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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2016/11 Ordinària 19/12/2016

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

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. BENESTAR SOCIAL
2.1.1. Acord suport a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra
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ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Des de l‟estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l‟horror de
la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d‟ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències
d‟asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d‟emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen
refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han
provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i
de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la
societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a
l‟hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder
acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l‟objectiu de denunciar la situació que
viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la
ciutadania i demanar polítiques d‟acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema
“volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu
compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a
la seva iniciativa.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Benestar Social, i vist el dictamen de la C.
I. de serveis a les persones, el Ple de l‟Ajuntament, per unanimitat, acorda:


Declarar Torelló municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.



Sumar-se a la campanya de suport a l‟acollida de població refugiada en trànsit a
Europa víctima dels conflictes armats a l‟àrea mediterrània del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.



Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació
de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper
18 de febrer.



Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis, a la
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o
ens local supramunicipal si és el cas).
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INTERVENCIONS:
Sra. CARME FRANCOLÍ:
El poble de Torelló, des del mes de setembre de l‟any 2015 és municipi acollidor. També,
el mes d‟abril de 2016, es va reiterar el compromís d‟acolliment de persones refugiades.
També des del consell municipal de benestar social, es va crear la comissió de
cooperació, que ja està treballant des de fa mesos. Per tant, com a poble que vol acollir
persones refugiades, ens volem adherir a la campanya “casa nostra és casa vostra” i per
això avui presentem al ple municipal la proposta d‟acord elaborada dels del fons català de
cooperació al desenvolupament i d‟acord amb l‟Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.
Com queda expressat en el punt tercer de l‟acord, aprofitem per animar a tothom que li
sigui possiblement a assistir a la convocatòria de manifestació per a l‟acollida de
persones refugiades immigrants el proper dia 18 de febrer, dissabte, a Barcelona, a les 4
de la tarda, a plaça Urquinaona.
Per últim, m‟agradaria llegir el que és l‟últim punt del manifest, un manifest que es pot
signar des del web de la campanya “casa nostra és casa vostra”; és un fragment d‟una
declaració del Parlament de Catalunya de l‟any 1995 en el context de la guerra dels
Balcans. Aquest fragment diu:
“Animem a tota la ciutadania a organitzar-se i a fer sentir la seva veu per tal d‟aconseguir
una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d‟actitud de les institucions en
relació amb l‟anomenada crisi migratòria que actualment viu la Mediterrània”.
Com veieu, es tracta d‟un text de l‟any 1995; estem al 2017 i malauradament el podem
aplicar íntegrament a la situació actual. És per tot això que esperem l‟aprovació, per part
de tots els grups, d‟aquesta proposta d‟acord.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Com bé diu el redactat de suport en la relació de fets, des de l‟estiu de 2015 Europa
assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de
persones que escapen de l‟horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
La immensa majoria d‟ens locals catalans ha mostrat la seva predisposició a acollir
persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d‟asil i hi ha dedicat
recursos per ajudar-les, mitjançant campanyes d‟emergència del fons Català de
Cooperació al Desenvolupament per ajudar les persones que cerquen refugi a Europa i
sensibilitzar la ciutadania sobre la situació. La majoria de governs europeus i les
institucions internacionals i de la Unió europea han incomplert els acords signats sobre
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat
activa, tot mobilitzant-se a l‟hora de demanar a les institucions competents que obrissin
vies segures per poder acollir persones refugiades. En aquest sentit, neix a Catalunya la
campanya unitària “casa nostra és casa vostra”, conformada per milers de persones a
títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural.
Des del nostre grup del PSC desitgem declarar Torelló municipi adherit a la campanya
“casa nostra és casa vostra” i ens sumem a la campanya de suport a l‟acollida de la
població refugiada en trànsit a Europa, víctima de conflictes armats a l‟àrea de la
Mediterrània, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb l‟objectiu de
denunciar la situació que viuen les persones refugiades i immigrants; aconseguir la
sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d‟acollida reals i
efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Des del nostre grup, hi donarem suport, votant favorablement.
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Sra. ELENA CRESPI:
Estem contents que l‟Ajuntament s‟hagi adherit a aquesta campanya. I tenim ganes de
que la feina que es va començar, amb la moció que vam aprovar en aquest consistori,
pugui convertir-se en quelcom profitós i que sigui un espai on ens puguem anar marcant
nous objectius. Des dels municipis podem fer una gran feina per conscienciar i ajudar a
entendre que la tasca social que tenim per endavant no és només sentir pena i una
profunda tristesa per la situació que viuen les persones refugiades, sinó que hem de
mobilitzar-nos per prendre consciència i això implica sentir, pensar i actuar; fer quelcom
que verdaderament permeti que els petits canvis comencin. No ens podem quedar curts,
hem de promoure actuacions socials que mostrin aquesta situació a qui conviu al nostre
poble.
I hem de ser agosarats. Podem ampliar el focus i treballar en línia al que dèiem al
setembre del 2015: ampliar el concepte de persona refugiada a totes aquelles persones
que es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en línia del
que proposava Stop Mare Nostrum.
Queda molta feina per fer i nosaltres estem contents de l‟adhesió a aquesta campanya i
ens instem a seguir treballant. Des de la CUP Torelló Som Poble donem suport a aquest
acord.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres donarem suport a aquest manifest i a aquest compromís amb aquesta
campanya “casa nostra és casa vostra”. El ple de Torelló sempre s‟ha posicionat a favor
de donar resposta a les necessitats dels refugiats i com a ciutadans de la Unió europea,
crec que tots plegats sentim vergonya de l‟actitud que ha tingut la Unió europea al
respecte; des de signar acords amb Turquia perquè es quedi allà els refugiats i no vinguin
a “molestar” a Europa, a posar tanques, perquè no passin; fer servir antidisturbis, perquè
no puguin arribar a un lloc on se sentin més segurs i en aquest episodi d‟onada freda hem
vist en quines condicions estaven els refugiats. I tot plegat, perquè la majoria dels
refugiats fugen de guerres que els Estats de la Unió europea hi tenen molta dir: només
cal recordar el paper que han tingut directament estats europeus en guerres com la de
Líbia, o després, no tant obertament, però si de forma soterrada, en guerres com les de
Síria.
A nivell d‟Estat, tenim un estat que és centralista no només en la manera d‟organitzar-se,
sinó també en la manera de funcionar i en l‟esperit de prendre les decisions, després que
el món local i també des del món a part de les autonomies, hi hagués la voluntat d‟acollir
refugiats d‟una forma ambiciosa i s‟ha imposat la visió restrictiva de l‟Estat i a més, tenint
el control de la implementació de les accions a favor dels refugiats, sense tenir en compte
les institucions més properes a la realitat del dia a dia, que són, sobretot, les locals i ens
trobem amb empreses –jo gairebé no en diria ni ONG- que gestionen el tema dels
refugiats sense tenir un coneixement real de la realitat en el nostre país.
Per acabar –ja ho ha esmentat la regidora- tenim aquí una comissió de treball al consell
de benestar i creiem que s‟ha de continuar amb el treball que està ben fet i en l‟àmbit dels
refugiats, el treball ha de pivotar en aquesta comissió de treball.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINITRACIÓ I
CIUTADANA I MOBILITAT

HISENDA I

DE SEGURETAT
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2.2. ALCALDIA
2.2.1. Adhesió de l'Ajuntament de Torelló a la Fundació Sant Tomàs
ACORD:
L‟Ajuntament de Torelló està interessat en formar part de la Fundació SANT TOMÀS que
té com a objecte millorar i promoure la qualitat de vida en els àmbits següents : educatiu,
formatiu, d'orientació i inserció laboral, social, habitatge, salut, lleure , esport i comunitari
de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la comarca
d'Osona per tal que tinguin les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania.

FONAMENTS DE DRET:
L‟article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local
assenyala que és competència del Ple municipal els acords relatius a la participació en
organitzacions supramunicipals. En el mateix sentit l‟article 52.2. b) 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.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l‟adhesió de l‟Ajuntament de Torelló a la Fundació Sant Tomàs i aprovar
els estatuts que la regulen i que s‟incorporen com annex a aquest acord.
Segon.- Facultar l‟Alcalde-President de l‟Ajuntament de Torelló per a la signatura del
conveni, així com tota la documentació necessària per a l‟efectivitat del present acord.
Tercer.- La persona que representarà l'Ajuntament a la Fundació Sant Tomàs serà la
Regidora de Benestar Social.
Quart.- Notificar aquest acord a la Fundació Sant Tomàs.

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport; només comentar que ja que es demana transparència a les
administracions públiques, creiem que amb els convenis que signem, com ara amb la
fundació Sant Tomàs, puguem fer un seguiment d‟aquests convenis i ser el màxim
transparents possible i aquí creiem que s‟hauria de fer aquest seguiment des del consell
de benestar i amb altres convenis semblants, fer-ho amb els consells pertinents i si a
l‟àmbit d‟aquests convenis no tenim un consell municipals, poder-ho fer a la Junta de
portaveus, perquè tots plegats poder fer un seguiment de la nostra pertinença, en aquest
cas, com a membres d‟aquesta Fundació.

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

2.3. HISENDA
2.3.1. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 27, reguladora
de la taxa pel servei de teleassistència domiciliària
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
Finalitzat el procediment obert de contractació del Servei Local de Teleassistència (servei
que donen conjuntament els ens locals i la Diputació de Barcelona als ciutadans de la
demarcació de Barcelona), realitzat per la Diputació de Barcelona, amb l‟adjudicació a
l‟empresa Televida Servicios Sociosanitarios, S.L. de l‟esmentat servei fins el 31 de
desembre de 2018 amb la possibilitat de pròrroga fins a finals del 2020 i per uns preus
unitaris inferiors als que es venien aplicant fins a l‟any 2016, la regidoria de benestar
social d‟aquest Ajuntament, ha presentat una proposta per rebaixar els imports de la taxa
esmentada.
FONAMENTS DE DRET
Articles del 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte al procediment per a
l‟aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
Article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟ha de verificar que, en relació a les
taxes per prestació de serveis públics o realització d‟activitats administratives de
competència local, que s‟imposen o es modifiquen, l‟import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l‟exercici 2017 i següents, la modificació de
l‟ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
teleassistència domiciliària:
Modificar l’article 6. Quota tributària:
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia d‟usuari que hagi sol·licitat el
servei o utilitzi el mateix:
a) USUARI TIPUS A: titular del servei. El servei inclou que en el seu domicili
s‟instal·larà un terminal i se li lliurarà un polsador.
Tarifa/usuari tipus A 22,32 €/trimestre.
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b) USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional. El servei inclou un
polsador personalitzat, atès que aquest usuari conviu amb un titular del servei de
teleassistència.
Tarifa/usuari tipus B 3,30 €/ trimestre.
c) USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional. El servei és
íntegra però sense polsador personal. L‟usuari C conviu amb un titular tipus A i
necessita les prestacions i atencions que el servei proporciona, però que no té
capacitat física, psíquica o sensorial per poder sol·licitar per si mateix aquesta
atenció i, per tant, no pot fer ús del polsador.
Tarifa/usuari tipus C 1,65 €/trimestral.
En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei (tipus A) i només un; i tants
usuaris tipus B o tipus C com calgui. Qualsevol de les persones usuàries del servei tindrà
les mateixes prestacions i requerirà d'un informe individual de teleassistència.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d‟Ordenances fiscals per a l‟exercici 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
En el supòsit que es presentin reclamacions, es procedirà a la seva resolució i a l‟adopció
dels corresponents acords d‟aprovació definitiva.
Quart.- Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
modificacions acordades, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, els quals
entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva i seran vigents mentre no
s‟acordi la seva modificació o derogació expressa.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC J. RIVERA:

