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Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5
minuts respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de
circulació de la resta de trens.
Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la
majoria de línies i donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un
període brevíssim en poden sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple, el
cap de setmana a Vic surt un tren a les 13:01 i un altre a les 13:10 i des de les
11:50 no n’hi ha cap altre).
Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada
d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe
particular per desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta.
A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de
transport regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots
els semidirectes.
Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es
perllongués fins a Vic.
És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es
puguin creuar.
S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten de
La Tour de Querol i també amb la resta de transport públic.
Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de
vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris.

Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel Col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els dies 30 de
gener de 2015 (anterior mandat) i el dia 29 se febrer de 2016 (actual mandat).
És per tot això que, a proposta de tots els grups municipals, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents del seus membres assistents, acorda:
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a
la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Segon – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren”, presenti abans d’acabar l’any una proposta de
racionalització dels horaris de la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada.
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió
dels horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els autobusos
urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport públic.
Quart – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE
a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del
nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora
d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent que es
destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.
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Cinquè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal d’Osona, a
l'Associació Xarxa C17, a ADIF i RENFE.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
A veure si abaixem la temperatura i parlem de trens; abans de res, crec que hi ha acord
de tots els grups, per presentar-la conjuntament i això s’hauria de reflectir en el títol.
Aquesta és una moció que tots els grups municipals presentem en nom del col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren”. D’entrada dir que això és així per les restriccions i dificultats
que aquest ple imposa a la participació ciutadana directa, un aspecte que al nostre
entendre té un gran marge de millora.
Fet aquest preàmbul voldríem recalcar que la moció arriba després que el col·lectiu
esmentat s’hagi reunit amb el Departament de Territori i Sostenibilitat en dues ocasions,
tant en l’anterior, com en l’actual legislatura. Dues reunions que no han servit perquè el
Departament hagi concretat quin posicionament té envers el document que se’ls va
presentar, un document anomenat “Racionalització dels horaris”, malgrat que les
demandes que s’hi expressen són competència única i exclusiva de la Generalitat. I sí,
parlem de demandes que en alguns casos poden suposar noves fites com l’augment de
la freqüència, però també en parlem d’altres que simplement pretenen recuperar el
terreny perdut com recuperar alguns horaris anteriors i això entenem que és qüestió de
voluntat.
En definitiva el document és una defensa clara del territori i del transport públic entès no
com un luxe, sinó com una eina al servei de la ciutadania i per garantir les mateixes
oportunitats per a tothom. És per això que entenem que aquest ple s’ha de fer seves les
reivindicacions que s’exposen i es demanden en aquest document i que per tant no en
podem quedar al marge. Hem d’implicar-nos-hi com a subjectes actius, i ens ho hem de
creure. Cal fer saber al Departament la importància que a nivell econòmic i social pot tenir
per el territori aconseguir aquestes millores, cal que fem inversions com la prevista pel
futur aparcament i cal que treballem per convertir l’estació de Torelló en la de referència a
l’hora d’enllaçar amb Barcelona per a la resta de pobles de la Vall del Ges, del Bisaura i
especialment de la Garrotxa. Aquí l’enllaç també amb les línies d’autobús urbanes i
interurbanes, un dels altres punts que es parlen en aquest document, també hi hauran de
jugar un paper important, tant les que venen de la Garrotxa com les que circulen per
Osona, i es per això que quedar recollit en la moció.
Ja parlant exclusivament en nom de la CUP, nosaltres ja ho vam defensar al juliol quan
ens vàrem adherir a la moció de l'ACM i la FMC per millorar el servei de rodalies RENFE i
ho diem ara. Cal que aquest Ajuntament sigui punta de llança per millorar el transport
públic ferroviari i cal aprofitar la nostra presència en ens com els de l’Associació Xarxa
C17, per donar més força a les nostres reivindicacions. Des del municipalisme no podem
observar passivament com es va deteriorant un servei públic que ofereix oportunitats a
les persones, hem d’entendre que cada vegada més som els que per desgràcia no
podem treballar al nostre poble, els que no podem estar al nostre poble, i també és una
eina per millorar des del medi ambient a l’economia del territori. Per tot això, no ens
queda res més a dir que fem-ho i fem-ho entre tots.
Sr. JOAN CARMONA:
Poca cosa més a dir, ja que estem d’acord en aquesta moció; només agrair al col·lectiu
“perquè no ens fotin el tren” d’haver-nos fet arribar el contingut de la moció i fer-nos
igualment partícips a través de la seva representant la Montse Ayats,

67

Sr. JORDI CASALS:
En l’exposició que ha fet la CUP ho compartim absolutament; explica molt bé el sentit
d’aquesta moció. L’experiència ens porta a recordar que moltes vegades la Generalitat,
que en aquest cas és qui ha de donar la resposta i que si que es va a reunions i agafa
compromisos i a vegades s’ha de fer un toc d’atenció perquè doni resposta, perquè quan
es queden les preguntes a l’aire durant molts temps, crea certa frustració; ja ho vam viure
en el tema de la integració a rodalies, que se’n havia parlat molt, s’havia arribat a acords,
però va costar molt que acabessin prenent la decisió i prèviament també hi va haver un
toc d’atenció impulsat pel col·lectiu “perquè no ens fotin el tren” que en aquell cas, però,
no es va aprovar en aquest ple municipal.
Aquí s’ha comentat i en altres plens, l’alcalde ha comentat el fet de tenir una nova eina
com és la Xarxa C-17; jo crec que hauríem de tornar a emprendre la manera de treballar
que va funcionar en el passat mandat, que és treballar d’una forma més propera, més
coordinada entre el col·lectiu “perquè no ens fotin el tren”, els ajuntaments, i dic
ajuntaments, perquè cada vegada són més actius més enllà de Torelló i per tal d’aprofitar
també aquestes eines com la xarxa C-17 i també la interlocució que es pugui tenir
respecte al departament.
És a dir, si sabem, si som capaços de sumar la força de la societat civil organitzada, una
xarxa de municipis, que va molt més enllà de la reivindicació d’un o dos municipis i que
solidàriament es pot treballar al respecte, jo crec que serem molt més eficaços a l’hora
d’assolir els nostres objectius o, si més no, d’obtenir respostes concretes per part de la
Generalitat.
Sr. MARC FONTSERÈ:
No afegiré res al que han dit els companys; només dir que el col·lectiu “perquè no ens
fotin el tren” després de 3, 4 o ja 5 anys de funcionament, amb la precarietat dels medis
que deuen tenir, però amb la força de les persones, estan aconseguint moltes coses i
estan fent que les administracions ens moguem.
Per tant, donar-los suport i que tinguin llarga vida, o més aviat poca, a veure si poden
desaparèixer, perquè ja han aconseguit el seu objectiu.
Sr. MANEL ROMANS:
Nosaltres des de Convergència, també hi donarem suport.

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

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
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

Descripció
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2016/2179
2016/2180

17/10/2016
17/10/2016

2016/2181
2016/2182
2016/2182-1
2016/2183
2016/2184

17/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016

2016/2185

18/10/2016

2016/2186

18/10/2016

2016/2187
2016/2188
2016/2189
2016/2190

18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016

2016/2191

18/10/2016

2016/2192
2016/2193
2016/2194
2016/2195
2016/2196
2016/2197
2016/2198
2016/2199

18/10/2016
18/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
19/10/2016

2016/2200

20/10/2016

2016/2201

20/10/2016

2016/2202
2016/2203
2016/2204

20/10/2016
20/10/2016
21/10/2016

2016/2205
2016/2206
2016/2207
2016/2208
2016/2209
2016/2210
2016/2211
2016/2212

21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016

2016/2213

21/10/2016

2016/2214

21/10/2016

2016/2215

21/10/2016

2016/2216

24/10/2016

Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 1999-11
Revocació parcial del programa D – programes
d’experienciació laboral- de l’expedient de Treball als Barris
2015 BTB-081-15 projectes DX-01, DX-02, DX-03, DX-04 i
DX-05
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Devolució ingrés indegut
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/178
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina octubre 2016 IBS
Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Construcció d’una Sala
Polivalent a la Zona Esportiva Municipal (Ampliació Pavelló)”
Modificar les persones signants i els seus substituts del
departament d’informàtica al programa Firmadoc
Aprovació llista definitiva admesos i exclosos procés selectiu
tècnic-a cultura
Canvi titularitat dret funerari nínxol 84, fila 3 dept.Oest F.S.V.
Sol.licitud activitats formatives 31
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina octubre 2016 GVR
Compliment ordre execució Urbanització Carrer del Turó - 4002016-SSTT-ORDEXEC
Compliment ordre execució Urbanització del Portal de la
Carrera - 399-2016-SSTT-ORDEXEC
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/179
Sol.licitud d'activitats formatives 32
Notificació voluntària pagament publicació al BOPB
Sanció 42-16
Acord incoació 42.1-16
Autoritzar i disposar una despesa a Sorea, S.A.
Autorització a “Perquè no ens fotin el tren” per una castanyada
Decret adjudicació obres per emergència llar infants La
Cabanya
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de les
indemnitzacions per assistència i locomocions del tribubal del
procés selectiu borsa agents interins Policia Local
Autorització ús del camp de futbol del barri de Montserrat per a
la castanyada popular 2016
Decret Relació de factures
Decret aprovació Pla Seguretat i Salut obra
Llicència tinença i conducció animals perillosos xip.
982000189377348
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina octubre 2016 APP
Nòmina. Meritació nou trienni MBP
Baixa servei teleassistència exp. 2010-90
Servei de neteja de xoc exp. 2007-154
Renovació targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-361
Alta servei de teleassistència exp. 2016-730
Servei de neteja de xoc exp. 2015-416
Compliment ordre execució - C. Andorra, 2 - 58-2016-SECREordexec
Incoació ordre execució - C. Capsavila, 9 - AAGI - 2016-489SSTT-ORDEXEC
Decret adjudicació explotació bar zona camp de futbol
municipal
Decret incoació expedient de contractació obres urbanització
carrers Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit
Acord incoació 43.1-16
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2016/2217
2016/2218

24/10/2016
24/10/2016

2016/2219

24/10/2016

2016/2220

25/10/2016

2016/2221

25/10/2016

2016/2222
2016/2223
2016/2224

25/10/2016
25/10/2016
25/10/2016

2016/2225

25/10/2016

2016/2226
2016/2227

25/10/2016
25/10/2016

2016/2228

25/10/2016

2016/2229

25/10/2016

2016/2229-1
2016/2230
2016/2231
2016/2232
2016/2233

04/11/2016
26/10/2016
26/10/2016
26/10/2016
26/10/2016

2016/2234

26/10/2016

2016/2235

26/10/2016

2016/2236
2016/2237

26/10/2016
26/10/2016

2016/2238

26/10/2016

2016/2239
2016/2240

26/10/2016
26/10/2016

2016/2241
2016/2242
2016/2243

26/10/2016
26/10/2016
26/10/2016

2016/2244
2016/2245
2016/2246

26/10/2016
27/10/2016
27/10/2016

2016/2247

27/10/2016

2016/2248
2016/2249

27/10/2016
27/10/2016

Estimar al·legacions 15-16
Declarar les obres incloses en l’expedient de comunicació
prèvia d’obres núm. 455-2016-SSTT-CPOBRES, d’especial
interès
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 31-2016,
per transferències de crèdit, finançat amb baixes del crèdit de
partides que s’estimen reductibles
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P-2016-139
Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les despeses
incloses en la relació comptable F-2016-39
Nòmina. Deducció retribucions MCC octubre 2016
Reversió nínxol 520, fila 3 dept. Est F.P.J.
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P-2016-140
Tramitació bestreta expedient G.R.M. – CR. GES D’AVALL, 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
Canvi titularitat dret funerari nínxol 243-3-Est M.T.P.J.
Nòmina. Imputació subvenció Xarxa de governs locals ASP i
RCE
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 312016, mitjançant transferències de crèdits, finançat amb el
crèdit de partides que s’estimen reductibles
Canvi titularitat dret funerari nínxol 329, fila 5 departament Est
M.B.F.
Prova firma decret
Sol·licitud activitats formatives 33
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local octubre 2016
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina octubre 2016
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
octubre 2016
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM
octubre 2016
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
octubre 2016
Carpa escola Sagrats Cors
Ampliació 2 del Pla de Desplegament de Xarxa de Fibra
Òptica Guifi.net
Devolució d'ingrés indegut declaració responsable d'obertura
d'establiment d'òptica
Carpa Cultura Reis
Decret incoació contracte menor subministrament contenidors
fracció orgànica
Decret incoar baixa d'ofici exp. 31-2016
Sol·licitud activitats formatives 34
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Aspy Prevención,
S.L.U.
Aprovació oferta pública d'ocupació 2016
Renúncia voluntària al lloc de treball DAR
Decret Autorització Escola Sagrats Cors jornada esportiva
ESO
Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses
incloses en la relació comptable P-2016-141
Decret autorització CF Torelló torneig aleví 06-12-16
Autoritzar i disposar una despesa a nom de M.A.Y.

70

2016/2250
2016/2251
2016/2252
2016/2253

27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016
27/10/2016

2016/2254

27/10/2016

2016/2255

27/10/2016

2016/2256

27/10/2016

2016/2257

27/10/2016

2016/2258
2016/2259

27/10/2016
27/10/2016

2016/2260

27/10/2016

2016/2261
2016/2262

27/10/2016
27/10/2016

2016/2263

28/10/2016

2016/2264
2016/2265
2016/2266
2016/2267
2016/2268
2016/2269
2016/2270
2016/2271
2016/2272
2016/2273

28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016

2016/2274

28/10/2016

2016/2275
2016/2276
2016/2277
2016/2278

28/10/2016
28/10/2016
31/10/2016
31/10/2016

2016/2279

31/10/2016

2016/2280
2016/2281
2016/2282
2016/2283
2016/2284
2016/2285
2016/2286
2016/2287

31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016

Decret incoar baixa d'ofici exp. 32-2016
Aprovar un AD a nom de CONSTRUCCIONS VILLENA SCP
Decret incoar baixa d'ofici exp. 33-2016
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l'Associació
Carnaval Terra Endins (ACTE)
Nòmina.Productivitat programa objectius personal laboral
2015-16
Nòmina. Productivitat programa objectius personal funcionari
2015-16
Modificació de les dades de l'Associació Cultural Andaluza de
Torelló
513-16 autoritzar ocupació via pública per vendre castanyes i
roses
Decret incoar baixa d'ofici exp. 34-2016
Aprovar la liquidació de la taxa de les conduccions
subterrànies de fibra òptica i el preu públic per utilització de la
sala de telecomunicacions a l’edifici de la Cooperativa, a nom
de Fundació Privada xarxa oberta, lliure i neutral Guifi.net
Aprovar la liquidació de la taxa de les conduccions
subterrànies de fibra òptica i el preu públic per utilització de la
sala de telecomunicacions a l’edifici de la Cooperativa, a nom
de Adamo Telecom Iberia, S.A.
Sol.licitud còpia plànol planta baixa cr. Borgonyà, 11 D.F.D.
Aprovar la liquidació de la taxa de les conduccions
subterrànies de fibra òptica a nom de Xarxa Oberta de
Catalunya, S.L.
Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les despeses
incloses en la relació comptable P-2016-142
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2003-67
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2012-1
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2015-941
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 1999-79
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2010-212
Renovació targeta d'aparcament MR exp. 2011-90
Targeta d'aparcament MR provisional exp. 2016-850
Alta servei teleassistència exp. 2016-709
Alta servei teleassistència exp. 1998-46
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 32-2016,
per ampliació de crèdits
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 322016, per amplicació de crèdits per ingressos
Baixa Servei transport adaptat exp. 2013-2
Alta servei teleassistència exp. 2016-857
14-2016-II canvi no subst. exp. 11-00-II.1
31-2014-i acceptar al·legació i legitimació activitat av.
Castell,25
30-2014-i acceptar al·legació i legitimació activitat C. Esquirol,
sn
Aprovar un AD a nom de 2T SERRALLERS SL
Aprovar un AD a nom de CATALONIA WATER SAFETY SL
Aprovar un AD a nom de INTAL. ELEC. ELECTRICAMPER SL
Aprovar un AD a nom de J.F.R.
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana R.O.C.
Servei de neteja de xoc exp. 2016-709
Servei de neteja de xoc exp. 2005-128
Servei de neteja de xoc exp. 2012-13
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2016/2288
2016/2289
2016/2290
2016/2291
2016/2292
2016/2293

02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016

2016/2294

02/11/2016

2016/2295
2016/2296
2016/2297
2016/2298
2016/2299

03/11/2016
03/11/2016
03/11/2016
04/11/2016
04/11/2016

2016/2300
2016/2301
2016/2302
2016/2304
2016/2305
2016/2306
2016/2307

04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016

2016/2308
2016/2309

04/11/2016
04/11/2016

2016/2310
2016/2311
2016/2312
2016/2313
2016/2314

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

2016/2315
2016/2316

07/11/2016
07/11/2016

2016/2317
2016/2318
2016/2319
2016/2320
2016/2321
2016/2322
2016/2323
2016/2324
2016/2325
2016/2327

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

2016/2328
2016/2329
2016/2330
2016/2331

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

2016/2332
2016/2333
2016/2334

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

Imposició de sanció ordenança convivència ciutadana A.E.M.
Acord incoació 44.1-16
Incoació 44.2-16
Denegar al·legacions 16-16
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.M.
Reclamació per presponsabilitat patrimonial. Desperfectes a
l’immoble amb pirotècnia dins dels actes del riminí – J.M.C.M.
Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana M.M.
Correcció errors productivitat per objectius funcionaris
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2016-143
Carpa CFT Torneig desembre'16
Modificació horari entitat de registre idcat Torelló Jove
Autorització ús de l'Hotel d'Entitats Josep Bardolet a
l'Associació Carnaval Terra Endins ( ACTE )
Devolució arma LAA
Mantenir retirada arma MMA
Canvi titularitat dret funerari nínxol 460-5-Oest D.J.T.
Sol.licitud targeta de dèbit compte bestreta Tresoreria
Decret aprovar la relació de factures F-2016-40
Autorització habilitada Bestreta Benestar Social
Aprovar la convocatòria i les bases específiques per a la
selecció d'un lloc de treball d'administratiu-va vinculada a la
subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya
Transmissió llicència de taxi D.J.T.
Decret incoació contracte serveis manteniment piscines
exteriors municipals
Canvi titularitat dret funerari nínxol 2003-3-Part Nova L.J.M.S.
Baixa servei tranport adaptat exp. 2012-99
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2008-209
Alta servei de teleassistència exp. 2011-23
Sol•licitud de la sala d'actes de l'edifici de la Cooperativa, per
part del senyor Josep Vilalta Sallés.
Alta servei transport adaptat exp. 2005-2
Decret adjudicació contracte menor subministrament
contenedors fracció orgànica
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-216
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2010-83
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2010-72
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2014-96
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2015-309
Sol.licitud activitats formatives 35
Alta servei de teleassistència exp. 2016-67
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-79
Servei de col·laboració de protecció civil
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda octubre
2016 DPA
Sanció 45-16
Acord incoació 45.1-16
Imputació Xarxa de debat educatiu
Decret Inici expedient modificació de pressupost num. 33-2016
per ampliació de crèdit
Constitució borsa agents interins 03-2016-Selecció
Decret alta i baixa usuaris Servei Via Oberta
Decret aprovar la relació P-2016-144
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2016/2335
2016/2336
2016/2337
2016/2338