Des del nostre grup del PSC, sempre hem defensat la gratuïtat d‟aquest servei públic en
funció de la tipologia de l‟usuari o usuària i dependent dels seus ingressos i ens sembla
que l‟equip de govern desaprofita d‟aquesta ocasió per poder oferir aquesta gratuïtat que
nosaltres hem esmentat. Pensem que hauria de ser gratuït, aquest servei; que fa falta als
que més ho necessiten, un sector de població més aviat vulnerable i desfavorit. Tot i això
no votarem en contra d‟aquesta modificació a la baixa, que celebrem, per les persones
grans que fan ús del servei i que es beneficiaran d‟aquesta abaixada, que per nosaltres
és insuficient.
Per coherència amb el que vam votar en l‟aprovació de les ordenances fiscals, que el
nostre vot va ser desfavorable, hauríem de votar en contra, però en aquesta ocasió ens
abstindrem.
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Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló Som Poble, si que votarem en contra d‟aquest punt. En aquest
cas, i tal i com heu explicat, entenem que s‟abaixa el preu de la taxa, ja que l‟empresa
que ha guanyat el concurs es va presentar a la baixa i a nosaltres ens preocupa que el
preu d‟un servei tan necessari com aquest, depengui de factors externs a les institucions.
Ens preguntem què passarà si mai es diu que passa a la inversa ni les empreses que ho
gestionen apugen el cost del servei; que si, que es treu a concurs per un preu i que les
empreses només es poden presentar a la baixa a partir d‟aquest preu, però aquestes
coses ja sabem com van a vegades, i si no, mirem com ha anat amb la sala polivalent,
per exemple!
Des del nostre grup creiem que aquests serveis imprescindibles han d‟estar gestionats
des de les pròpies institucions públiques, ja que és l‟única manera d‟assegurar-ne un
correcte funcionament i el control complet sobre el seu funcionament i els seus preus i, a
més, i ja entrant en aquest servei en concret, creiem que afecta majoritàriament a un
sector de gent que pot tenir més dificultats econòmiques. Per tant, si, una vegada més
creiem i proposem que s‟hauria de tarificar segons la renda i en aquest cas en concret,
que fos gratuït a partir d‟un nivell de renda predeterminat. Suposo que ens explicareu que
ningú s‟ha quedat sense aquest servei, que si algú no pot pagar, des de l‟Ajuntament se‟l
ajuda; i si, segurament és cert, si algú no se‟l pot pagar se‟l ajuda. Però imagineu-vos un
cas que pot ser ben real: un senyor o una senyora, que estigui jubilada, visqui sola, cobri
la pensió mínima, o no cal ni que mirem la mínima, que cobri la mitjana i que necessiti el
servei de teleassistència domiciliària. Possiblement si, amb esforços podrà pagar el
servei, però no seria d‟una gran ajuda que per a aquestes persones el servei fos gratuït? I
és que amb aquests diners mensuals que estem parlant i els costos que té actualment la
vida, 22 euros al trimestre entenem que poden arribar a ser molts diners.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi votarem a favor d‟aquesta modificació –com s‟ha dit- a la baixa per motiu que
amb la nova licitació s‟han baixat preus i posem en valor l‟exempció que es fa per motius
de renda, és a dir, que a partir d‟una renda estipulada per diferents tipologies de famílies
o unitats familiars que hi hagi, que per qüestions de renda no s‟hagi de pagar aquesta
taxa i que ningú en quedi exclòs per motius econòmics com ha estat fins ara, que s‟ha
aconseguit. A més, és un servei que té una valoració molt positiva per part dels usuaris.
Sra. CARME FRANCOLÍ:

Jo només volia comentar i respondre al company del PSC, que ve a ser el que ha dit ara
en Jordi, que tal com diu l‟article 5è de l‟ordenança fiscal, “gaudiran de l‟exempció de la
quota del preu, és a dir que no pagarien, totes les persones que els seus ingressos bruts
mensuals estiguin d‟acord amb es barems establerts per l‟indicador de renda de la
suficiència de Catalunya”. O sigui que la persona que estigui dins d‟aquests barems no se
li cobra.
I llavors, penso que es proposa una bonificació, però és a la baixa i déu ni do! La baixa
que es proposa. I per descomptat, que nosaltres aquest servei fa molts anys que ja
sempre ha tingut molt bona... que jo sàpiga, no hem tingut mai cap problema de res i
aquests casos que expliques, Francesc, no se sap mai què pot passar, però jo gairebé
posaria la mà al foc que aquest servei funciona i funcionarà com fins ara.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Jo ara no tinc l‟escala aquí, però ja n‟hem parlat alguna vegada amb diversos regidors de
l‟equip de govern, en què ens hem mirat l‟índex de suficiència i nosaltres el que
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considerem és que realment –i em sembla que alguna vegada ja ho he comentat a
l‟Albert- quasi no s‟hi acull ningú, perquè les rendes que valoren si s‟agafa el nivell 1 de
l‟escala, és tant i tant baix, que realment és molt baix! És que no has de tenir quasi res,
per poder-t‟hi acollir! Hi pot haver molta gent en situació de pobresa o en situació
vulnerable, o en situació de costar-li molt arribar a final de mes i que traspassi d‟una mica
aquests ingressos de l‟índex de suficiència si s‟agafa depèn de quina escala s‟agafi i, per
tant, nosaltres si, és cert, hi ha aquesta renda, però si no ho recordo malament em
sembla que havíeu dit que només una o dues persones s‟hi havia arribat a acollir en el
tema de la teleassistència i em sembla que és un sector prou vulnerable i que afecta gent
que prou malament ho passa i nosaltres valorem que si, que s‟ha d‟agafar a partir
d‟aquesta renda, però no del nivell 1, si no que s‟hauria d‟agafar un valor bastant més
gran de l‟escala en què s‟hi pogués agafar bastanta més gent. I si algú ja té una renda
molt alta, a nosaltres no ens fa res que pagui el servei, però som partidaris que s‟hauria
d‟apujar el grau.
Sra. CARME FRANCOLÍ:

Ho tinc aquí: nivell d‟un membre, renda mensual de 663,97 €.
Sr. JAUME VIVET:
És el barem que ens agafem i, per tant, la persona que cobri menys que això, s‟hi pot
acollir.
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: 12, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d‟ERC-JpT-AM i d‟EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de CUP-SP
Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP

2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació expedient de licitació i plecs contracte de subministrament
mitjançant arrendament sense opció de compra d'un sistema informàtic de gestió i
tramitació electrònica administrativa amb modalitat SaaS
ACORD:
Relació de fets:
El responsable del departament de Sistemes d‟Informació ha informat en data 17 de
gener de 2017 de la necessitat de procedir a la contractació del subministrament
mitjançant arrendament sense opció de compra d‟un sistema informàtic de gestió i
tramitació electrònica administrativa amb modalitat Saas per tal de disposar de serveis
més accessibles per gestionar els expedients administratius municipals.
Per resolució d‟alcaldia de data 18 de gener de 2017 es va aprovar iniciar l'expedient per
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a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Atès que donada la característica del subministrament a licitar es considera com
procediment més adequat el procediment obert, atenent a l‟oferta econòmicament més
avantatjosa amb diferents criteris d‟adjudicació i tramitació ordinària.
Vist que en data 18 de gener de 2017 s‟ha emès informe d'Intervenció respecte
l‟existència de consignació pressupostària suficient i adequada 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 18 de gener de 2017 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 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 9 del TRLCSP descriu els contractes de subministrament.
3. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert en
les adjudicacions dels contractes.
4. D‟acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan de
contractació correspon al Ple municipal atès que la durada del contracte supera els quatre
anys.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l‟Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d‟adjudicació i tramitació
ordinària, per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament sense opció
de compra d‟un sistema informàtic de gestió i tramitació electrònica administrativa amb
modalitat SaaS, amb un pressupost de licitació total pels quatre anys de noranta-vuit mil
tres-cents quaranta-set euros amb onze cèntims (98.347,11 €) i vint mil sis-cents
cinquanta-dos euros i vuitanta-nou cèntims (20.652,89 €) en concepte d‟IVA (21%).
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de cinquanta mil euros amb noranta-sis
cèntims (50.000,96 €), IVA inclòs, amb càrrec a les partides: 211-9201-2270600 –
subministrament i assistència programari (15.000,50 €) i 211-9201-2060000 – implantació
i lloguer llicència gestor tramitació electrònica ( 35.000,46 €) del pressupost de despeses,
pels mesos de gener a desembre de 2017.
Tercer.- Condicionar l‟adjudicació del contracte a que s‟aprovi definitivament la
modificació de pressupost núm. 2/2017 en relació al lloguer de la llicència del gestor de
tramitació electrònica.
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Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de subministrament.
Cinquè.- Aprovar l‟obertura del procediment d‟adjudicació mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d‟adjudicació a través
d‟edictes que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de
contractant, per tal que durant el termini de quinze dies naturals es puguin presentar les
proposicions que s‟estimin pertinents.
Sisè.- Notificar aquest acord al departament de Sistemes d‟Informació

INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
El nostre grup sempre s‟ha mostrat molt favorable a fer passos ferms cap a
l‟administració electrònica, perquè entenem que és l‟única garantia per aconseguir, algun
dia, una administració oberta, transparent i que pugui rendir comptes. En aquest sentit
som clarament favorables a l‟aprovació d‟aquest expedient.
En aquesta ocasió també compartim el plantejament general d‟una licitació que prima els
conceptes tècnics, aquest cop sí, per sobre dels econòmics i, per tant, en aquest sentit
també ens sentim còmodes en el plantejament general del ple.
Si haguéssim d‟apuntar algun però que sempre és bo fer-ho no només perquè som
oposició sinó perquè creiem que el debat és bo per fer avançar idees, nosaltres
haguéssim establert la “carpeta ciutadana vinculada a la seu electrònica” i la “migració de
dades i documents” com un requisit i no com una millora. Igualment, cal no oblidar-ho, hi
ha pendent lligar el servei amb un gestor documental que asseguri les pràctiques d‟arxiu i
que per tant garanteixi que la documentació que generarem ara ja de forma electrònica i
les dades siguin permanentment consultables i que estiguin a disposició de la ciutadania.
Entenem que pot fer-se en una segona fase, però que no es pot demorar massa en el
temps, perquè creiem que és prou important.
Finalment només faríem una petició lligada al discurs que sempre fem quan parlem
d‟aquests temes. Després de preguntar-ho a la comissió informativa pertinent se‟ns va
comunicar que la responsabilitat d‟elecció i supervisió del servei, recaurà únicament en el
cap dels sistemes informàtics. Per nosaltres això –ho hem dit sempre- és un error. Pel
que fa a la presa de decisió nosaltres entenem i defensem que la mesa de contractació
hauria de garantir que es tindran en compte com a mínim tres aspectes que per a
nosaltres esdevenen claus:
 El tècnic: per assegurar que el servei és apte per cobrir les necessitats que
s‟espera que cobreixin totes aquestes eines o aquests serveis SAS
 el jurídic: per garantir que el servei no vulnera cap aspecte com poden ser la
protecció de dades, les certificacions o signatures electròniques, etc.
 El documental: per assegurar que la informació que es genera podrà acabar
arxivant-se sense problema i que segueix o aplica els criteris de traçabilitat
adequats, perquè l‟administració pugui complir amb les lleis de transparència.
Per això som del parer que a banda de recolzar-se amb els informes tècnics del cap de
sistemes informàtics -que a priori han de garantir el funcionament tècnic de les eines-, la
mesa de contractació hauria de tenir molt en compte les aportacions que poguessin fer
tant la Secretaria (que ja forma part de la mesa i per tant esdevindrà garant dels aspectes
jurídics) i l‟arxivera municipal que és qui entén de gestió documental, documents i
preservació. Per tant doncs des del nostre grup votarem favorablement aquesta moció,
però demanem que es tingui en compte aquesta aportació.
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Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport però tenim alguns dubtes al respecte, el que passa és que
en licitacions com aquesta, són uns dubtes que queden molt a l‟aire, perquè en pocs llocs
tenen experiències, perquè és un sistema que s‟està implementant actualment. El que si
que hem plantejat a nivell tècnic a l‟Ajuntament, és el fet de perquè no incloure la carpeta
ciutadana en el plec, sinó que es fa com a millora i el fet de perquè posar com a millora el
consorci que també pugui tenir aquest sistema, quan el consorci està adscrit a
l‟ajuntament.
Pels valors que ens han dit que podia costar implementar la carpeta ciutadana dins del
mateix plec, ens han dit que són uns 2.000 €, potser estem posant això com a millora
perquè limitar les ofertes econòmiques amb una puntuació baixa que, posant en valor les
ofertes econòmiques no és una cosa per ser dolenta si després es té plantejat
correctament tot el tema de les baixes temeràries i que realment les ofertes siguin
realitzables. I en el cas del tema del consorci, serien uns 5.000 € que en global serien
7.000 € que segurament potenciant que pugui haver-hi una millor oferta econòmica,
s‟haurien pogut incloure aquí i assegurar-nos que hi és i també en el cas del consorci,
l‟Ajuntament de Torelló assumeix el 100% del cost, ja sigui via millora –sense rebaixar
l‟oferta- i la resta de municipis no. ja està bé exercir la capitalitat; a més, pel volum que
representa Torelló respecte als municipis del consorci si s‟hagués de repartir costos, bona
part anirien per l‟Ajuntament de Torelló, però creiem que una corresponsabilitat per part
dels membres del consorci en despeses com aquesta, també seria de rebut. Malgrat tot,
nosaltres hi donarem suport i estarem amatents a veure tot plegat com va.
Sr. JAUME VIVET:
Recullo les peticions que heu fet; això també ho transmetrem, Jordi, el tema de les
millores. Penso que en el tema de la carpeta ciutadana amb el sistema actual ja hi és i
tampoc sabem a qui s‟adjudicarà i per això ho posem com a millora pel cas que guanyi
una altra empresa que no és la que tenim; es va fe sobretot en aquest sentit.
El tema del consorci, tens raó en el tema de la coresponsabilitat, això és veritat. També
hem de dir que el consorci té una entitat jurídica pròpia, tot i que penja de l‟Ajuntament de
Torelló en el qual està inscrit, aquesta és una de les coses que vam tenir clares, que si en
aquell moment el consorci no el subscrivia Torelló desapareixeria. Penso que posar-ho
com a millora i que puguem treballar amb el mateix sistema és bo i en el cas que no ho
posin com a millora, potser ens haurem de plantejar, si hi ha la necessitat de fer-ho, ferho des del mateix consorci com a entitat pròpia i fer el que toqui i amb la
corresponsabilitat que toqui a cada municipi.
Solució bona potser no n‟hi ha cap, però ens va semblar tractar-ho d‟aquesta manera i el
tema tècnic penso que és important apostar-hi; el tema jurídic hi és i sé que amb
l‟arxivera cada vegada s‟hi compta més, perquè és un tema de tractament d‟un fons
documental que quedarà d‟una altra manera, ja en parlarem més endavant, però pensem
que si que s‟hi ha de comptar.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.
2.5.- El ple de l’Ajuntament de Torelló en memòria de les víctimes de l’Holocaust.
El passat 27 de gener vàrem commemorar el dia internacional en record de les víctimes
de l‟Holocaust. D‟entre els aproximadament 11.000.000 milions de persones que foren
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assassinades als camps d‟extermini nazis, dues d‟elles eren de convilatans nostres: en
Bonaventura Cotrina Vila, natural de Torelló, i en Domènec Marquillas Costa, torellonenc
d‟adopció procedent de Sant Hipòlit de Voltregà. Ambdós, exiliats després de la derrota
republicana a la guerra civil, foren assassinats el setembre de 1941 a Gusen (Àustria).
Arrel d‟un acord de ple del 2005, l‟Ajuntament de Torelló va col·locar una placa al camp
de concentració de Gusen en memòria de les víctimes de l‟Holocaust Nazi i, en especial,
als vilatans torellonencs assassinats en aquell camp.
Amb l‟objectiu de mantenir viva aquesta memòria tots els grups polítics del Consistori
volem fer una crida a no oblidar aquest episodi de la nostra història llegint un fragment de
“Si això és un home” de Primo Levi, un dels llibres que millor ha sabut narrar l‟abast i la
cruesa de l‟holocaust:
“Els que viviu segurs a les vostres cases escalfades. Els que trobeu en tornar a casa al
vespre el sopar calent i cares amigues: considereu si això és un home, qui treballa en el
fang, qui no coneix la pau, qui lluita per un tros de pa, qui mor per un sí o per un no.
Considereu si això és una dona, sense cabells i sense nom, sense forces per recordar els
ulls buits i el ventre fred com una granota a l’hivern.
Penseu que això ha passat: us confio, aquestes paraules. Graveu-les al vostre cor quan
sigueu a casa o aneu pel carrer, quan us fiqueu al llit o us lleveu; repetiu-les als vostres
infants. O que se us ensorri la casa, la malaltia us impossibiliti i els vostres fills us girin la
cara”.
Prenem com a nostres les paraules d‟aquest autor que malgrat haver sobreviscut als
camps de la mort s‟acabà suïcidant 42 anys després per les seqüeles que li deixaren els
fets viscuts. Per això aquest consistori vol, un cop més, fer palès el seu compromís per
mantenir viva la memòria de les víctimes de l‟holocaust i reafirmar-se amb els valors
democràtics tot condemnant la intolerància per raons de raça, de gènere, de sexe, o per
qualsevol mena de creença política, ideològica o religiosa.