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

2016/2339
2016/2340
2016/2341
2016/2342

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

2016/2343
2016/2344
2016/2345
2016/2346
2016/2347
2016/2348

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

2016/2349
2016/2350
2016/2351

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

2016/2352
2016/2353

08/11/2016
08/11/2016

2016/2354

08/11/2016

2016/2355
2016/2356
2016/2357

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

2016/2358
2016/2364

09/11/2016
09/11/2016

2016/2365
2016/2366
2016/2367

09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016

2016/2368

09/11/2016

2016/2369

10/11/2016

2016/2370
2016/2371

10/11/2016
10/11/2016

2016/2372
2016/2373

10/11/2016
10/11/2016

2016/2374

10/11/2016

2016/2375

10/11/2016

2016/2376

11/11/2016

2016/2377
2016/2378

11/11/2016
11/11/2016

Renúncia parcel.la núm.15 horts socials Mas Cervià A.K.
Decret modificació de pressupost número 33-2016
41-2015-i Baixa activitat C. Sant Miquel, 8
519-16 ocupació via pública taules i cadires Pl. Joanot
Martorell, 19
518-16 Ocupació via publica taules i cadires Pl. Nova
517-16 Ocupar via pública taules i cadires C Sant Feliu, 19
515-16 Ocupació Via Pública taules i cadires - Pl.Nova, 2
Decret adjudicació contracte subministrament mobiliari sala
noble casa Parrella
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana R.I.D.
Baixa del servei de teleassistència exp. 2012-62
Renovació targeta d'aparcament provisional MR exp. 2005-8
Servei de neteja de xoc exp. 2009-249
Servei de neteja de xoc exp. 2009-168
Incoació procediment sancionador ordenança convivència
ciutadana J.B.R.
Decret aprovar un AD a favor de Xicoy SL
Decret aprovar un AD a favor de Vicreu SA
Decret Aprovar indemnitzacions i locomocions assistencia
tribunal plaça policia
Decret aprovar un AD a favor de TAC Osona
05-2015-II legitimació control canvi substancial activitat C.
borgonya, 3
Decret
incoació contracte menor serveis consultoria
desplegament projecte administració electrònica
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.C.B.
Exp.-534-16 alta placa de gual C. de la Riba, 17-19-21
Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un
tècnic-a d'administració general, en règim de funcionari-ària
interí-ina.
Decret aprovar la relació P-2016-145
Concessió llicència obres - C. Sant Antoni, 8 - 1r - FXCB - 4752016-SSTT-LOMAJ
Carpa ACAT 2017
Cessament ETC
Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana A.E.M.
Adaptació del lloc de treball d'acord amb l'informe de salut
laboral LAA
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp.
2010-151
Alta servei de teleassistència exp. 2008-76
Renovació de la targeta d'aparcament provisional MR exp.
1996-185
Alta servei de teleassistència exp. 2016-856
Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana V.S.G.
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.Y.S.
Decret incoació contracte serveis neteja dependències i
equipaments municipals
Modificació de les dades de l'Associació de Mares i Pares
d'Alumnes del CEIP Dr. Fortià Solà
Modificació de les dades de l'Escola Vall del Ges
Decret aprovar un AD a favor de Dilart
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2016/2379
2016/2380
2016/2381

11/11/2016
11/11/2016
11/11/2016

2016/2382

11/11/2016

2016/2383

11/11/2016

2016/2384
2016/2385

11/11/2016
14/11/2016

2016/2386

14/11/2016

2016/2387

14/11/2016

2016/2388
2016/2389
2016/2390
2016/2391

14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016

2016/2392

14/11/2016

2016/2393
2016/2394
2016/2395
2016/2396

14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016

2016/2397
2016/2398
2016/2399

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

2016/2400

15/11/2016

2016/2401

15/11/2016

2016/2402
2016/2403

15/11/2016
15/11/2016

2016/2404

15/11/2016

2016/2405
2016/2406
2016/2407
2016/2408
2016/2409

15/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016

2016/2410

16/11/2016

2016/2411

16/11/2016

2016/2412
2016/2413
2016/2414

16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016

Decret Aprovar un AD a favor de Fundació privada TAC Osona
Decret aprovar un AD a favor de Promocions Montesquiu SL
Concessió llicència obres - C. dels Ocells, s-n - GCC - 4932016-SSTT-LOMAJ
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Desperfectes a
l’immoble de la seva propietat F.X.P.B.
Delegació en el primer tinent d'alcalde per assistir a
l'Assemblea d'AMTU
Exp.- 544-2016 alta placa de gual C. de la Riba, 15
Decret incoació contracte menor obres restauració safareig
Puig-roví
Decret adjudicació contracte menor serveis desplegament
projecte e-SET
Concessió llicència obres - Camí Nou de Can Parrella, 2 - GT 520-2016-SSTT-LOMAJ
Sanció 46-16
Acord incoació 46.1-16
Denegar al·legacions 17-16
Concessió llicència obres - Pg. 11 de Setembre, 1 - GND 522-2016-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència obres - Ctra. Conanglell, 25-61 - GESO 514-2016-SSTT-LOMAJ
Inici expedient préstec inversions 2016 Caixa de Crèdit
Finalització lloguer dret funerari nínxol 313-1-Oest A.C.C.
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana S.A.M.
Contractació administrativa en pràctiques Programa Garantia
Juvenil CAS
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-180
Devolució AVAL Fundació Privada TAC OSONA
Concessió dret funerari nínxol 2313-Bis, fila 1a dept. Part Nova
B.J.B.
Tramitació bestreta expedient F.B.P. – CR. SANT MIQUEL 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
Aprovar la liquidació econòmica del curs 2015-2016 de la Llar
Infants Municipal La Cabanya i autoritzar, disposar i reconèixer
l'obligació d'una despesa a favor de la Fundació Pia Autònoma
Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai
Devolució Aval Fundació Pere Tarrés
12-2014-II canvi no subst. exp. 17-01-II.1 activitat C. del Ter,
129
Aprovar la liquidació econòmica del curs 2015-2016 de la Llar
d'Infants Municipal Blancaneus
7-2012-i Incoar exp. baixa activitat C. Mas les Vinyes, 39
Decret aprovar un AD a favor de Fred i calor Girona SL
Decret aprovar un AD a favor de Jordi Raulet Serra
Jubilació voluntària ABM
Decret Aprovar la certificació núm. 1 de l'obra condicionament
carrer St.Bartomeu
Nòmina. Imputació subvenció Xarxa de Governs Locals JBM
Concessió dret funerari nínxol 2314-BIS, fila 2a departament
Part Nova F.G.M.
Autorització ús teatre Cirvianum 5-2017 Escola Marta Mata
Autorització ús teatre Cirvianum 6-2017 ACAT
Concessió llicència obres - Pg. 11 de Setembre, 3 - 2n - 2a -
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2016/2415

16/11/2016

2016/2416
2016/2417
2016/2418
2016/2419

16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016

2016/2420
2016/2421

16/11/2016
16/11/2016

2016/2422
2016/2423
2016/2424

17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016

2016/2425

17/11/2016

2016/2426

17/11/2016

2016/2427
2016/2428
2016/2429
2016/2430

17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016
17/11/2016

2016/2431

17/11/2016

2016/2432
2016/2433
2016/2434
2016/2435
2016/2436
2016/2437
2016/2438
2016/2439
2016/2440
2016/2441
2016/2442
2016/2443
2016/2444
2016/2445
2016/2446