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

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. MOCIÓ del Grup municipal CUP Torelló - SP per l'adequació de la plaça
Joan Maragall com a espai per a l'ús públic
ACORD:
ANTECEDENTS
Torelló disposa de pocs espais públics al nucli urbà que siguin de titularitat municipal i
que es puguin dedicar al lleure de col·lectius com les persones grans i la mainada. En
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una època com l‟actual on els valors comunitaris han retrocedit enfront l‟individualisme,
ens sembla important enfortir la vida pública i el sentiment de pertinença als barris.
L'espai públic és el lloc on es fa més visible la riquesa i la complexitat de l'intercanvi de
valors, perquè és en aquest espai on les persones poden interaccionar i compartir
experiències en un escenari que sense ser de ningú és de tothom.
La Plaça Joan Maragall està situada al Barri de Montserrat a mig camí entre l‟Escola Vall
del Ges i l‟Avinguda Montserrat. Entre el seus atractius s‟hi compta un escut de Torelló
que la fa especialment singular. La seva situació la converteix en un espai ideal per a
col·lectius com la canalla i la gent gran.
Tal i com ens han manifestat des de l‟Associació de Veïns del Barri de Montserrat, l‟estat
actual d‟aquesta plaça denota certa deixadesa i presenta mancances pel que fa a la
seguretat, ja que en determinades hores del dia hi coincideixen una alta afluència
d‟infants i un trànsit intens de vehicles en el carrer contigu: el carrer Catalunya.
L‟Ajuntament de Torelló pot efectuar actuacions de millora en aquest emplaçament amb
petites inversions que no vagin més enllà del treball de la brigada municipal i la
instal·lació de nous elements de mobiliari urbà.
És per tot això que, a proposta del grup municipal de la CUP-SP, el Ple de l‟Ajuntament,
per unanimitat del seus membres assistents, acorda:

PRIMER.- Fer les actuacions necessàries pel que fa als elements i la jardineria per
restaurar l‟espai, dignificar-lo i eliminar-ne els símptomes de deixadesa.
SEGON.- Renovar el mobiliari urbà actual i introduir-hi nous elements de lleure i
socialització destinats, especialment, a la gent gran i la mainada.
TERCER.- Instal·lar a la part adjacent al carrer Catalunya, un tancament que sense aïllar
a la plaça s‟adeqüi a l‟entorn i ajudi a millorar la seguretat de la mainada que hi juga.
INTERVENCIONS:
Sr. LLUÍS TONEU:
Des del nostre grup ens hem decidit a presentar aquesta moció, perquè entenem que
Torelló disposa de pocs espais públics al nucli urbà, que siguin de titularitat municipal i
que es puguin dedicar al lleure de col·lectius com les persones grans i la mainada. En
una època com l‟actual on els valors comunitaris han retrocedir enfront de l‟individualisme
a la vida pública, entenem que crear aquest sentiment de pertinença de barri és important
i per això ens hem decidit a presentar aquesta moció.
Parlant amb l‟Associació de Veïns del Barri de Montserrat, ens van fer avinent que
aquesta és una de les places més freqüentada per la gent d‟aquell barri, sobretot per la
situació geogràfica en què es troba, a mig camí entre l‟escola Vall del Ges i l‟avinguda de
Montserrat, que fa que sigui un punt de trobada en determinades hores, sobretot, de
determinades persones que quan es pot gaudeixen del carrer jugant-hi, parlant, …
Els veïns s‟han queixat que la plaça està una mica deixada; jo hi he anat i crec que amb
poca cosa faríem. Si que és veritat que faria falta, per exemple, retocar l‟escut de Torelló,
que hi ha al mig de la plaça, arreglar algun banc, i si que és veritat, i aquest és un
problema que no és només en aquest espai, sovint hi trobem excrements de gossos per
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l‟incivisme d‟alguns dels seus amos, i que la jardineria –tot i que, insisteixo, avui ho he
vist bastant bé- a vegades també deixa una mica per desitjar.
Entenem que estem a principis de mandat i que el pressupost en aquest sentit, potser
permet certes actuacions petites com aquesta, actuacions que no van més enllà del
treball de la brigada municipal i nosaltres hem plantejat els punts que es reclamen en
aquesta moció, que no és res més que fer un rentat de cara, i un altre molt important que
és mirar d‟assegurar una mica més la seguretat d‟aquelles persones, sobretot dels nens,
que en determinades hores puntes hi juguen, perquè en aquell barri, quan hi ha la sortida
de l‟escola Vall del Ges hi ha molts cotxes que circulen pel carrer contigu i plantejàvem
fer una mena de tancament que en cap cas aïllés la plaça, en cap cas parlem d‟un mur
que tanqui o que aïlli la plaça de la resta del seu entorn urbà, si no que amb una petita
tanca ja seria un impediment perquè els nens, sobretot d‟edat més petits, no creuin el
carrer de forma fàcil.
Pe tant, doncs, com ja s‟ha llegit, presentem aquesta moció amb els tres punts que aquí
s‟indiquen: fer un rentat de cara, renovar una mica el mobiliari urbà i fer aquest petit
tancament i esperem que la resta de grups pugui donar suport a aquesta proposta.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:

Nosaltres hi donarem suport; hi estem totalment d‟acord. Aquesta moció que presenten
els companys de la CUP Torelló, també es podria fer extensible a altres places com la
plaça del Dr. Fleming o la plaça de Joanot Martorell.
Nosaltres hi donem suport.
Sr. JORDI CASALS:
Hi donem suport.
Sr. DAVID FORCADA:
Nomes un incís en el títol: diu “adequació de la plaça Joan Maragall com a espai per a ús
públic”; jo entenc que l‟ús públic ja el té ara. És un rentat de cara i la plaça en si no és
que sigui excel·lent, però tampoc està tan malament. Si que és cert que al final
demanarem un pressupost per equipar molts espais i és un tema de prioritzar; potser si
que estaria bé debatre això quan debatem els pressupostos, però tot just comencem i
tenim un marge suficient per fer això.
Tal com apuntava en Francesc, hi ha la plaça del Doctor Fleming, que també tenim
constància que s‟hi ha de fer alguna actuació; ara hi ha el camp de futbol de l‟avinguda de
Montserrat, que s‟hi ha començat a fer el tema de la retirada de tanques i l‟hem de
recuperar, o la Joanot Martorell i, per tant, som conscients que s‟ha de fer tot això.
El que si dir-vos, és un rentat de cara; per tant, de les partides que hi ha de mobiliari urbà,
papereres, ... agafarem el compromís d‟adequar i tenir en compte aquesta plaça.
Si que el tercer punt, que és el de la instal·lació aquesta, és una demanda que ens havien
fet i recordo que en el seu moment ja s‟havia mirat, però es va quedar a l‟aire i també
agafarem el compromís de veure quin tipus de barrera hi podem posar, perquè si que és
cert que en aquell carrer hi ha força trànsit, ara, i per seguretat si que hi hem de fer
alguna cosa.
Per tant, donarem suport a la moció.

Sr. LLUÍS TONEU:
Donar les gràcies a tots els grups pel suport i, com hem dit, parlem, no de cap gran
infraestructura; estem parlant d‟una actuació d‟un arranjament bàsicament i si que parlem
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d‟una cosa que si ja teníeu prevista fer, encara millor que millor, que quedi escrit i, per
tant, endavant amb el programa.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

3.1.1.2. MOCIÓ del grup municipal CUP Torelló - SP, per a la dignificació de la zona
de la Bardissa
ACORD:
La Bardissa és un espai d‟alt valor ecològic situat a la confluència dels rius Ges i Ter
destinat a l„ús públic. La seva proximitat al nucli urbà el fa especialment indicat com a
àrea verda, espai de lleure, de descans o de passeig.
ATÈS que amb data 10 d‟Abril de 2013, l‟Ajuntament de Torelló es va adherir al conveni
marc del projecte “RIBERES DEL TER” de custòdia i restauració dels cursos fluvials de
la conca del riu Ter.
ATÈS que l‟Ajuntament de Torelló va aprovar en el seu ple del dia 29 d‟octubre de 2007
un contracte de custòdia del Territori amb la propietat, per el qual es va cedir la gestió de
l‟espai de la Bardissa a l‟Ajuntament per un període de 10 anys.
ATÈS que l‟Ajuntament es va comprometre a actuar en la millora ambiental d‟aquest
espai i en la ordenació del seu ús públic.
ATÈS que aquesta zona presenta un estat de deixadesa evident: tanques malmeses
(amb el conseqüent perill per als vianants), senyalització deteriorada, manca de
papereres, acumulació d‟excrements de gos, etc., i que la neteja d‟aquest espai
especialment sensible depèn en gran mesura de les campanyes realitzades per
voluntaris.
ATÈS que la gran biodiversitat existent a la Bardissa la fa especialment indicada per a la
seva utilització coma eina pedagògica per a la sensibilització ambiental dels ciutadans de
Torelló.
És per tot això que, a proposta d‟/de Alcaldia, el Ple de l‟Ajuntament, per unanimitat del
seus membres assistents, acorda:
PRIMER.- Realitzar de forma immediata les actuacions necessàries per a la reparació,
adequació i manteniment de les tanques, plafons informatius i d‟altres elements existents
a la Bardissa.
SEGON.- Establir un pla periòdic de neteja i condicionament d‟aquesta zona que
inclogui, com a mínim, tres actuacions a l‟any.
TERCER.- Dotar l‟espai de la Bardissa i zones adjacents d‟un nombre adequat de
papereres.
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QUART.- Programar durant l‟any 2017 una campanya específica entre els ciutadans per
fomentar la utilització d‟aquestes papereres i per conscienciar als propietaris d‟animals
de la importància de la recollida d'excrements.
CINQUÈ.- Estudiar, conjuntament amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis,
l‟establiment d‟un pla específic d‟actes i accions per a la sensibilització ciutadana en
l‟entorn de la Bardissa, el qual es realitzarà durant els anys 2018-2019.
INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Aprofitem per recordar alguns dels motius que hem remarcat i que creiem que són
importants per a poder treballar per dignificar la zona de la bardissa:
1. És un espai d‟alt valor ecològic i que té una gran biodiversitat pel lloc on es troba
i això la fa especialment indicada per a la seva utilització coma eina pedagògica per a
la sensibilització ambiental per la gent del municipi
2. Recordem que a més, l‟Ajuntament ja es va adherir al conveni marc del projecte
“RIBERES DEL TER” de custòdia i restauració dels cursos fluvials de la conca del riu
Ter.
3. També el 2007 es va aprovar, per ple, un contracte de custòdia del territori per
un període de 10 anys i l‟Ajuntament va adquirir el compromís d‟actuar en la millora
ambiental d‟aquest espai i en l‟ordenació del seu ús públic.
4. Sabem que s‟estan fent actuacions i ja es treballa en aquesta zona, però potser
podríem treballar-hi una mica més. Actualment, aquest espai, es troba en un estat de
deixadesa evident: tanques malmeses (amb el conseqüent perill per als vianants que
passegen per allà i per la mainada que també hi pot anar), senyalització deteriorada,
manca de papereres – que hem fet evident més d‟una vegada-, acumulació
d‟excrements de gos, etc., i que la neteja d‟aquest espai especialment sensible
depèn en gran mesura de les campanyes realitzades per voluntaris. Pensem que
potser es pot fer una mica més d‟èmfasi i per això plantejàvem que es pogués fer una
neteja, més o menys, tres vegades l‟any.
Per tot això, sol·licitem que aquest consistori adopti els acords que ha llegit prèviament la
secretària.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:

Totalment d‟acord.
Sr. XAVIER LOZANO:

Des d‟Esquerra-Junts per Torelló, evidentment donarem suport a aquesta moció, no
podria ser d‟altra manera. Creiem en l‟alt valor ambiental, paisatgístic, educatiu que té
aquest espai i per això quan estàvem al govern el 2013 no vam dubtar ni un moment en
què ens havíem d‟adherir al contracte marc de riberes del Ter i que s‟havia de renovar
l‟acord de custòdia i, de fet, també vam impulsar en el seu moment actuacions que
evidentment també pel pas del temps s‟han d‟anar fent periòdicament, com va ser la
reparació de les cartelleres, que s‟havien malmès en el seu moment, o actuacions amb
espècies invasores com acàcies o replantació d‟espècies autòctones.
Per tant, completament d‟acord amb el contingut d‟aquesta moció. A més, trobem que és
molt important i el que fa és desenvolupar precisament aquesta responsabilitat adquirida
el 2007 i després refermada el 2013 i que assenyala que la responsabilitat de
l‟Ajuntament amb la custòdia i el manteniment d‟aquest espai important per al nostre
poble i, a més, també segueix les propostes que nosaltres vam presentar en el
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pressupost en temes d‟instal·lar papereres en els llocs on fan falta, o les campanyes de
gossos, propostes que es van incloure en el pressupost i en la línia dels acords que es
proposen en aquesta moció.
Voldria fer èmfasi, també, que en la moció es fa esment que el manteniment que s‟hi fa
és bàsicament amb campanyes de voluntaris. També creiem que s‟han de continuar fent
aquestes campanyes de voluntaris, perquè precisament tenen un valor educatiu i un valor
de conscienciació molt important i, per tant, malgrat que estem d‟acord en què
l‟Ajuntament hi ha de fer actuacions, les actuacions per part de voluntaris han de
continuar essent-hi, perquè és quan la gent trepitja el territori, que l‟estima i el cuida i, per
tant, si apropem la gent al riu, serà quan els ciutadans l‟estimaran i el cuidaran.
Donarem el nostre suport.
Sr. MANEL ROMANS:
Jo he de dir que em va sorprendre una mica quan vaig veure aquesta moció dimarts
passat. Inclús hi vaig anar, perquè diguem que la bardissa no és el lloc habitual on jo vaig
a passejar, però si que cada mes i mig o dos hi anava a treure el nas i vaig pensar que no
hagués passat alguna cosa, per exemple, dos mesos enrere van caure unes tanques,
que després les vam treure i les vam arreglar. Quan hi vaig anar, vaig veure que estava
bastant bé, almenys segons la meva manera de veure-ho.
Nosaltres, com equip de govern, al redactar el PAM ja vam dir en el punt 4.1.1. “executar
els treballs de recuperació i restauració paisatgística d‟espais naturals en l‟entorn del
municipi: Malianta, la Bardissa...” per tant, nosaltres ja en som conscients i ho posem en
el Pla d‟Actuació Municipal.
No sé si abans del gener de l‟any passat havíeu anat a la Bardissa i havíeu vist com
estava; estava plena d‟argelagues per tot arreu, com ha dit en Xevi, estava plena
d‟espècies invasores, d‟acàcies, de rebrots de pollancres... i vam apostar des de
l‟Ajuntament de Torelló, que els plans d‟ocupació que ens dóna el S.O.C., destinar dues
persones que es dediquessin a mantenir els camins i les zones i el riu; i per això hi vam
destinar dues persones, que es van dedicar bona part de la seva estada treballant a casa
nostra, a la Bardissa, perquè era un lloc dels que van tenir més feina. I jo, la veritat:
havent vist com estava la Bardissa el gener de l‟any passat i veient-la com està ara,
home! Si que en el carrer del Pou vaig veure que hi havia un parell de tanques una mica
tombades, però no estaven tombades a terra, però el que era la zona de la Bardissa, és a
dir, el camí paral·lel al riu Ges o el paral·lel al riu Ter, hi havia els pals i no hi ha els
travessers. Per què no hi ha els travessers? Perquè aquests travessers estaven podrits i
el que vam decidir, com que no ens agradaven aquelles tanques allà, vam dir que les
tanques que es podien aprofitar les posaríem en les que estan malmeses en el tros que hi
ha paral·lel al riu Ges i en l‟altre tros ho deixarem sense tanques, perquè ens sembla que
la gent també ha de poder accedir en aquests espais que estaven delimitats per la tanca.
Què més hem fet? Hem renovat aquest contracte que parlàveu de l‟any 2007 amb la
propietat; es va fer un contracte per 10 anys per a l‟ús d‟aquest espai; ja vam tenir una
reunió aquest mes passat amb la propietat i es va arribar a un acord per poder tornar a
renovar aquest contracte; per tant, diguem que d‟aquest espai els ciutadans de Torelló en
podran seguir gaudint.
Això que dèieu que depèn en gran mesura, la neteja d‟aquest espai, de les campanyes
realitzades pels voluntaris, si que es fa una actuació a l‟any, que és el “fem dissabte”, que
precisament l‟any passat només la vam poder fer a mitges, perquè ens va ploure; al matí,
quan hi vam arribar, estava plovent i no ho vam poder fer i vam fer el que vam poder: vam
donar una volta per allà i es va acabar, però hem de dir que a part que valorem molt
positivament el fet que vinguin voluntaris allà i ens ajudin a mantenir aquell lloc net i
endreçat, com a Ajuntament, amb els plans d‟ocupació que tenim i he de dir que demà
comencen dos plans d‟ocupació del programa “treball i formació” que fem conjuntament
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amb el consell Comarcal, que estaran sis mesos més, aquest any, dedicats a les tasques
de manteniment dels camins i de la llera del riu.
Per tant, diguem que des del mes de febrer i fins el mes de juliol, tindrem dues persones
per tal que puguin mantenir aquests espais. Si que hi tornava a haver rebrots; ho vaig
anar a mirar aquesta setmana passat; ha tornat a sortir algun rebrot d‟aquestes espècies
invasores i tornarem a actuar i tornarem a treure-les i a la zona de Malianta, intentarem
mantenir-ho ben net.
Nosaltres, com a equip de govern, ja som conscients que això ha d‟estar net, polit i
planxat i per això dediquem aquests plans d‟ocupació –que no s‟havia fet fins araaquests sis mesos que dues persones faran el manteniment.
Per tant, això que diu “establir un pla periòdic de neteja”, quan tenim aquestes persones,
elles són les que es cuiden, quan al tècnic, en Pere Rifà, li sembla que s‟hi ha de fer una
actuació, agafem aquestes persones i les portem allà i que facin la feina que han de fer.
Això de 3 actuacions l‟any, segur que en fem més de tres a l‟any. Per tant, si vostès volen
posar 3 a l‟any ja està bé, però no hi anem 3 vegades l‟any, si no que hi anem moltes
vegades més.
Les papereres? Les papereres si que crec que és una de les mancances que tenim; això
ja fa temps que des de la regidoria de medi ambient ho vam dir a obres i serveis; ara sé
que estem esperant unes papereres que ens han d‟arribar d ela Diputació i de seguida
que arribin aquí, demano al regidor que tingui celeritat i que faci cas a l‟Elena Crespi i
posi les papereres tan aviat com pugui.
I en el tema del centre d‟estudis de rius Mediterranis, és una entitat que nosaltres hi
col·laborem i no només amb aquesta, també amb el consorci del Ter; aquesta setmana,
per exemple, hi va haver una reunió en el museu industrial del Ter que el consorci del Ter
ens va fer una presentació del pla d‟usos. Vaig dir que em feia molta gràcia anar-hi, però
he de dir que dels ajuntaments de casa nostra que havien d‟assistir, només érem tres.
Per tant, si érem un dels tres vol dir que ens ho creiem: ens creiem els rius, ens creiem
els usos i ens creiem tot el manteniment que hi puguem fer.
Per tant, jo penso que donarem suport a la moció, perquè nosaltres hi creiem en tot el
que dieu aquí, però no hem de fer el que farem perquè ens ho digueu, si no que nosaltres
com a equip de govern ja creiem que hem de fer-ho d‟aquesta manera.
Sra. ELENA CRESPI:

Ens n‟alegrem i si us ho creieu i ho feu perquè us ho creieu molt millor.
De fet la moció el que pretén és una mica formalitzar com dur a terme tot això i
estructurar-ho una mica, perquè nosaltres ja a mitjans de l‟any passat ja vam demanar
papereres i sovint no serveix de res fer actuacions si no hi ha les papereres necessàries.
Podem incidir en fer campanyes perquè les persones que tenen gossos utilitzin
papereres però si no tenen papereres on tirar els excrements... senzillament era això:
poder posar una periodicitat per poder regular que els camins es puguin utilitzar, que no
hi hagi cap perill…
En l‟última comissió informativa se'ns va dir que encara no s‟havien retirat les tanques
que havien caigut.
Si que potser ens plantegem que si els plans d‟ocupació depenen del pla de barris, no sé
si depenen del pla de barris.
Sr. MANEL ROMANS:
No. aquests depenen d‟un programa que executem, que en porta el pes el Consell
Comarcal i cada poble fa les propostes dels plans d‟ocupació; a més, s‟havien de fer en
projectes conjunts; no podia ser que un poble presentés un projecte tot sol i nosaltres,
l‟Ajuntament de Torelló amb Sant Quirze, Sora i Santa Maria de Besora vam presentar
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aquest projecte comú de neteja de riberes dels rius i de camins i tenim quatre persones,
que dues estaran al Bisaura i dues estaran a Torelló.
Sra. ELENA CRESPI:

Tal com deia, m‟alegro del vot favorable i que la moció serveixi per mantenir i que tot
això quedi per escrit i que la feina continuï.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Corporació.