17/11/2016
17/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016

2016/2447

21/11/2016

2016/2448

21/11/2016

MPS - 316-2016-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència obres - C. Bonaventura Cutrina, 78 –
CODOL - 543-2016-SSTT-LOMAJ
Decret rectificació resolució alcaldia 2309-2016
Sol.licitud d'activitats formatives 36
Sol·licitud d'accés i ús informació arxiu mpal
Declarar finalitzat el procés selectiu per a la provisió d’una
plaça de tècnic-a de cultura i aprovar la constitució d’una borsa
de treball
Contractació personal laboral temporal tècnica de cultura LBL
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 34-2015,
per generació de crèdits per ingressos no tributaris i ingressos
afectats
536-16 ocupació via pública taules i cadires Av.Castell, 23
Canvi titularitat dret funerari nínxol 499-4-Oest P.V.A.T.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 35-2016,
per transferències de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb
baixes del crèdit de partides que s’estimen reductibles
551-16 Ocupació Via Pública xocolata i activitats lúdiques
C.Puigroví, 41
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la
Cooperativa a l'Assemblea Nacional de Catalunya de la Vall
del Ges.
Nòmina. Sol·licitud reconeixement nivell consolidat PCT
Exp. 14-2016-II modificar decret 2277-2016
Nomenament agents interines de la Policia Local
Aprovar l’Addenda redactada pels serveis Tècnics municipals
on s’identifica les obres que manquen per executar per a la
finalització de les obres per executar el projecte ''Sala
polivalent''
Modificació de les dades de l'Associació de Mares i Pares
d'Alumnes de l'Escola Sagrats Cors
AJUNTAMENT-2016 - CONTA-182
AJUNTAMENT/2016 - CONTA/181
Decret aprovar un AD a favor de Benito Urbans SLU
Decret aprovar un AD a favor de Consell Comarcal d'Osona
Decret aprovar un AD a favor de ADF Vol Ges
Canvi titularitat dret funerari nínxol 487-5-Est J.E.A.
Tarjeta d'aparcament provisional MR exp. 2016Renovació tarjeta d'aparcament MR exp. 2004-180
Tarjeta d'aparcament MR exp. 2016-576
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2010-122
Baixa Servei teleassistència exp. 2003-216
Sol.licitud activitats formatives 37
Concessió dret funerari columbari núm.51 J.M.C.F.
Devolució Aval MUSCIOP, SCCL.
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina novembre
2016

Rescinció conveni de col·laboració per a pràctiques en
empresa del projecte d'inserció sociolaboral -Preparats,
llestos... A treballar- de treballs als Barris 2015, entre el SOC,
l'empresa Ali Belmakran Zohri i l'Ajuntament de Torelló.
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM
novembre 2016

75

2016/2449

21/11/2016

2016/2450

21/11/2016

Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
novembre 2016
Llicència tinença i conducció animals perillosos xip.
977200008808537

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

3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. 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 17 d’octubre de 2016.
Sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2016.
Sessió ordinària del dia 14 de novembre de 2016.

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

3.4. DONAR COMPTE D'ACORDS I ALTRES INFORMACIONS
3.4.1. Donar compte al Ple del compliment d'allò previst a l'art. 104 Bis apartat 6 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, relatiu al
personal eventual d'aquesta Corporació durant el tercer trimestre de l'any 2016
RELACIÓ DE FETS:
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, i s’adopta l’acord que figura en la seva part
dispositiva:
L’alcalde, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
sotmet al Ple per al seu coneixement, l’informe relatiu a la plantilla del personal eventual,
emès per la responsable de gestió de recursos humans de data 14 de novembre de 2016,
el qual posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei
7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, que literalment diu:
“INFORME DE LA RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN
RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL DURANT EL
TERCER TRIMESTRE DE 2016
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local va introduir un nou article 104 bis a la Llei Reguladora de les bases de règim local,
el qual estableix que les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals correspongui

76

a personal eventual en els ajuntaments s’han d’ajustar als límits i normes que estableix
aquest article.
Pel que fa als ajuntaments de municipis amb una població superior a 10.000 i no superior
a 20.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal
eventual per un nombre que no pot excedir de dos.
El Ple de l’ajuntament de Torelló de 22 de desembre va aprovar la Relació de Llocs de
Treball per al 2016, el qual conté un lloc de treball de personal eventual.
El personal eventual s’ha d’assignar sempre als serveis generals de les entitats locals en
la plantilla dels quals aparegui consignat. Només es poden assignar excepcionalment,
amb caràcter funcional, a altres serveis o departaments de l’estructura pròpia de l’entitat
local si ho reflecteix expressament el seu reglament orgànic.
Les Corporacions locals han de publicar semestralment en la seva seu electrònica i en el
Butlletí Oficial de la Província, el nombre de llocs reservats a personal eventual.
El president de l’entitat local ha d’informar el Ple amb caràcter trimestral del compliment
del que preveu aquest article.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l'establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb caràcter
trimestral de l'acompliment d’allò previst en aquest article, S’INFORMA
1. En data 22 de desembre de 2015 l’Ajuntament de Torelló va aprovar la plantilla i la
relació de llocs de treball vigent de personal eventual per a l’any 2016 següent:
Denominació
Assessor d’organització i
projectes

Adscripció
funcional
Serveis Generals

Núm. de
places

Places
vacants

Places
ocupades

1

1

0

2. A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, a l’estar integrada la plantilla d’aquest personal
per un total d’1 plaça, la qual no excedeix del nombre màxim legal, que és de dos, i
actualment es troba vacant.
FONAMENTS DE DRET:
 Article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

4. PROPOSTES URGENTS
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4.1. POLÍTIQUES D'IGUALTAT
4.1.1. Manifest 25 Novembre 2016
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.

ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Amb motiu de la diada internacional contra la violència envers les dones del pròxim 25 de
novembre, un any més, volem solidaritzar-nos amb totes aquelles dones que pateixen
algun tipus de violència. És per això, que cada any les entitats locals manifestem el
nostre rebuig a la violència envers les dones amb l’objectiu d’eliminar aquest problema
de la nostra societat.
És per tot això que, a proposta de Joventut i Infància, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents del seus membres assistents, acorda:

Adherir-nos al Manifest Institucional, 25 de novembre de 2016, amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, la
Generalitat de Catalunya, juntament amb les Diputacions de Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació catalana de
Municipis i Comarques, hem consensuat un manifest que, a continuació, adjuntem amb
l’objectiu que en pugueu fer la difusió corresponent
“MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la
nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el
fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una
manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i
van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà,
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el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les
administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i
això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles
concebuts per promoure la igualtat al món laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no
podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d’avui,
moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte
els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del
país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil.
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts
per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències
sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En
aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes,
les violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al
contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat
indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes
d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de
menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques
normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic
afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que
les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest
moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les
violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes
violències.
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la
violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell
Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a
treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que
nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la
feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i
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grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través
d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb
la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone
que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.

INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
Un any més presentem al ple l’aprovació del manifest, tot i que el dia va ser el proppassat
dia 25 de novembre, que ja hi va haver uns actes a Torelló per commemorar aquest dia.
Com cada any, penso que em repeteixo, però tan de bo arribi el dia que no haguem de
celebrar el dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones; això voldrà
dir que la violència s’ha eradicat; mentre no arribi aquest dia hem de mirar de no estalviar
esforços per tal d’arribar a aconseguir això.
A continuació faré la lectura d’aquest manifesta, que com s’ha dit, és un manifest
consensuat amb les 4 diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, la Generalitat
de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i comarques:
A continuació dóna lectura al manifest.
Aquest és el text del manifest d’aquest any 2016 que, tal com comentava en Santi, l’hem
presentat d’urgència. Val a dir que potser és culpa meva, assumeixo la culpa, perquè al
ser el 25 de novembre abans del ple i com que ja es va comentar a la ràdio, es va fer
esment del manifest i en els actes que es van fer també s’hi va fer esment, la veritat és
que per la meva part no havíem presentat des de la regidoria la proposta al ple. Aquest
és el motiu de la urgència i esperem que tots els grups hi estiguem d’acord.
Sra. ELENA CRESPI:
Nosaltres volem afegir unes paraules: La CUP Torelló Som Poble ratifiquem el manifest
que s’ha escrit per al 25-N tot i que en alguns aspectes seríem una mica més
contundents i volem aprofitar aquest moment per fer evidents algunes situacions que ens
envolten, que normalitzem i que formen part de la base del masclisme que alimenta la
violència vers les dones. Un exemple de la realitat que es viu en relació al gènere, el
trobem en aquest mateix consistori, on hi ha 13 regidors homes i 4 regidores dones; són
molts els factors que influeixen en què hi hagi el triple d’homes que de dones, però si
anem a la base d’aquelles petites situacions que passen desapercebudes i que es
normalitzen en el nostre entorn, podríem posar molts exemples del que anomenem
micromasclismes, que és aquell masclisme acceptat socialment, i potser seria interessant
que la inclusió de dones en les llistes dels partits polítics no es fes només per complir la
normativa de paritat, i és per això que convidem a les companyes de l’equip de govern
que puguin participar de manera més activa en les intervencions al ple municipal; ens
plantegem, per exemple, quantes hem intervingut el dia d’avui o en altres plens. Fa poca
estona hem tingut un exemple aquí mateix d’algun micromasclisme: sense mala intenció
amb unes paraules de l’alcalde. No dubtem de la seva bona voluntat, però ha passat
quelcom que és molt habitual en la nostra societat: en el punt 2.2.2.- per l’aprovació de
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l’expedient de licitació i plecs de contracte de serveis de neteja de dependències i
equipaments municipals, s’ha parlat de les mares que tenen fills. Aquesta és una petita
mostra que pot passar desapercebuda, de com se’ns responsabilitza a les dones d’uns
temes concrets i no d’uns altres i sabem que això com passa per com ens han educat, la
societat en què hem crescut, la cultura en què vivim, aquest patriarcat que abans parlava
la Tàmen i per això us convidem a detectar i eliminar aquests micromasclismes que estan
tan arrelats en el nostre pensament i en les nostres paraules, en les de tots nosaltres,
inclús nosaltres des de la CUP també hem de fer aquesta reflexió i canviar-los per
pensaments i per paraules més igualitàries.
Sr. JORDI CASALS:
Òbviament tota l’adhesió a aquest manifest i agraïm que finalment s’hagi presentat, ja
que el trobàvem a faltar i així ho vam manifestar a la Junta de portaveus, que aquest no
hi fos aquest manifest que, és simbòlic, però és un recordatori també i una implicació i
vinculació d’aquest ple municipal i de tots els membres que en formem part davant
d’aquest tema, que sempre lamentem i la cosa nova a la baixa, sigui aquí al país... a mi
també m’ha sobtat el comentari, que segurament no ha estat una cosa pensada...
Sr. JAUME VIVET:
No ha estat amb cap mena de càrrec.

Sr. JORDI CASALS:
Però si que hi ha aquestes situacions; segurament en altres indrets del món on les coses
són pitjors, és a dir, des del tema dels burques i la submissió total de les dones en alguns
països; l’altre dia vam veure com feien un programa de televisió al Marroc mostrant com
maquillar les dones maltractades, però, és clar! No és només en altres indrets, en altres
latituds, si no també aquí a casa nostra i que moltes vegades, i aquest segurament és un
dels problemes més importants, és la invisibilització d’aquest problema, una cosa que la
pressió social –sorprenentment!- però hi ha una pressió social, perquè això no és una
cosa acceptada, porta problemes, ... el rebuig, la dependència econòmica de les dones
en la família vers molts marits, el que fa que no puguin denunciar aquests aspectes, ...
És una cosa molt gran; amb aquest manifest no solucionarem res, però és important tenir
aquest recordatori i ser-ne conscients que des del que puguem fer des dels ajuntaments,
que potser és molt, que potser és poc, que tots plegats siguem conscients que hem
d’anar fent passos al respecte per treballar en aquest àmbit.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOAN CARMONA:
5.1.Voldríem fer un prec a l’equip de govern: si seria possible en un termini breu de entre
30/60 dies fer un Programa d’actuació ràpida de manteniment. Degut a les queixes de
varis veïns de diferents zones i barris de Torelló pel manteniment dels panots de les
voreres, reasfaltat de carrers, fanals fosos i trencats de l’enllumenat públic; el C/ Lleida
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ens han dit els veïns de aquest carrer que han estat 2 dies sense enllumenat públic al
igual que els del C/ Canigó, repintat de ratlles, passos de vianants, al C/Manlleu la
senyalització viària vertical està pràcticament tapada per branques i fulles dels arbres;
s’haurien de esporgar els arbres o si més no tallar les branques que tapen les senyals.
Els semàfors del C/ Balmes hi han llums dels semàfors foses, en aquest sentit voldríem
demanar si es possible si podrien passar a LED que són molt més visibles quan toca el
sol de cara o en baixa visibilitat quan fa boira. Es denota un ser mal estar quan ens
arriben aquestes queixes de deixadesa i poc compromís amb el dia a dia. És per això que
des del nostre grup proposem aquest pla d’actuació ràpida per tal de minimitzar al màxim
aquest problemes de manca de manteniment.

Sr. Jaume Vivet:
Hem de dir que si, que ve una mica pel tema del plec; a més, s’ha presentat una empresa
amb baixa temerària; crec que va presentar la justificació divendres i ens ho hem
d’acabar de mirar. I si que se’n ressent una mica de tot això, perquè resulta que estant
amb el contracte suspès, com aquell qui diu les factures eren més grosses que el que
pagàvem cada mes de manteniment i es va dir que prou, no hi ha contracte i és un tema
que fa mal d’ulls, que les factures siguin més quantioses quan no hi ha contracte que
quan n’hi havia i llavors s’ha dit que es faci el que sigui imprescindible; sabem que hi a
deficiències –ho heu dit tots dos- i caldrà posar-nos les piles ràpid i de pressa. El motiu,
és bàsicament el tema del contracte que en aquest cas es va resoldre.
Els llums, els semàfors, tot ve bastant del mateix motiu.
5.2.Voldríem saber si són certs els rumors que corren aquests dies per Torelló de diferents
robatoris en diferents pisos i d’un robatori amb força i segrest a l’interior de domicili d’una
persona d’avançada edat. No demanem informació dels fets, si no la confirmació de la
successió d’aquests delictes i si és hagis si s’ha demanat algun reforç i seguiment policial
per tranquil·litat de les víctimes i del veïnat.

Sr. Marc Fontserè:
Tres coses et comentaré. La primera és que tinc les dades fins el 31 d’octubre i ens diuen
que els delictes han baixat un 33% i els danys contra patrimoni un 36%.
En segon lloc, el novembre està essent dolent; han entrat a naus, hi ha hagut algun intent
de robatori en botigues i hi ha hagut un cas que no es pot explicar qui, és d’una persona
gran que la van seguir des de molt lluny fins a casa seva pensant-se que era una persona
amb molts diners i quan van arribar a casa es van trobar que era una persona amb molt
pocs recursos i se’n van anar.
És veritat, el mes de novembre no ens xafarà les dades de l’any, perquè són molt bones,
però estem alerta, perquè no ens podem quedar aturats.

Sr. LLUÍS TONEU:
5.3.Fa uns dies vàrem poder llegir declaracions de l'equip de govern –crec que era d’en
David; no hi és i entenc que recolliu el guant i si no respon avui ja ho farà- a la premsa on
s'anunciava que les pilones que regulen l'accés de vehicles al nucli antic es substituirien
per càmeres de videovigilància. Tal i com declarava el regidor David Forcada –crec- a un
diari comarcal, això constata –perquè ho deia ell, no ho diem pas nosaltres!- el fracàs del
sistema actual. Un sistema que ja ha estat objecte de debat en diverses ocasions en
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aquest consistori i que ha provocat accidents, alguns per culpa de les pilones, altres per
culpa dels conductors. Entre tant esperem que se'ns donin els detalls del projecte en la
comissió oportuna, voldríem llençar un prec que entenem que és de justícia: Tenint en
compte el curt període d'utilització i sobretot el servei deficitari que han donat,
demanaríem que es retornin els diners als veïns que en el seu moment van adquirir un
comandament de pas.

Sr. Jaume Vivet:
Les pilones havien de complir dues funcions; una era passar les persones autoritzades, i
en aquest cas es va programar que es poguessin obrir unes hores per als comerços; tot i
així calia que només hi passessin vehicles autoritzats pels propis comerços; és un tema
una mica a la llarga, ferragós de gestionar, perquè amb càmeres cal un soft que amb
poca cosa s’hi pot introduir matrícules noves i és veritat que a vegades, per causes dels
conductors, nosaltres entenem que fallar, perquè hi hagi hagut algun cas que la pilona no
hagi anat bé, nosaltres ho podem en dubte; si que és veritat que fallen, quan fallen o plou
es queden enganxades a baix; ara mateix, la del carrer Ges d’Avall no hi és, perquè la va
arrancar un camió fent alguna maniobra enrere i és un tema que si que ens porta
problemes i contenciosos i algun cotxe que ha intentat passar al darrere d’un altre i hi ha
quedat enganxat, i coses d’aquestes, és veritat.
Ens estem estudiant el tema de videovigilància, però amb la videovigilància no evitem el
tema que no es pugui passar, per exemple, quan a la plaça Vella es fa algun acte; fins
ara es deixava la pilona aixecada; els veïns tenen coneixement de la celebració de l’acte,
perquè avisaven i podien passar fins a casa i hi havia una manera física de tallar el
trànsit. En canvi, les càmeres no són físiques i et pots trobar que haguem de seguir anar
amb la tanca el dia que s’hagi de tallar el carrer i per això, la idea seria compaginar pilona
i càmeres. La pilona per quan hi hagi actes dins el nucli urbà i per la resta, funcionar amb
càmeres i llavors tampoc hauríem de posar horaris per als comerciants. Això és una mica
el que s’està estudiant.
Retornar els diners als veïns per als comandaments? Ens hem de plantejar quin sistema
va; si realment els veïns continuen necessitant el comandament pel dia que s’apugen les
pilones a causa de la celebració d’actes i es pot entrar fins a mig carrer, ens ho hem de
plantejar.
Sr. Lluís Toneu:
Nosaltres ho hem dit, perquè en la notícia es recollia, es parlava de substitució.
Evidentment, si les pilones es mantenen, hi ha d’haver comandaments i, en tot cas, ja ho
debatrem.

Sr. Jaume Vivet:
Ara estem en fase d’estudi d’això i si ens diuen que hem de substituir les pilones, en
podem parlar. Seran uns comandaments que hauran tingut un ús; potser haurem de
veure quina amortització tenen i que se’n ha de pagar. És una d’aquelles coses que ja
són més tècniques.
5.4.Aquestes últimes setmanes, -també a la premsa, estem llegidors- hem pogut veure que
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, ha estat denunciada a fiscalia pels
ajuntaments Barcelona i Badalona per un possible frau en el servei de neteja i recollida
de brossa. Aquesta empresa actualment també és proveïdora d’aquest Ajuntament com
adjudicatària del servei de neteja viària. Segons dades que consten en el portal de

83

transparència de l’1 al 30 de juny l’Ajuntament té unes obligacions reconegudes de més
250.204,22 €, per tant, una xifra prou significativa. Tenint en compte el que ha passat a
Barcelona i Badalona, ens agradaria saber si l’equip de govern es planteja fer una
auditoria acurada del servei a menys que ja s’estigui fent, que està portant aquesta
empresa per esvair qualsevol sospita que hi pugui haver al respecte.