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

2016/2636 13/12/2016 Decret incoació contracte menor obres substitució tram
clavegueram carrer Collsacabra
2016/2637 13/12/2016 Decret incoació contracte obres urbanització carrer Nou i
corredor de can Reig
2016/2638 14/12/2016 7-2012-i Baixa activitat C Mas les Vinyes, 39
2016/2639 14/12/2016 24-03-III baixa activitat C Ter, 160
2016/2640 14/12/2016 8-2012-CPR Resultat inspecció sanitat Pl. Nova, 9
2016/2641 14/12/2016 Multa coercitiva - C. Sant Bartomeu, 3 - MTE-RTE - 1942015-SECRE-ORDEXEC
2016/2642 14/12/2016 Compliment ordre execució - C. Sant Bartomeu, 24 - RBMMP - 195-2015-SECRE-ordexec
2016/2643 14/12/2016 Compliment ordre execució - C. Estudis, 2-4 - CO - 4462016-SSTT-ORDEXEC
2016/2644 14/12/2016 Acord incoació 49.1-16
2016/2645 14/12/2016 Incoació procediment sancionador ordenança convivència
ciutadana O.S.M.
2016/2646 14/12/2016 Sanció 50-16
2016/2647 14/12/2016 Acord incoació 50.1-16
2016/2648 14/12/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana F.V.M.
2016/2649 14/12/2016 Exp.- 573-16 alta placa de gual al Passatge dels Esports, 6
2016/2650 14/12/2016 Incoació expedient sancionador ordenança convivència
ciutadana R.R.M.
2016/2651 14/12/2016 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016-167
2016/2652 14/12/2016 Ordre de pagament préstecs novembre
2016/2653 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP
2016/2654 15/12/2016 Activitats formatives 1282 MVJ
2016/2655 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de Plana Fabrega seguretat SL
2016/2656 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP

21

2016/2657 15/12/2016 Decret incoació contracte menor serveis reparació punts de
llums
2016/2658 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP
2016/2659 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor d'Engiaux SL
2016/2660 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor d'O. B.C.
2016/2661 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de M. S. S.
2016/2662 15/12/2016 Aprovar i prendre raó de l'endós de la fra. 1161200011 a
favor de TC TORELLO, SA.
2016/2663 15/12/2016 Aprovar i prendre raó de l'endós de la fra. núm. 1161200013
a favor d'E. T. U.
2016/2664 15/12/2016 Aprovar i prendre raó de l'endós de la fra. núm. 1161200012
a favor d'ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ, SL.
2016/2665 15/12/2016 Aprovar i prendre raó de l'endós de la fra. núm. 1161200014
a favor de LOSTEC, SA.
2016/2666 15/12/2016 Decret Aprovar la certificació núm.2 de l'obra condicionament
del carrer Sant Bartomeu
2016/2667 15/12/2016 Decret aprovar un ADO a favor del Consorci VGOB
2016/2668 15/12/2016 Desestimar al·legacions T.D.T.
2016/2669 15/12/2016 Estimar al·legacions C.A.X.
2016/2670 15/12/2016 Estimar al·legacions E.V.M.
2016/2671 15/12/2016 Anul·lar butlletins
2016/2672 15/12/2016 14-05- i Incoar exp. baixa actv. C del Pont, 28
2016/2673 15/12/2016 Aprovació definitiva de la modificació del reglament del
Consell Escolar municipal de Torelló
2016/2674 15/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de B.A. V.
2016/2675 15/12/2016 Decret classificació ofertes contracte serveis enllumenat
públic
2016/2676 15/12/2016 Targeta d'armes Carabina P.C.V.
2016/2677 16/12/2016 Liquidació del Consorci urbanístic Mas les Vinyes osona Nord
Torelló
2016/2678 16/12/2016 Decret adjudicació contracte menor obres
2016/2679 16/12/2016 Nomenament membres de l'associació de voluntaris de
protecció civil de Torelló com a voluntaris de protecció civil de
Torelló
2016/2680 16/12/2016 Imposició sanció ordenança convivència ciutadana V.S.G.
2016/2681 16/12/2016 Decret adjudicació contracte treballs reparació enllumenat
2016/2682 16/12/2016 Decret adjudicació contracte menor subministrament video
acta
2016/2683 16/12/2016 Tramitació bestreta expedient J.F. S.– CR. CAPSAVILA, 7 de
l‟atorgament de subvenció de la convocatòria 2016 de
subvencions per la rehabilitació d‟elements comuns d‟edificis
2016/2684 19/12/2016 Decret aprovar un AD a favor de Blanci Vidal 3943 SL
2016/2685 19/12/2016 Acord incoació 51.1-16
2016/2686 19/12/2016 Decret adjudicació contracte menor obres
2016/2687 19/12/2016 27-2016-DRO incoar exp. esmena actv. C Canigó, 29
2016/2688 19/12/2016 24-2016-DRO Incoar exp. esmena
2016/2689 19/12/2016 Estimar al·legacions 19-16
2016/2690 19/12/2016 Denegar al·legacions 20-16
2016/2691 19/12/2016 269-16 incoar exp esmena actv C Sant Miquel, 1 C
2016/2692 19/12/2016 Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2007-174
2016/2693 19/12/2016 11-2013-i Baixa actv.C Collsacabra
2016/2694 19/12/2016 20-2016-DRO Denegar canvi titular actv. C Estudis, 11
2016/2695 19/12/2016 17-01-II.1 autoritzar pròrroga per presentar control periòdic
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2016/2696 19/12/2016 Rectificació de les bases i la convocatòria per a la selecció
d'un-a tècnic-a d'administració general, en règim de
funcionari-ària interí-ina
2016/2697 19/12/2016 Incoació d'expedient de requeriment d'indemnització per
danys a la via pública – J.A.S.
2016/2698 19/12/2016 Incoació d'expedient de requeriment d'indemnització per
danys a la via pública – V.M.R.
2016/2699 19/12/2016 Nomenament funcionària interina administrativa per
substitució absència M. R.V.
2016/2700 19/12/2016 Aprovar el padró i la liquidació de la gestió del servei de
clavegueram, del 3r. trimestre de 2016
2016/2701 19/12/2016 Responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. J.T.C. en
representació de la Sra. L.P.L.
2016/2702 20/12/2016 Baixa servei de teleassistència exp. 2004-30
2016/2703 20/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2015-251
2016/2704 20/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2003-56
2016/2705 20/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2006-897
2016/2706 20/12/2016 Alta servei de transport adaptat exp. 2003-136
2016/2707 20/12/2016 Alta al servei de teleassistència exp. 2013-73
2016/2708 20/12/2016 Alta al servei de teleassistència exp. 2010-66
2016/2709 20/12/2016 Alta al servei de teleassistència exp. 2015-98
2016/2710 20/12/2016 Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria
J.V.T.
2016/2711 20/12/2016 Alta al servei de teleassistència exp. 2016-950
2016/2712 20/12/2016 Desestimar devolució import grua
2016/2713 20/12/2016 Alta al servei de teleassistència exp. 2010-105
2016/2714 20/12/2016 Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació de mestres els
nans.
2016/2715 20/12/2016 Servei de neteja de xoc exp. 2000-15
2016/2716 20/12/2016 Alta al servei de teleassistència exp. 2013-180
2016/2717 20/12/2016 Decret Aprovar la relació F-2016-46
2016/2718 20/12/2016 Concessió llicència obres - Pg. 11 de Setembre, 3-1r - AMP 554-2016-SSTT-LOMAJ
2016/2719 20/12/2016 Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) LBL
2016/2720 20/12/2016 Aprovar el canvi de perfil d‟usuàries per utilització de
l'aplicatiu de gestió tributària de l'ORGT, WTP, a dues
funcionàries del departament d‟hisenda
2016/2721 20/12/2016 Pròrroga llicència d'obres - C. Sant Roc, 20 - AOG - 81-2016SSTT-LOMEN
2016/2722 20/12/2016 Nòmina rectificació ajuts socials 2016 funcionaris
2016/2723 20/12/2016 Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM
desembre 2016
2016/2724 20/12/2016 Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
desembre 2016
2016/2725 20/12/2016 Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp.
2012-35
2016/2726 20/12/2016 Alta al servei de teleassistència exp. 2005-8
2016/2727 20/12/2016 Decret autorització accés fitxer padró municipal d'habitants
2016/2728 20/12/2016 Regularització diferències increment 1per cent conceptes
retributius personal funcionari nòmina desembre 2016
2016/2729 20/12/2016 Regularització de les diferències de l'increment de l'u per cent
dels conceptes retributius del personal laboral a la nòmina del
mes de desembre de 2016
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2016/2730 20/12/2016 Sol•licitud d‟autorització per ocupar la Plaça Nova el proper
11 de gener , per part de l'Agrupació de Comerciants de
Torelló.
2016/2731 20/12/2016 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016-168
2016/2732 20/12/2016 Sobreseïment actuacions i tancament expedient 02-2016-IR
2016/2733 21/12/2016 Llicència divisió horitzontal - C. Sau, 2-4 – MTCG - 390-2016SSTT-LDHOR
2016/2734 21/12/2016 Nòmina. Correcció errors productivitat per objectius laborals
AMA
2016/2735 21/12/2016 Decret Àrea S. TERRITORIALS
2016/2736 21/12/2016 Decret adjudicació contracte menor serveis
2016/2737 21/12/2016 Decret Àrea S. TERRITORIALS
2016/2738 21/12/2016 Iniciar el període executiu deute Fonda Bonay, S.L.
2016/2739 21/12/2016 Decret adjudicació contracte menor obres retirada tanques
2016/2740 21/12/2016 Inadmissió com a prova d'una proposta de declaració
testifical en l'expedient de responsabilitat patrimonial a
instància de la Sra. M.D.O.V.
2016/2741 22/12/2016 Resolució del recurs de reposició presentat per la Fundació
privada per la Xarxa Oberta, lliure i neutral Guifi.net
2016/2742 22/12/2016 DEVOLUCIÓ GARANTIA
2016/2743 22/12/2016 Concessió llicència obres - C. Nou, 28 - CFS - 578-2016SSTT-LOMAJ
2016/2744 22/12/2016 Decret nomenament direcció obres
2016/2745 22/12/2016 Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
desembre 2016
2016/2746 22/12/2016 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016-169
2016/2747 22/12/2016 Decret aprovació contracte obres renovació tram
clavegueram carrer Calverons
2016/2748 22/12/2016 Decret incoaciócontracte menor serveis
2016/2749 22/12/2016 Decret aprovar la relació F-2016-47
2016/2750 22/12/2016 Aprovar els padrons i la liquidació del servei pel
subministrament d‟aigua del 3r. trimestre 2016
2016/2751 22/12/2016 Decret adjudicació contracte menor obres substitució
clavegueram tram del carrer Collsacabra
2016/2752 22/12/2016 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2016-950
2016/2753 22/12/2016 Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2005-55
2016/2754 22/12/2016 Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2006-224
2016/2755 22/12/2016 Alta servei transport adaptat exp. 2016-867
2016/2756 22/12/2016 Regularització diferències salarials complement específic
FVR
2016/2757 22/12/2016 Nòmina. Assignació complement de productivitat ART i JHP
2016/2758 22/12/2016 Contractació plans d'ocupació treball als barris de conformitat
amb l'expedient del SOC CTB-038-16
2016/2759 23/12/2016 Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local desembre
2016
2016/2760 23/12/2016 29-2016-DRO incoar exp esmena actv C Pont, 14-A
2016/2761 23/12/2016 28-2016-DRO Incoar exp. esmena actv. Sant Miquel, 3
2016/2762 23/12/2016 Nòmina. Aprovació factors de l‟específic nòmina desembre
2016
2016/2763 23/12/2016 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016-170
2016/2764 23/12/2016 Permís naixement, paternitat i ajut familiar VRB
2016/2765 23/12/2016 Requerir alta actv. C Gorg Negre, 7
2016/2766 23/12/2016 Decret aprovar l'ordre de pagament P-2016-171
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2016/2767
2016/2768
2016/2769
2016/2770

23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
28/12/2016

2016/2771 28/12/2016
2016/2772 28/12/2016
2016/2773 28/12/2016
2016/2774 28/12/2016
2016/2775 28/12/2016
2016/2776 28/12/2016
2016/2777 28/12/2016
2016/2778 29/12/2016

2016/2779 29/12/2016
2016/2780 29/12/2016
2016/2781 29/12/2016
2016/2782 29/12/2016
2016/2783 29/12/2016

2016/2784 29/12/2016

2016/2785
2016/2786
2016/2787
2016/2788

29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016

2016/2789 30/12/2016
2016/2790 30/12/2016

2016/2791 30/12/2016

2016/2792 30/12/2016
2016/2793 30/12/2016
2016/2794 30/12/2016
2016/2795 30/12/2016
2016/2796 30/12/2016