Sr. Jaume Vivet:
És veritat; és adjudicatari del servei de neteja. És un cost molt elevat a l’any per Torelló,
és cert, és un dels serveis potser més alts que hi ha. Nosaltres hem fet aquesta
referència i no hem detectat res; una altra cosa és que ens ho podem plantejar i mirar una
mica una auditoria interna per veure si es compleix el que entenc que s’hauria de complir,
però ho podem mirar.

Sra. ELENA CRESPI:
5.5.Fa uns dies ens vam reunir amb l’Associació de veïns del barri de Montserrat i es
mantenen les queixes sobre l’estat de deixadesa de la plaça del doctor Fleming; jo
mateixa sóc testimoni d’aquest fet cada vegada que hi vaig. Algunes coses que ens han
dit els veïns són que hi ha tubs arran de terra, que estan trencats i que són perillosos si hi
va a jugar la mainada; a més, s’hi acumulen moltes fulles i molta brutícia. Hi ha qui dóna
menjar als coloms, i no només menjar de coloms, si no restes de menjar de casa, que li
ha sobrat aquell dia i el deixa per allà a terra, perquè s’ho mengin els coloms; les caques
dels gossos que els amos no recullen. Com a anècdota, l’altre dia, va anar el servei de
neteja a netejar les fulles que cauen dels arbres i amb l’aparell que utilitzen, no només
van volar les fulles, si no que també van volar totes les caques i ja us poden imaginar tot
el que va quedar a la plaça, força bruta, amb totes les caques dels gossos voleiant per
allà.
No sé si hi ha pensada alguna acció per redreçar aquesta situació en aquest espai en
concret, que porta sempre tantes dificultats.

Sr. Jaume Vivet:
Allà és una mica el que dius tu, que el coneixes bé aquell barri. És un tema que tenim
pendent amb el barri. És una plaça que per la seva casuística és una plaça que diguem
que hi va poca gent, no és com la plaça Nova, per entendre’ns! No és una plaça fàcilment
accessible, no és una plaça de pas i això obre la porta a fer moltes coses de les que dius
tu que s’hi fan. Imagino que hi pots veure inclús macarrons per als gats, els coloms,...
nosaltres el que farem és insistir més amb el servei de neteja, que hi passin més i que
tinguin més cura del manteniment d’aquella plaça, en principi, ja que de moment no ens
plantegem fer-hi res més, si que és de les places que tenim a la llista que s’hi hauria de
fer alguna cosa.

5.6.I demanem un aclariment –en David no hi és; suposo que li fareu arribar o ens podrà
respondre quan toqui-: en el ple del mes d’octubre, arran d’un comentari que va fer el
regidor Sabatés sobre l’aprofitament de l’espai de l’edifici dels jardins de Can parrella, el
regidor Forcada va dir 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. Ens agradaria saber a què es referia; si ell o
algú de l’equip de govern ens pot fer un aclariment sobre aquest tema.
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Sr. Jaume Vivet:
Això prefereixo que us ho expliqui en David, perquè és un tema que us va comentar i, per
tant, li farem arribar a en David.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.7.El ple passat vam veure com des de l’equip de govern estàveu totalment compromesos
amb l’AMI. Vist que ha instat els càrrecs electes que treballin el dia 6 de desembre i que
proposa als ajuntaments catalans que organitzin i participin en actes cívics i socials i
solidaris. Des de l’Ajuntament de Torelló fareu cas d’aquesta crida i realitzareu alguna
acció i anireu a treballar aquell dia?

Sr. Manel Romans:
El personal d’aquest Ajuntament, quan vam fer el calendari laboral a finals de l’any passat
no ens ho va demanar i, per tant, no està contemplat.

Sr. Francesc Manrique:
La pregunta era més, perquè des de l’AMI no s’ha cridat a que vagin a treballar els
treballadors; va més adreçat als regidors.

Sr. Manel Romans:
Si, si, però jo també volia comentar això, perquè a vegades hi pot haver confusions de si
ha de treballar el personal, o no. per tant, no es va plantejar des del comitè d’empresa i la
junta de personal treballar aquest dia i jo penso que els regidors treballem quan se’ns
necessita, sigui festa o no sigui festa i, per tant, si hi ha algú que aquest dia vol treballar,
no hi ha cap problema i si algú, com s’ha comentat aquí, si hi hauria algun espai
disponible, si algú vol venir i necessita algun espai, mirarem d’alliberar l’alarma per aquell
dia i que es pugui entrar; només heu de fer que dir-nos-ho: volem que el nostre espai
estigui obert aquell dia, alliberem l’alarma i podreu venir a treballar.
Sr. Francesc Manrique:
Un parell de coses. I us sumareu a algun dels actes cívics que demanen que s’organitzin
aquell dia? Es parlava de llegir algun manifest a fora l’Ajuntament o alguna cosa en
aquest sentit, o no?

Sr. Manel Romans:
No. en principi no ho tenim previst.

Sr. Francesc Manrique:
Doncs des de la CUP Torelló Som Poble, si que ens agradaria si fos possible, poder venir
a l’Ajuntament a treballar els regidors, i de fet, com que es tracta d’obrir l’Ajuntament per
un acte independentista, podríem dir, fins i tot, havent vist el punt anterior, podríem
aprofitar per fer una jornada de treball de tots els regidors, de com treballar aquests
temes a partir d’ara.
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Per tant, nosaltres si que anirem a treballar, si ens deixeu, i esteu convidats a venir.

Sr. Manel Romans:
Jo penso que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui. El que deia abans, tothom ha de
ser lliure i jo penso que no hem de pressionar perquè es vingui a treballar o no es vingui a
treballar; tothom és lliure de fer el que vulgui. Si hi ha regidors, tan és de quin grup polític,
no hi ha cap problema; alliberem els espais i no tenim cap problema i si voleu que fem
una reunió i parlem d’alguna cosa, la farem, no tenim cap problema, i si algú té algun
compromís que vulgui marxar de cap de setmana llarg, que faci, no hi tenim cap
problema.
5.8.Al regidor de comerç: Com és que aquest any s’han deixat de fer les activitats de comerç
que cada any es feien aprofitant el cinema de muntanya i s’han reduït a un food truck i un
aparell on escalar?

Sr. Jordi Rosell:
Durant el festival s’han fet activitats per complementar l’oferta, ja molt rica i plena del
festival. Si els altres anys el cap de setmana podia semblar que la gent tenia molt temps
lliure, entre pel·lícula i pel·lícula, aquest any no ha estat així, ja que el mateix festival ha
organitzat xerrades i sessions dobles de cinema i l’espai del casal Parroquial. Han estat
funcionant tot el cap de setmana i això ha fet que es reduïssin les activitats paral·leles,
però les que s’han fet han tingut una bona acceptació, com ara el menú del festival, amb
6 restaurants participants, als quals se’ls ha donat les estovalles amb la programació; la
food truck, que es va instal·lar a la plaça Nova i que la gent va poder descobrir productes
del territori, i també hem tingut la participació d’Osona turisme, que va promocionar un
seguit d’activitats que es poden fer a la comarca.
Una de les novetats que hem recuperat aquest any, ha estat el rocòdrom infantil, una
activitat que fa anys que s’havia fet i que s’ha recuperat. En tot cas, cal entendre que les
activitats que es puguin fer des de l’Ajuntament, han d’anar sempre a recolzar la
programació del festival i no substituir-la. És per aquest motiu que la valoració que es farà
d’aquí a uns dies amb la direcció del festival, s’estudiarà com anar millorant les activitats.
També caldrà difondre i potenciar la nova àrea d’autocaravanes, que estem a punt de
posar en funcionament; no s’ha inaugurat, perquè volen presentar-la conjuntament amb la
de Sant Pere i la de Prats; Osona territori camper del consell comarcal, està ultimant
l’entrega de les primeres àrees.
En fi, que des de l’Ajuntament i des de la regidoria de comerç i turisme, estem al costat
del festival, perquè pugui créixer i ser cada any una mica millor.
Des d’aquí, felicitar a l’organització del festival, per aquesta nova edició.
I dir que l’objectiu de la regidoria és potenciar el teixit comercial de Torelló i vincular les
accions amb les entitats del poble, que per sort són molt vives.