Decret AUTORITZACIÓ CURSA VOLADORA 10KM
Decret denegació subvenció Volta Ciclista a Catalunya
Aprovació del calendari de sessions ordinàries per al 2017
Concessió llicència - C. Puig-agut, 9 – GNC - 558-2016SSTT-LOMAJ
Concessió llicència - Camí Nou de Can Parella, 50 – GNC 597-2016-SSTT-LOMAJ
Activitat formativa CAS 2016-1325
Comunicació prèvia obres - Av. del Castell, 25 - VE - 5762016-SSTT-CPObres
Activitat formativa JHP 2016-1374
Reconeixer l‟obligació i ordenar el pagament de les despeses
incloses en la relació comptable P-2016-172
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 402016, per ampliació de crèdits
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 402016, per amplicació de crèdits per ingressos
Tramitació bestreta expedient A. S. P. – CR. NOU, 6 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
DecretAprovar la justificació final de la bestreta de Benestar
Social 2016
Decret aprovar la justificació final de la bestreta del teatre
2016
Decret Aprovar la justificació final de la bestreta de
l'Ajuntament del 2016
Renovació tarjeta d'aparcament provisional exp. 2013-73
Tramitació bestreta expedient D. G. C.– CR. SANT JOSEP,
59 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
Tramitació bestreta expedient C.F.S. – CR. NOU, 28 de
l‟atorgament de subvenció de la convocatòria 2016 de
subvencions per la rehabilitació d‟elements comuns d‟edificis
d‟habitatges dins l‟àmbit de Pla de Barris
Decret aprovar un AD a favor de Lostec SA
Tarjeta d'aparcament exp. 2016Decret aprovar la relació F-2016-48
Comunicació prèvia Obres - C. L‟Esquirol, s-n - VE - 5772016-SSTT-CPOBRES
Aprovació del calendari laboral 2017
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 412016, per transferències de crèdit, finançat amb baixes del
crèdit de partides que s‟estimen reductibles
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 412016, mitjançant transferències de crèdits, finançat amb el
crèdit de partides que s‟estimen reductibles
Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2016-958
Jornada. Manteniment reducció de jornada d'un terç per
atendre menors de 6 anys IFN
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2016-173
Decret Aprovar l'ordre de pagament P-2016-174
Decret Aprovar l'ordre de pagament P-2016-175
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2016/2797 30/12/2016 Decret Aprovar un AD a favor de l'Associació cultural i
artística GEA
2016/2798 30/12/2016 Alta servei teleassistència exp. 2016-996
2016/2799 30/12/2016 Decret aprovar un AD a nom d'Aigues d'Osona SA
2016/2800 30/12/2016 Adscripció llocs agents, agents de primer nivell i caporala al
torn de nit any 2017
2016/2801 30/12/2016 Adjudicació del Contracte menor serveis redacció projecte de
la passera zona esportiva
2016/2802 30/12/2016 Denegació reingrés i declaració situació excedencia
voluntària per interés particular JMM
2017/1
02/01/2017 Devolució arma SPG
2017/2
02/01/2017 Decret Aprovar la certificació núm.3 de l'obra de
condicionament del carrer Sant Bartomeu
2017/3
02/01/2017 Finalització i contracte col·laboradora de ràdio MCT
2017/4
02/01/2017 Decret Aprovar la relació de factures F-2016-49
2017/5
03/01/2017 Renovació llicència tinença animal perillós xip.
985121017375832
2017/6
03/01/2017 Decret canvi titularitat dret funerari nínxol 2144-4-Part Nova
cementiri municipal R.S.B.
2017/7
03/01/2017 Decret concessió dret funerari nínxol recuperació 2213-1-Part
Nova cementiri municipal M.F.A.
2017/8
03/01/2017 Targeta d'aparcament individual MR exp. 2004-58
2017/9
03/01/2017 Decret classificació ofertes obres sala polivalent
2017/10
04/01/2017 Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-1
2017/11
04/01/2017 Decret Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a cultura
(teatre)
2017/12
04/01/2017 Decret Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a benestar
social
2017/13
04/01/2017 Decret Autoritzar una bestreta de caixa fixa per a Ajuntament
de Torelló
2017/14
04/01/2017 Autorització per la impressió de fulletons per a la 18a
campanya solidària
2017/15
05/01/2017 DEVOLUCIÓ AVAL GURBTEC TELECOM EXP. 2016-456
2017/16
05/01/2017 Decret reversió dret funerari nínxol 729-5-Est cementiri
municipal J.P.M.
2017/17
05/01/2017 Decret finalització lloguer dret funerari nínxol 39-4-Est
cementiri municipal D.C.F.
2017/18
05/01/2017 Decret transmissió dret funerari nínxol 366-4-Est cementiri
municipal A.F.C.
2017/19
05/01/2017 Decret baixa definitiva padró exp.11-2016
2017/20
05/01/2017 Decret inscripció registre parelles de fet J.C.T. i O.V.
2017/21
09/01/2017 Activitats formatives 2016-1373 MFC
2017/22
09/01/2017 Transmissió dret funerari nínxol 44-2-Est cementiri municipal
A.S.J.
2017/23
09/01/2017 Devolució aval CONSTRUCCIONS LLUIS DACHS SLU Edifici casa de la Vila, cobertes i façanes2017/24
09/01/2017 Decret aprovar la relació de factures F-2016-50
2017/25
09/01/2017 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-2
2017/26
09/01/2017 Concessió llicència - C. Gorg Negre, 8 - GND - 539-2016SSTT-LOMAJ
2017/27
09/01/2017 Devolució Aval CERTIS OBRES I SERVEIS SA -Adequació
sala noble 1er. pis edifici Can Parrella. Obres fase II
2017/28
09/01/2017 Concessió llicència - C. Progrés, 8 - GND - 521-2016-SSTTLOMAJ
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2017/29
2017/30
2017/31
2017/32
2017/33
2017/34
2017/35
2017/36
2017/37
2017/38
2017/39
2017/40
2017/41
2017/42
2017/43
2017/44
2017/45
2017/46
2017/47

2017/48
2017/49
2017/50
2017/51
2017/52
2017/53
2017/54
2017/55
2017/56
2017/57
2017/58
2017/59
2017/60
2017/61
2017/62
2017/63
2017/64
2017/65
2017/66

09/01/2017 Transmissió dret funerari nínxol 732-4-Oest cementiri
municipal P.C.R.
09/01/2017 Concessió llicència - C. Sant Feliu, 12 - GND - 523-2016SSTT-LOMAJ
09/01/2017 Aprovar i prendre raó de l'endós de la fra. 1161200015 a
favor d'ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ SL
09/01/2017 Concessió llicència - C. Colomer, 17 - GNC - 570-2016SSTT-LOMAJ
09/01/2017 Concessió llicència - C. Sant Roc, 80 - GNC - 598-2016SSTT-LOMAJ
09/01/2017 Panells de senyalística - VP - 612-2016-SSTT-DIVERSOS
09/01/2017 Al·legació taxa ocupació via pública - C. Ges d'Avall, 2 - JVP
- 284-2016-SSTT-LOMAJ
09/01/2017 Aprovació inicial Projecte de drenatge Av. del Castell
10/01/2017 Canvi titularitat dret funerari nínxol 611-3-Est cementiri
municipal C.L.A.
10/01/2017 Modificació de les dades de la Federació d'AMPA's de Torelló
10/01/2017 Decret aprovar la relació de factures F-2016-51
10/01/2017 Canvi titularitat dret funerari nínxol 220-1-Est C.F.C.
10/01/2017 MS Passar dos metres de la parada número 40 a la parada
número 42
10/01/2017 Requerir alta actv. C Gorg Negre, 17-17 bis
10/01/2017 Requerir alta activitat C. Gorg Negre, 11 bis
10/01/2017 Requerir alta actv C gorg Negre, 9-9bis
10/01/2017 Canvi titularitat dret funerari nínxol 79-1-Oest cementiri
municipal J.L.M.L.
10/01/2017 22-90-A incoar exp. baixa actv
10/01/2017 Rectificar la liquidació del servei pel subministrament d‟aigua
del 3r. trimestre 2016, aprovada en la Resolució de l‟Alcaldia
2750-2016
11/01/2017 Declarar extingida la borsa d'agents interins corresponent al
procés 03-2015-Selecció
11/01/2017 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016-177
11/01/2017 Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-3
11/01/2017 Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2008-110
11/01/2017 Baixa servei teleassistència exp. 2009-198
11/01/2017 Baixa servei teleassistència exp. 2016-191
11/01/2017 Acord incoació 1.1-17
11/01/2017 Decret aprovar les retribucions de desembre de la sra. Grane
11/01/2017 Sanció 2-17
11/01/2017 Sanció 3-17
11/01/2017 Acord incoació 3.1-17
11/01/2017 Alta servei teleassistència exp. 2009-102
11/01/2017 Alta servei teleassistència exp. 2009-102
11/01/2017 Incoació 2.2-17
11/01/2017 Nomenament funcionari de carrera agent Policia Local CLR
11/01/2017 Exp.- 4-17 OVP de contenidor al C. del Ter davant del
tanatori
12/01/2017 16-2016-II Resposta al·legacions
12/01/2017 Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència
domiciliària del 1r. trimestre de 2017
12/01/2017 Decret aprovació pla seguretat i salut obra
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2017/67
2017/68
2017/69
2017/70

2017/71
2017/72
2017/73
2017/74
2017/75
2017/76

2017/77
2017/78

2017/79

2017/80

2017/81
2017/82
2017/83
2017/84
2017/85
2017/86
2017/87
2017/88
2017/89
2017/90
2017/91
2017/92
2017/93
2017/94
2017/95
2017/96
2017/97

12/01/2017 Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del mercat
setmanal municipal del 1r. trimestre de 2017
12/01/2017 Conveni de pràctiques D. C. H.
12/01/2017 Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló
municipal del 1r. trimestre de 2017
12/01/2017 Tramitació bestreta expedient IMMOBILIÀRIA GENER – CR.
DE LA PAU, 13 de l‟atorgament de subvenció de la
convocatòria 2016 de subvencions per la rehabilitació
d‟elements comuns d‟edificis
12/01/2017 Decret de la liquidació del servei de Comerç del quart
trimestre de 2016
13/01/2017 Decret Aprovar un AD a favor de Televida Servicios
Sociosanitarios SLU.
13/01/2017 Decret aprovar un AD a favor de l'Hospital veteriani del Ter
SL
13/01/2017 Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2006-123
13/01/2017 Tarjeta d'aparcament MR exp. 2016-318
13/01/2017 Concedir l'increment de 12m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 9.338.964
13/01/2017 Admissió a tràmit de la reclamació per responsabilitat
patrimonial que formula la Sra. L.L.P.
13/01/2017 Concedir l'increment de 6m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 9.568.617
13/01/2017 Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 8.780.425
13/01/2017 Denegar la sol·licitud d'increment a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 5.606.521
16/01/2017 Acord incoació 4.1-17
16/01/2017 Concessió llicència - C. Puigdassalit, 6 - GNC - 616-2016SSTT-LOMAJ
16/01/2017 Nòmina. Meritació nou trienni nòmina gener 2017 MCU
16/01/2017 Concessió llicència - La Caseta de Muntades - UT - 2-2017SSTT-LOMAJ
16/01/2017 Concessió llicència primera ocupació - Mas Calverons - MFA
- 314-2016-SSTT-LPO
17/01/2017 Decret aprovar la relació de factures F-2016-52
17/01/2017 Decret aprovar la relació de factures F-2017-1
17/01/2017 Alta servei teleassistència exp. 2017-49
17/01/2017 Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2008-76
17/01/2017 Aprovar el padró de la taxa pel servei d‟aigua i del servei de
clavegueram, del mes de gener de 2017
18/01/2017 567-16 VP Xurreria
18/01/2017 Decret incoació contracte subministrament sistema informàtic
gestió i tramitació electrònica
18/01/2017 Decret canvi titularitat dret funerari nínxol 2-2-Est-Central
Cementiri Municipal D.F.G.
18/01/2017 63-01-III Sol. informe DARP canvi no subst. ramadera
18/01/2017 14-05-i Baixa actv C del Pont, 26
18/01/2017 37-2012-i Incoar exp baixa actv. C. Sant Bartomeu, 7
18/01/2017 Decret incoació contracte menor serveis software de gestió
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2017/98
2017/99

18/01/2017
18/01/2017

2017/100
2017/101
2017/102
2017/103
2017/104

18/01/2017
18/01/2017
18/01/2017
18/01/2017
18/01/2017

2017/105

18/01/2017

2017/106

18/01/2017

2017/107

18/01/2017

2017/108

18/01/2017

2017/109
2017/110
2017/111
2017/112
2017/113
2017/114

19/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
19/01/2017

2017/115

19/01/2017

2017/116
2017/117
2017/118
2017/119

19/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017

2017/120

20/01/2017

2017/121

20/01/2017

2017/122

20/01/2017

2017/123
2017/124
2017/125
2017/126
2017/127
2017/128

23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017

2017/129
2017/130
2017/131
2017/132
2017/133

23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017

2017/134

23/01/2017

de tasques i portasignatures
270-89-A Baixa activitat C. Puigagut, 31
Decret incoació procediment sancionador ordenança
convivència ciutadana M.A.C.C.
OVP obra Exp.- 601-16 C. Indústria, 10-12
Exp.- 5-2017 - alta tres plaques de gual Av. del Castell, 6
Decret aprovar la relació de factures F-2016-53
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2016-178
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Desperfectes al
vehicle R.M.C.
Decret incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana J.C.O.
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – C.M.d P.M.
Decret incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana J.T.M.
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – J.R.S.
03-2016-DRO Baixa actv. C. Canigó, 52
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-4
Pròrroga IT i pagament prestació mútua ASEPEYO OCH
Conveni de pràctiques G. B. S.
Relació Ordre de pagament P 2016-179
Designa d'advocat per comparèixer davant el Tribunal
contenciós administratiu número 11, en el recurs 35-2016 - C
Compliment ordre execució – C. Capsavila, 1 i 3 - AGC ERC 44-2016-SECRE-ORDEXEC
Adscripció agent policia torn nit CLR
Aprovació ADO préstecs desembre 2016
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2016-180
Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana
J.G.R.
Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana
P.C.S.
Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana
J.L.O.
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P-2017-5
Activitats formatives MFC La administración electrónica
Autorització formació MSV Family Group Conference
Autorització formació MMM Family Group Conference
268-16 arxivar exp. esmena actv. Pl. Nova, 14 bx
256-16 arxivar exp esmena xe mancances actv Pl. Vella, 10
15-2016-CPR_CN legitimar canvi titular actv. C Sant Antoni,
37 Bx
604-16 incoar exp. esmena actv. C Collsacabra, 34
606-16 Incoar expedient esmena canvi de titular Pl. Nova 9
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Extinció relació funcionarial ETC
Concessió llicència primera ocupació - C. Progrés, 42 - ROO
- 575-2016-SSTT-LPO
Concessió llicència primera ocupació - C. Progrés, 8 - JST 3-2017-SSTT-LPO
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2017/135
2017/136
2017/137
2017/138
2017/139
2017/140
2017/141
2017/142
2017/143
2017/144
2017/145
2017/146
2017/147

2017/148
2017/149
2017/150
2017/151
2017/152
2017/153
2017/154
2017/155
2017/156
2017/157
2017/158

23/01/2017 Compliment ordre execució - Pl. Vella, 2 - MVS - 57-2016SECRE-ordexec
23/01/2017 Sol·licitud d'accés a la informació arxiu
23/01/2017 aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-6
23/01/2017 Llicència per la tinença i conducció d'animalsperillós xip.
977200008811380
23/01/2017 MS baixa voluntària del Sr. R. R. B. P-55
23/01/2017 Decret Aprovar la baixa d'uns ADO's a nom d'Endesa energia
SAU
23/01/2017 Decret aprovar tres ADO a nom de SOREA SAU
23/01/2017 Decret Aprovar un AD a favor de Unión internacinal de
limpieza SA
23/01/2017 Decret Aprovar un AD a favor de Unión internacinal de
limpieza SA
23/01/2017 Decret Aprovar un AD a favor de Unión internacinal de
limpieza SA
23/01/2017 Caducitat de la llicència per la tinença d'animal perillós xip
982000192877806
23/01/2017 Decret Aprovar un AD a favor de Unión internacinal de
limpieza SA
23/01/2017 Sol·licitud del Projecte Tu Pots Fer-ho! per la millora de
l'ocupabilitat de col·lectius amb qualificació professionals de
nivell mig per l'any 2017.
23/01/2017 Decret aprovar un AD a favor de Audifilm ABI SL
23/01/2017 Decret adjudicació contracte obres construcció sala polivalent
zona esportiva
23/01/2017 Decret imposició ordenança convivència ciutadana M.P.C.
23/01/2017 Decret imposició sanció ordenança convivència ciutadana
J.R.C.
23/01/2017 Renovació tarjeta d'aparcament MR exp. 2008-195
23/01/2017 Renovació tarjeta d'aparcament MR exp. 2007-241
24/01/2017 Decret aprovar la relació de factures F-2016-54
24/01/2017 Decret aprovar la relació de factures F-2017-2
24/01/2017 Nòmina. Assignació complement de productivitat nòmina
gener 2017 ART
24/01/2017 Decret baixa definitiva padró exp. 17-2016
24/01/2017 Transmissió dret funerari nínxol núm. 24-4-Est-Central
M.J.G.C. Cementiri Municipal

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 12 de desembre de 2016.
Sessió extraordinària amb urgència del dia 29 de desembre de 2016
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-

Sessió ordinària del dia 9 de gener de 2017
Sessió ordinària del dia 16 de gener de 2017

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

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

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s‟aprova per unanimitat dels disset membres de la Coproració.
4.1. HISENDA
4.1.1. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 2/2017, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles i amb nous ingressos
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l‟Alcaldia de data 24 de gener de 2017 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 i amb nous ingressos.
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 alta:
Partida
101-31900

Nom
Taxa venda d‟entrades al
Teatre Cirvianum

Consignació
inicial
0,00 €

Total baixes d‟ingressos:

Crèdits en alta
39.000,46 €

Consignació
definitiva
39.000,46 €

39.000,46 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa:

31

Partida

Nom

108-323-4890008

Transferència corrent a
l‟Escola Marta Mata

306-160-6190000
(Projecte:2015-3306-1)

Condicionament del
clavegueram

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

7.010,00 €

500,00 €

6.510,00 €

358.457,46 €

5.190,90 €

353.266,56 €

5.690,90 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida
108-323-4890005

Nom

Consignació inicial
1.950,00 €

Transferència
corrent a l‟Escola
Vall del Ges

Crèdits en alta
500,00 €

Consignació
definitiva
2.450,00 €

500,00 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

211-9201-2060000 Lloguer sistema
informàtic de gestió i
tramitació electrònica
administrativa

0,00 €

35.000,46 €

35.000,46 €

306-160-7610000
(Projecte:2016-3306-1)

0,00 €

5.190,90 €

5.190,90 €

101-338-6890000
(Projecte:2017-4101-5)

Vestuari gegants

Transferència de
capital a la Diputació
de Barcelona. Pla
director del
clavegueram

Total altes de crèdits extraordinaris:

44.191,36 €

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 35 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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Per tot això, es proposa al Ple de l‟Ajuntament, l‟adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta d‟/de Economia i Hisenda, el Ple de l‟Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres
assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l‟expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles i amb nous ingressos.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.

INTERVENCIONS:
Sr. ALBERT PORTÚS:
Aquesta modificació del pressupost ve donada, perquè en el moment d‟elaborar el
pressupost, des de la regidoria d‟informàtica es va pressupostar una quantitat al capítol VI
per a la compra d‟una llicència d‟un nou gestor d‟expedients, que és el que hem passat
en aquest ple, per donar compliment a les lleis 39/2015 i 40/2015 i una quantitat de
manteniment d‟aquestes llicències en el capítol II. La realitat, però, és que hem consultat
experts abans de licitar el nou programari i ens han aconsellat que no s‟adquireixi una
llicència, si no que aquesta es dipositi al núvol i, per tant, es tractarà d‟un arrendament
que, d‟acord amb la normativa comptable ha d‟estar al capítol II i no al capítol VI.
D‟altra banda, s‟ha detectat que uns ingressos de cultura es van obviar a l‟hora d‟elaborar
el pressupost i per això s‟inclouen en aquesta modificació.
Respecte a l‟article 14 de les bases d‟execució del pressupost, dir que aquesta
modificació no l‟afecta; aquest article té per objectiu blindar les despeses de cultura,
serveis socials, esports, ensenyament i ocupació, de manera que no es faci una
transferència de crèdit d‟aquestes despeses a un altre tipus de despesa diferent; en el
modificat de crèdit que es presenta no es tracta de transferir crèdit d‟una despesa cap a
una altra i cultura, esports, ensenyament, serveis socials i ocupació comptaran amb les
mateixes partides; no es toquen les seves despeses i per això demanem la seva
aprovació.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Nosaltres ens abstindrem.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Des de la CUP Torelló Som Poble també ens abstindrem. Simplement que tot just fa un
mes que s‟han aprovat els pressupostos i ens ha sorprès que ja hi hagi una modificació i
no per un tema que hagi sortint algun imprevist durant aquest últim mes, ja que entenem
que per exemple, amb aquests experts que s‟ha parlat i que han aconsellat actuar
diferent, ja s‟hi hauria pogut parlar el desembre, previ a l‟aprovació dels pressupostos i
per això ens abstindrem.
Sr. JORDI CASALS:
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Nosaltres volem fer dues preguntes: la primera, si ens podeu explicar aquest canvi de
500 € de l‟escola Marta Mata cap a l‟escola Vall del Ges i a vegades en el pressupost ens
centrem sobretot amb la despesa; ja parlàvem que es garantia les despeses en aquestes
partides, però amb aquesta modificació, nosaltres teníem en els ingressos que
finançaven la despesa de la compra del SAS que al final no s‟utilitzarà i el que es farà
serà llogar-ho, però els ingressos per finançar això continuen estant la pressupost. La
pregunta que fem és: si aquest sobrant en el ingressos –per dir-ho d‟alguna manera- si es
farà servir per fer més inversió en l‟àmbit d‟informàtica o si es farà com si no existissin.
Sr. ALBERT PORTÚS:
La partida de 500 € que és baixa al Marta Mata i es computa en alta a l‟escola Vall del
Ges, és degut al programa “desendolla‟t” i per això queda neutralitzat; un està en baixa i
l‟altre en alta.
Cada any s‟aplica en escoles diferents –no sé si tu Marc ho vols acabar de comentar-.
L‟any passat va ser al Marta Mata i aquest any toca a l‟escola Vall del Ges i esperem que
hi hagi més continuïtat.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Aquest 2016 es va fer el “desendolla‟t” al Vall del Ges. Com sabeu en aquest programa
l‟Ajuntament es compromet mitjançant un conveni amb l‟escola, que de tot l‟estalvi que hi
ha hagut, la meitat retorna a l‟escoa; al Vall del Ges hi ha hagut més estalvi del que
estava pressupostat i ens falten aquests diners. Per compensar-ho, hem agafat aquests
diners que teníem pressupostats per l‟escola Marta Mata. La veritat és que no sabem si
ens en faltaran o ens en sobraran –encara no han engegat-; com que engegaran el
programa “desendolla‟t” a l‟escola Marta Mata durant el 2017 i està pressupostat, però
encara no s‟ha engegat i, per tant, si fan falta els hi haurem de posar i si ens en sobren,
quedarà així. El compromís és aquest: si a l‟escola Marta Mata anés molt bé el programa
i estalviéssim molts i molts diners i els haguéssim de traspassar més de l‟import que falta,
l‟haurem de buscar.
Sr. ALBERT PORTÚS:
De fet, es finança via préstec i si no es demana, no es demana el préstec i ja està.
Sr. JAUME VIVET:
I per la part que queda que no executarem del capítol VI, hem de dir que per part de
l‟àrea de règim intern i en aquest cas d‟informàtica, va ser una de les regidories que va
augmentar bastant en quant a pressupost, perquè pel tot el tema d‟implantar l‟e-Set i tot
això que estem tirant endavant, i si que aquests diners queden en aquesta mateixa
partida, ja que en el seu moment també hi va haver una reducció important del
pressupost que se‟ns demanava des de la regidoria i, per tant, queden allà i la intenció és
que si s‟ha de fer alguna inversió que sigui necessària en l‟àmbit de la informàtica, fer-la.
Sr. JORDI CASALS:
Per la nostra part, en el tema dels 500 € en les escoles, amb aquest compromís, no tinc
cap dubte que es faci, perquè són les regles del joc del “desendolla‟t”.
I en el tema informàtica, ho valorem positivament, perquè és una d‟aquelles regidories
que any rere any estava per sota de les demandes i ara, per aquesta casuística es pot
ampliar la inversió en aquest àmbit i també essent conscients que no es faria una inversió
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a la “babalà”, perquè si que es tenen els plantejaments de les necessitats i cada any ens
quedàvem curts, o havíem d‟esperar a veure si hi havia romanents a finals d‟any.
Donarem suport a aquest punt.
Sr. JAUME VIVET:
Tot aquest tema de l‟e-Set, una de les primeres coses que se‟ns va dir des de l‟AOC va
ser que hi ha d‟haver un compromís, si es requereix, per fer una inversió i vam dir que si,
que hi havia de ser i vam entendre que aquest 2017 havíem de fer inversió en temes
d‟informàtica i de programari, perquè el que tenim no ho tenim massa bé.
Per tant, aquests diners si que quedaran per fer més inversió.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Agrair les explicacions. Ara ja ens ha quedat més clar i canviarem el vot: votarem
favorablement.
VOTACIÓ:
La proposta s‟aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que s‟indica a continuació:
Vots favorables: 14, 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, de la regidora i els regidors del grup municipal de la CUP-SP

5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. JOAN CARMONA:
5.1.Referent al camp de futbol del barri de Montserrat, un any més tard del que estava
previst, segons l‟acord signat per l‟equip de govern, s‟han començat a treure les tanques,
cosa que no ha agradat a tothom, però això ja se sap. De totes maneres jo pregunto si hi
ha cap projecte real per fer o haurem d‟esperar un any més.

Sr. Jaume Vivet:
Les tanques eren el primer element que s’havia de treure per començar a intervenir.

Sr. David Forcada:
Hi ha gent que no li ha agradat, però també ha agradat a molta gent.