Sr. Jordi Casals:
En la part que has enllaçat amb mi, continuo trobant a faltar contingut més enllà de donar
suport al teixit comercial i treballar amb les entitats, que n’hi ha moltes a Torelló. Perquè
tot això resumeix que no hi ha hagut botiga al carrer de tardor, que la campanya de Nadal
a veure quin és el plantejament que hi ha, i tota l’estratègia global de comerç i turisme. Ho
hem resumit amb aquestes dues frases.
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Pel que fa al festival, que si que hi has aprofundit més, home! Dir que les activitats no han
de substituir les del festival, si no les han de recolzar, és obvi! A més, que és impossible
substituir el festival de cinema de muntanya, bàsicament, perquè podem dir que el
carnaval i el cinema de muntanya, són les grans activitats de Torelló i no és tan fàcil ferles, perquè passen un cop a l’any i, a més, tampoc és la voluntat de fer això, i sempre
s’ha treballat per recolzar el festival de cinema de muntanya.
Home! El fet que no s’han fet les actuacions, perquè no hi havia temps lliure entre
programació i tal, el que s’ha de saber és que es comença a treballar de les activitats a
principis d’any, abans que hi hagués la programació del festival de cinema de muntanya i
tot plegat. Jo no sé si aquestes reunions de planificació amb molt de temps hi ha estat,
per després saber fins on es podia arribar des de l’ajuntament, però veient el que va
passar l’any passat i el que ha passat aquest any, si que s’ha recuperat el rocòdrom, que
feia dos anys que es feia, l’any passat no es va fer, però els anteriors si que es feia;
home! Jo crec que aquí el que falta és iniciativa i capacitat de sumar sinèrgies. Em sap
greu, però la sensació que tenim com a grup és que s’ha desfet molt camí del que s’havia
aconseguit fer, quan el que es tractava ara, perquè el que s’havia arribat no era la
panacea, no és l’objectiu on s’havia d’arribar, si no que era la base a partir d’on fer un salt
qualitatiu i aquí s’han fet passos enrere.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.9.El passat mes de gener, aviat farà un any, aprovàvem en aquest ple l’acord contra la
pobresa energètica amb SOREA. Lamentablement les últimes setmanes aquest tema ha
tornat a saltar a l’actualitat a causa del cas de Reus.
En aquell ple el nostre grup ja va demanar que es treballés per arribar a acords amb les
companyies de gas i d’electricitat i més, després de l’aprovació de la llei. La regidora
responia que l’acord amb aquestes empreses –i així ja ho vam manifestar nosaltres- era
un tema més complicat, era un tema més complex, més complicat que amb SOREA, que
és un servei municipal, però es comprometia a parlar-hi, a insistir-hi i voldríem saber com
està el tema, si hi ha hagut contactes, si s’ha arribat a algun acord, perquè recordem que
l’any passat en aquell mateix ple es va reconèixer que hi havia hagut algun cas de talls
sense avisar, que és precisament el que ha desencadenat el fet fatídic de Reus.
A veure com es planteja aquest tema de cara a aquest any.

Sra. Carme Francolí:
Vull començar dient que és un tema que ens preocupa i molt, moltíssim; de totes
maneres, també he de dir que s’hi està treballant, s’hi està treballant de valent; les
tècniques i tècnics de serveis socials, no et diré que això sigui la prioritat número 1, però
si que ja hi estan posant molt de treball en aquest tema, perquè una de les preguntes era:
s’ha contactat amb les altres empreses? Perquè efectivament, aquest mes de gener
s’aprovava el conveni amb SOREA i tots vam estar d’acord que SOREA molt bé, però
que era una entitat propera i vaig fer el comentari, tots el vam fer, que potser amb les
grans empreses subministradores de llum i de gas, que seria potser una mica més
complicat. La resposta a la pregunta, us heu posat en contacte amb aquestes empreses?
Doncs no, no ens hi hem posat en contacte, però elles si que s’ha posat les piles en
aquest tema, perquè el gener, quan parlàvem, semblava que només eren els de SOREA
que havien presentat llistes i que s’havia pogut actuar amb el protocol que establia la Llei
24/2015.
Les empreses ja han començat, fa mesos, que van presentar llistats i és el que et deia:
totes les tècniques i tècnics hi estan treballant, posant-se en contacte amb totes les
persones i s’estan fent el que se’n diu els informes de pobresa. En aquest cas, quan ve la

87

persona, se li fa l’informe i en cas de resultar positiu es tira endavant tot el protocol
establert. A dia d’avui, dic ben bé a dia d’avui, perquè tinc les dades a dia d’avui, perquè
això és molt canviant i no sé els informes que es poden fer demà, a dia d’avui, 28 de
novembre, es porten fets 145 informes positius; això vol dir que s’han fet informes de 145,
que no són persones, ni famílies, perquè aquests es distribueixen en 73 per rebuts
d’aigua i 72 de rebuts de llum i gas i hi ha persones que tenen un o poden tenir els 3. Es
fan aquests informes positius i això vol dir que aquestes persones estan dins del protocol
de la Llei 24/2015. Aquests casos que estem parlant, són ben bé de persones, perquè, és
clar! Per demostrar que no pots pagar el llum, l’aigua o el que sigui, cal porta la factura i
l’avís del tall; en tot això, en aquests casos, són persones que tenen els comptadors al
seu nom, que es poden acollir en això, però hi ha moltes persones que no tenen els
comptadors al seu nom i en aquests casos no es poden acollir a aquesta llei, però no
se’ls deixa de banda, per descomptat i aquests casos s’atenen amb ajuts d’urgència
social.
No sé si he contestat la teva pregunta i també dir-vos que demà, dia 29, tenim la reunió
del consell municipal de benestar social i aquest informe de pobresa energètica és un
punt de l’ordre del dia i podrem donar les dades més exactes i, per descomptat, al proper
ple en puc informar.
Per descomptat que ens preocupa i moltíssim i no cal dir que sentim profundament el cas
que va passar a Reus i que esperem que mai més es repeteixi una cosa així.

Sr. Xavier Lozano:
Durant aquest últim any, potser a l’estiu no és època d’això, però heu detectat algun cas
més de talls sense avisar, talls de la companyia sense avisar, o no s’ha detectat cap cas?

Sra. Carme Francolí:
No, no; des de l’estiu cap aquí, està tot controlat i per això et dic que les grans empreses
no va fer falta trucar-les, perquè van ser elles, que imagino que a nivell nacional ja se’ls
devia llegir bé la normativa.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.10.Un tema que té relació amb les obres del carrer Sant Bartomeu. Dues apreciacions o
dues aportacions, per si es pot millorar o si creieu oportú valorar-ho; és una apreciació
molt del grup i no som els tècnics per decidir-ho, però potser s’haurien de valorar: el tema
del funcionament de l’aparcament de l’arxiu. Pensem, o en el seu moment quan es va
prendre aquesta decisió ens semblava molt correcte; per les informacions que tenim de
comerciants i veïns d’aquest carrer, sembla que durant el dia no es fa massa ús d’aquest
aparcament i, per tant, pot arribar a perjudicar els comerços i fins i tot els veïns al migdia.
A la nit possiblement pot tenir més utilització.
Saber si des de l’equip de govern podeu replantejar o parlar-ne, no sé si us heu reunit,
perquè crec que se us ha demanat una reunió i no sé si al final ja ur heu reunit amb la
gent que està inquieta per aquest tema.

Sr. Jaume Vivet:
Jo vaig tenir una reunió dimecres amb 8 o 9 comerciants del carrer Sant Bartomeu i
carrer sant Miquel; en principi em vaig mantenir bastant ferm en la postura que el
pàrquing l’havíem de garantir, perquè em sembla que hi ha 16 places de pàrquing i hi ha
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18 o 19 persones que han demanat acreditació i, per tant, una mica era que poguessin
aparcar totes.
Malgrat això, després d’una estona d’anar parlant, ens va dir que hi havia moltes places
buides durant el dia, que a vegades hi havia 4 o 5 cotxes com a molt i jo vaig quedar amb
ells al final, que ens ho miraríem i ho estudiaríem i en Jordi Rosell també ha recollit les
mateixes queixes i, per tant, el que hem fet ara és que a dir d’avui la policia ja ens ha
presentat un projecte de com podem gestionar el pàrquing i segurament encara ho hem
de comunicar els veïns i comerciants com quedarà i seria intentar buscar que en horari
comercial fos compartit el pàrquing i a partir de les 8 del vespre només sigui per als veïns.
Això és el que intentarem, senyalitzar-ho el millor possible i aclaridor, perquè a vegades
aquestes coses, quan són una mica així i una mica això, encara confon més.
I també el tema de senyalització a la plaça de Sant Fortià, hauríem de mirar de fer-ho.
Sr. Lluís Sabatés:
Com que responies als dos no he sabut si podia intervenir. El tema de l’enllumenat,
hauríem de mirar d’actuar ràpid, perquè encara que no hi hagi la licitació, d’alguna
manera hem de donar resposta.

Sr. Jaume Vivet:
Estic d’acord.

5.11.Relacionat amb la pregunta anterior, trobem a faltar en un tema de vialitat, que a la plaça
Sant Fortià hi hagi algun rètol que informi ja que el carrer Sant Bartomeu està tallat i que
algun trànsit si el podem estalviar pot ser bo, que ja es pugui desviar pel carrer Balmes
per anar a agafar el pont de Malianta o la variant, si no va directament al centre. Més que
res, per la gent de fora; els torellonencs suposo que si ja ens hi hem trobat ja ho tenim
clar i, per tant, no és tant necessari.
5.12.Repetir una part de la intervenció d’en Joan: demanar si té relació, o no, amb el
procediment de licitació del servei d’enllumenat públic, totes aquestes deficiències que en
aquests moments hi ha a Torelló respecte a l’enllumenat. Hi ha un fanal al pas de
vianants de les escaletes de l’avinguda de la Generalitat, que fa molt temps que no hi és
i, a més, és un punt crític. Gairebé seria –una proposta- agafar-ne d’un lloc que no sigui
tan crític i posar-la allà, perquè allà és un punt molt perillós i a la nit hi ha dificultats de
visibilitat. Al passatge 11 de setembre també en falta una; a la plaça Nova també hi falta
una farola sencera, que penso que és un mal endèmic pel tema de les deixalles, que la
van tombar a terra sense voler, suposo.
Insistint amb això, el carrer Lleida, el carrer Catalunya, el carrer Canigó, que han estat
sense enllumenat durant un temps; avui mateix aquí a la plaça de la Vila, també estàvem
sense llum quan hem arribat; davant de la piscina municipal... no sé si ve determinat per
això, pel canvi, no sé si el canvi està aprovat o no, la licitació es va fer, suposo, no en tinc
cap més notícia. Una mica estar amatents amb aquestes coses.
Sr. JORDI CASALS:
5.13.- treball 6 de desembre
Micro tancat
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Amb el micro tancat, també fa esment de la intenció del grup municipal d’ERC-Jpt-AM,
que els regidors treballaran el dia 6 de desembre.
5.14.En els decrets de l’alcaldia veiem que hi ha un retorn de 14.777 € per un tema de plans
d’ocupació per al servei relacionat amb pla de barris. En tot cas us passo el decret que
és, ja que hi ha un seguit de baixes per diferents projectes.
Seria més per saber que no s’hagin gastat aquests diners o si s’ha pagat aquell mes, o
què.

Sr. Albert Portús:
Ho mirarem. Jo diria que és per un tema de baixa de personal; quan hi ha baixa, la
Generalitat no paga els diners i llavors ho ha d’assumir l’Ajuntament.

Sr. Jaume Vivet:
Ho mirarem i donarem resposta.
5.15.Micro tancat
... al David Forcada, que és el regidor d’urbanisme i creiem que aquí el contingut ha de
venir més de la regidoria de comerç i turisme.
I després, en quant a les activitats, hi havia –que creiem que era la base i que a partir
d’aquí havíem de fer passes endavant, evolucionar-ho i anar molt més enllà- es va
aconseguir una dinàmica de treball i creant un calendari anual d’actuacions i que eren
actuacions que també havien d’anar evolucionant cap endavant; per exemple, les
botigues al carrer, que l’última va ser la de la primavera, i dic l’última, perquè la de tardor
no es va fer i es van fer uns canvis i en lloc de plantejar una botiga al carrer al poble i una
altra al barri, obrir-la. Creiem que no va ser del tot encertat, perquè a la tarda, aquesta
botiga al carrer del barri de Montserrat estava tot tancat i al matí, que es va tallar el carrer
Sant Miquel, va crear més problemes que beneficis als comerciants; una altra cosa era a
la tarda i ara hem vist que la botiga al carrer de la tardor ha desaparegut.
Tenim el cinema de muntanya, que era un dels punts centrals i que vam fer passes
endavant, perquè no hi havia una activitat a l’entorn d’una de les activitats que porta més
gent de fora de Torelló, i fins i tot, de fora de la comarca i creiem que havíem d’estar a
l’alçada del que és el cinema de muntanya per si mateix i creiem que hi havia una gran
consens amb la gent del festival, de comerç, de restauració, que els passos fets eren molt
interessants i cada any perdem més d’un llençol; s’han anat perdent activitats i aquest
any ha quedat del tot difuminat el que se’n deia el fest-or d’activitats organitzades,
impulsades moltes vegades des de l’Ajuntament, però organitzades pel mateix sector
privat amb col·laboració nostra i això fa perdre pistonada al que és l’estratègia de
promoció de Torelló; potser no es comparteix i potser es decideix que la promoció de
Torelló s’ha de fer des de l’àmbit privat i des de l’Ajuntament no s’hi ha d’implicar.
I finalment, com que estem en aquest tram d’any, ja l’any passat va desaparèixer el que
era la campanya de Nadal pròpiament; jo crec que havíem aconseguit entre tots plegats,
si que el punt de dinamització era comerç, però hi estaven implicats entitats de serveis
socials, entitats esportives, les escoles, les AMPA, hi havia el pla de barris, hi havia
diferents col·lectius que participaven en la campanya de Nadal sota el nom “Nada de tots”
i que creàvem un relat de la campanya de Nadal que, ostres! A Torelló pots fer activitats
més enllà del discurs consumista de Nadal. Òbviament també hi ha una part del comerç,
però volíem anar molt més enllà: viu el Nadal a Torelló, tens moltes activitats i tothom hi
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pot tenir cabuda. L’any passat això va desaparèixer i ara ens trobem aquesta campanya,
que suposo que passarà com l’any passat, que hi va haver les places decorades per les
escoles; hi ha activitats de comerç aquests tres dies, que va començar aquest cap de
setmana al barri de Montserrat i ara toca a Can Jaumira i després hi ha una activitat el
cap de setmana del 17-18 al centre, però les activitats que hi pot haver, no hi ha aquest
relat, cosa que també perd força en la campanya de Nadal.
La pregunta és: si ens podem estendre una mica per part del regidor, amb la pregunta
que ja se li ha fet altres vegades; realment, quina és l’estratègia que té la regidoria de
comerç i turisme en quant a la promoció del poble en aquest àmbit? De la restauració, el
turisme, el comerç,...

6.- INFORMACIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
6.1.Aquest mes vam fer, des de la regidoria de comerç i promoció econòmica, una campanya
de promoció dels aparcaments de Torelló, ja que es va posar en marxa la zona blava del
mercat municipal, ens va semblar convenient que féssim aquesta campanya. L’eslògan
és una mica trencador, però bé ja és el que ens agradava, que si més no, generés una
mica de debat.
Després en Jordi us donarà un rellotge a cada una.
6.2.I en relació al que em vas demanar tu Lluís al ple passat, que hi havia un pla sobre
bancs i papereres, jo et vaig dir que no estava al cas i ho he demanat al meu tècnic de
medi ambient, no en sabia res; ho he demanat a l’enginyer municipal i tampoc.
Sr. Lluís Sabatés:
Si em deixeu venir a l’Ajuntament el buscaré, perquè el vam fer. Està dins del pla de
l’arbrat, potser és que no se’l han mirat.

Sr. Xavier Lozano:
Aclarir que es va fer molt aprofitant el sondeig del pla de l’arbrat i com que era obres i
serveis, es va passar a la regidoria d’obres i serveis. Es va demanar que es busqués la
manera de penjar-ho en un aplicatiu que tenen per tal de fer-los servir.
Sr. Manel Romans:
Jo ho vaig demanar i ningú em va saber donar raó. Per tant, agraeixo l’aclariment i miraré
d’esbrinar a veure on és aquest pla de papereres i bancs.
Sr. ALBERT PORTÚS:
6.3.Tenim previst portar a aprovació el pressupost el ple de desembre i simplement obrir la
veu a tots els grups per si voleu fer alguna aportació i, si no, ja ens posarem en contacte
el més breu possible per poder-ne parlar.
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Sra. NÚRIA GÜELL:
6.4.En una de les últimes comissions, la penúltima, us vaig comentar que estàvem buscant
relleu per al GAT literari, que era un projecte que havia nascut del Grup Actiu de les
dones de Torelló i que durant 18 anys l’han portat a terme. Al començament eren molta
colla i ara al final han quedat 4 i ja no es veuen en cor de continuar, ja han acabat les
forces i les idees i les ganes. Es va mirar de trobar algú i finalment l’ADET ens fa el relleu
i ja han entomat el projecte amb moltes ganes i aquesta setmana passada ja van tirar
endavant les bases per al 19è GAT literari i també voldria aprofitar per fer un agraïment a
aquestes dones que han tirat aquest projecte endavant durant tant temps i que no els ha
estat fàcil, perquè els últims anys ha estat molt complicat per ser tan poques.

6.5.Convidar-vos al ple de constitució del consistori infantil, que serà dimecres vinent a les 7
de la tarda. Ha estat una mica complicat lligar agendes de nens, de mestres i de tot
plegat. Serà en aquesta mateixa sala i esteu tots convidats.

Sra. CARME FRANCOLÍ:
6.6.Recordar que dins dels actes de l’espai educatiu per a la gent gran, activitats formatives,
que queden dues sessions del taller de decoració del Nadal, una per al dia 1 de
desembre i l’altre el 15 de desembre.
Sr. JAUME VIVET:
6.7.Fent referència a les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
relació a la modificació del PP La Creu on es va construir el Mercadona; va arribar
divendres i per això no vaig dir res a la Junta de portaveus, perquè no havia arribat; la
notificació de la sentència recaiguda en el recurs 78/2013, interposat per GGP, contra
l’acord del ple de l’Ajuntament de Torelló el 26 de novembre del 2012, d’aprovació
definitiva de la modificació del PP La Creu I per a la implantació d’un centre comercial.
He de dir que en aquest cas es desestima la demanda se’l condemna a les costes .
6.8.La segona, és que també en el mateix cas, també se’ns va comunicar la sentència
recaiguda del recurs 79/2013, interposat per Ges Dipsau (Bon Preu), contra l’acord del
ple de l’Ajuntament de Torelló del 26 de novembre de 2012, també per l’aprovació
definitiva de la modificació del PP La Creu I per a la implantació d’un centre comercial i
també es desestima la demanda i se’ls condemna a costes. Per tant, a vegades també
fem alguna cosa bé, a l’Ajuntament i jo en aquest cas vull agrair molt la feina que s’ha fet
des de secretaria, perquè penso que s’ha portat molt bé. Gràcies, Montse, i felicitats.
Que tinguem un bon vespre, que avui ha durat molt el ple; gràcies per la vostra
assistència i fins el mes vinent.
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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