Sr. Jaume Vivet:
Era el primer pas que s‟havia de fer. Ja es va decidir l‟any passat; estava adjudicar a
finals d‟any i ara s‟està fent i a partir d‟aquí, hi ha un acord que treballarem amb els
75.000 euros que tenim per aquest any i farem el que es pugui fer amb aquests diners,
mantenint el compromís amb els veïns, perquè puguin triar què volen fer amb aquests
75.000 € i l‟àrea d‟urbanisme hi té el seu paper per dir i per fer.
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5.2.Avui m‟he assabentat que fa dues o tres setmanes va passar un tècnic pel mercat
municipal demanant informació.
S‟ha fet cap informe? Hi ha cap projecte?
Voldríem saber si estarien disposats a ampliar la concessió.

Sr. David Forcada:
Ja vàrem aprovar un estudi, una modificació de pressupost en què es contemplava un
estudi sobre el mercat municipal i el que estan fent és aquesta tasca.
Per tant, has comentat amb quin motiu demanen si veurien bé una ampliació de la
concessió; la concessió és la que és i el que volen és saber la sensibilitat dels paradistes
que hi ha, perquè és la base per poder fer l’opció que ells triïn.

Sr. Joan Carmona:
Parla amb el micro parat i no queda enregistrat.

Sr. David Forcada:
Queden 15 anys de concessió.
Sr. Joan Carmona:
Doncs quina raó? Cal fer obres? Hauran de pagar ells?

Sr. David Forcada:
Això precisament és el que estan estudiant i si noten una sensibilitat que denota que no hi
ha continuïtat o que no volen allargar concessions, doncs evidentment el pla pot ser
menys ambiciós que si és que hi ha aquestes ganes d’ampliar. Però això és un estudi i
per això ho hem encarregat en experts en fer això.
Sr. Joan Carmona:
Però de moment no hi ha cap projecte?

Sr. David Forcada:
No. el que estem fent és entrevistes amb tothom per copsar quina és la millor alternativa
per tornar a dinamitzar el mercat.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:

5.3.Com és que han estat parats el semàfors de l‟av del Castell tot el cap de setmana? Quin
ha estat el motiu d‟aquesta inseguretat vial? Això va lligat amb el deficient servei
d‟enllumenat públic que tenim?
Nosaltres els hi demanaríem a l‟equip de govern que haurien d‟analitzar la gestió que s‟ha
fet i s‟està fent d‟aquest servei.
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Sr. Jaume Vivet:
Aquest tema no té cap relació amb el de l’enllumenat: ha fallat l’equip de programació del
semàfor i no té res a veure amb l’enllumenat. És cert que es va espatllar el dijous. Això no
és competència de SECE, sinó que és de SICE –que s’assembla molt- i el mateix dijous
es va rebre la trucada per part de la policia advertint que no anava. El temps que ha estat
aturat, és el que ha tardat a arribar el nou equip i aquest matí ja funcionava. Són 4 dies
que ha estat espatllat amb un cap de setmana pel mig. Si hagués estat un dilluns
segurament hauria anat més ràpid, però el tema recanvis, sabent que tothom ven de tot i
a vegades no tenen els recanvis en estoc i segurament no el tenien i fins que ho han
tingut no han pogut venir a canviar la placa. En tot cas és un tema que ja ha passat altres
vegades; s’espatlla un equip, pel que sigui i al final, pot estar ubicat dins d’una caixa però
està bastant a l’aire lliure. Aquest cas diguem que em preocupa, que s’espatlli i que no es
repari més ràpid, però diguem que dins del període establert s’ha arreglat.

5.4.Sabem que es deixen d‟ingressar 50.000 € d‟una subvenció de la Diputació de Barcelona
per arranjar els camins rurals, per cert, l‟única subvenció possible per aquest mandat,
faran alguna modificació del pressupost d‟inversió d‟aquest any, d‟on trauran aquests
50.000 € ?

Sr. Jaume Vivet:
Evidentment no estem pas contents de com va anar i com va passar. Arran d’això si que
es va fer una investigació interna per dirimir què va passar i en quin punt es va perdre el
fil. Es va omplir tot l’aplicatiu; tot estava complet i s’havia aprovat per Junta de Govern; no
va ser un descuit, si no que jo diria que va ser un malentès entre àrees i en aquest cas,
una vegada aprovada no va sortir de la forma corresponent la petició de subvenció i si
que hem volgut fer un protocol, que es va aprovat per decret de l’alcaldia el dia 7
d’octubre de l’any passat, per deixar clar de qui és la responsabilitat, ja que no es va
poder arribar a esbrinar qui havia estat realment el responsable del tema i es va fer una
llista i queda clar que el responsable és el de l’àrea que demana la subvenció, que s’ha
d’encarregar i assegurar-se fins l’últim moment que s’ha enviat abans del dia que toca la
subvenció.
Això s’ha fet i, què farem? Un dels camins que es volia fer i ja es va posar a pressupost,
la quantitat que tocava, que crec que eren uns 40.000 €; parlem d’una subvenció d’un
màxim de 50.000. si que és veritat que quan s’ha vist la resolució, moltes de les
subvencions eren de 45.000 en amunt, o sigui que era una partida important de diners,
això no podem negar-ho i a nosaltres el que ens toca fer ara, és una feina política
d’intentar per tots els medis és anar a buscar, si no són 50.000, la quantitat que sigui per
poder arreglar una altra part de camí, perquè a més, es va presentar projecte per dos
camins; o s’havia de presentar projecte per dos camins, que ja he dit que estaven
treballats, valorats i crec que pujava a una xifra de 128.000 euros, que és el que es
demanava. Ens tocarà fer aquesta feina d’anar a Diputació, explicar el cas i veure si són
amatents i algú ens escolta, que esperem que si, perquè a la Diputació, gràcies a Déu, hi
ha molt bona relació i, a més, estem disposats a fer-ho.
Sr. LLUÍS TONEU:
5.5.En el registre d‟entrades corresponent a aquest mes de gener hem pogut observar
diverses al·legacions de diferents veïns respecte a l‟obertura de la nova fàbrica Flosty
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Pack Republic S.L. Ens poden explicar a què responen aquestes demandes dels veïns o
aquesta preocupació dels veïns i quina és la seva posició de l‟equip de govern al
respecte?

Sr. Jaume Vivet:
És cert. Hem tingut més d’una reunió, diverses, jo un parell, amb veïns. Hi ha un cert... jo
no en diria malestar, més aviat inquietud per veure què passarà, perquè allà hi ha un
tema que és de pla general; hi ha un edifici que es va fer nou que està situat a les
Serrasses, edifici situat en zona urbanitzable i està en zona residencial; i si que hi ha els
que estan a tocar de la fàbrica, que allò és industrial! Aquells edificis, en tota la banda de
la fàbrica, les escaletes,,, allò es industrial! A més, les escaletes són de la pròpia fàbrica i
allò és un dret d’ús que tenim per passar per allà. Tot això s’ha explicat als veïns i jo
entenc que per una banda els entenc i els comprenc i nosaltres estem intentant parlar
amb l’empresa –hi hem parlat més d’una vegada-; allà ens diuen sempre que les
empreses són vives i avui fan això i demà no sabem què faran, però si que podem dir
que quan era tèxtil el soroll que hi havia era molt més alt que ara; ara es fa muntatge, no
hi ha premses; la part que toca més a les cases es fa en una segona fase que tampoc
saben quan es farà i això és una mica el que hem manifestat. Quina és la postura? La
postura és que hi ha un pla general, que allà, evidentment quan algú va comprar una
casa allà jo no sé si va demanar a l’Ajuntament la corresponent informació sobre què era i
què s’hi podia fer; jo no sé si es va fer o no es va fer, no ho sé, però en tot cas nosaltres
patim, i quan dic patim, és perquè em poso a la pell dels veïns que viuen allà i entenc els
que estan fora d’un ús específic que són precisament els habitatges, que estan a tocar de
la fàbrica.
Això per una banda, tal com està avui en dia. I també hi ha un neguit, que aquest carrer
quan era tèxtil hi entraven els camions i descarregaven les bales; precisament el
magatzem de les bales era el que estava a tocar dels edificis i el que ens diuen ells és
que de moment, per darrere, tot i que hi ha una porta de sortida, no hi ha d’haver
moviment de càrrega i descàrrega; la càrrega i descàrrega bàsica la fan pel carrer de
l’Horta de Can Bassas.
O penso que una de les coses que volem intentar, és que els tècnics que han fet el
projecte –això és el que estem intentant amb en David, que parlin amb els veïns i els
expliquin una mica el projecte, que potser el que detectem que ha faltat aquí és
segurament una manca d’informació, de bon veïnatge, que en diem! Jo penso que està
molt bé que quan algú fa obres a casa seva, abans de començar vagi a veure al veí i li
expliqui que farà obres i si hi ha molèsties o el que sigui, perquè hi ha hagut problemes
d’altre tipus durant les obres, i la nostra postura és aquesta, mirar de buscar l’equilibri
entre una postura i l’altra; evidentment allà hi ha un problema de dos o tres habitatges
que no estan en zona residencial, si no que estan en zona industrial.
Sr. Lluís Toneu:
Per tant, entenem que aquest neguit que parlaves, no és per l‟activitat que s‟hi genera, si
no que és per l‟ús industrial en general; no pel que es dedicaran a fer, no perquè treballin
amb àcids, no perquè...

Sr. Jaume Vivet:
Bé, hi ha un tema de contaminació de fums que parlaven, que de fums i de sorolls. Per la
pròpia activitat que pot generar una activitat industrial. Jo entenc que el neguit...
Sr. Lluís Toneu:
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Potser per això, per nosaltres, confirma que tard o d‟hora haurem d‟abordar la
reordenació del POUM per acabar de posar ordre en totes aquestes situacions. Només
era curiositat, perquè no sabíem de què anava el tema.
5.6.En el ple del mes de desembre del 2016 vaig preguntar si l‟equip de govern es plantejava
fer una auditoria acurada del servei de neteja arran de les acusacions d‟incompliment,
que altres ajuntaments, havien denunciat sobre els serveis que està prestant l‟empresa
que treballa a Torelló. Insistint en el tema i després que en Santi, en el mateix ple,
manifestés que es podria estudiar fer-ho voldríem saber si s‟ha pres alguna decisió.

Sr. Jaume Vivet:
En aquest cas, no hem fet cap auditoria, però si que hem parlat amb el tècnic de l’àrea
per saber si hi ha algun tema del que parlàvem –inflar factures, ...- que hagi passat a
l’Ajuntament; aquí tenim un contracte; hem de dir que s’ajusten al contracte; fan les feines
que han de fer i en temes econòmics, així com hem dit en la sala polivalent que es
presenta una empresa i et demana 400.000 euros per fer el mateix servei, aquí tot això
no ha passat; no tenim constància nosaltres que hi hagi hagut cap indici d’haver d’obrir
una auditoria per veure el que ha passat, perquè entenem que no ha passat res i s’està
complint el contracte de neteja i entenem que no hi ha cap problema. Si que en els
primers anys s’incrementava bastant, però va ser per un tema de salaris dels treballadors
i ara ja estem en el punt que ja no augmenta, potser l’IPC o el que està estipulat per
contracte, però si que els 4 o 5 primera anys hi va haver un augment important, perquè
en el seu moment hi va haver una queixa important per part de l’empresa i els
treballadors, perquè els treballadors cobraven poc, inclús recordo que van venir aquí a la
sala de plens, i, per tant, es va arribar en aquest acord que en la nova licitació es tindria
en compte un augment del cost en personal, perquè es poguessin satisfer demandes del
personal que treballava a Torelló i inclús em sembla que en el seu moment es va decidir
readmetre un treballador que en el seu moment havia estat acomiadat. Tot això hi va ser
en el seu moment i, per tant, crec que no hi ha cap motiu per demanar una auditoria
d’aquest tipus.
Sr. Lluís Toneu:
Nosaltres entenem que si; per això he insistit. Evidentment nosaltres no tenim ni els
mitjans, ni els coneixements per valorar si el servei que s‟està portant a terme és el que
s‟estipula per contracte o no. Entenem que si el tècnic ho ha mirat, ho celebrem, però
nosaltres si que després de repassar certa documentació sobre el tema, notem si més no,
tenim inquietuds d‟alguna cosa que ens grinyola; són petites coses; evidentment no
parlem ni estem en condicions de fer-ho nosaltres de fraus econòmics, però si que
nosaltres, per exemple, hem vist que en l‟article 32 de les clàusules tècniques del servei
descrites el 2011, es parlava en un punt concret, al punt 32, de campanyes de
sensibilització i enquestes de qualitat i es diu concretament que anualment es realitzaran
enquestes de satisfacció del servei als ciutadans de la població. Nosaltres diríem que
això no s‟està fent. O, per exemple, a l‟article 36, campanyes de comunicació i
sensibilització ciutadana, di concretament que “el concessionari haurà de destinar un 1%
del pressupost anual del contracte actualitzat a campanyes d‟educació ambiental a nivell
local”, cosa que creiem que tampoc s‟està fent.
Per tant, no sabem si cal o no cal una auditoria; nosaltres si que tenim aquest neguit i si
de cas, entrarem a registre tots aquests dubtes que nosaltres hem detectat i esperaré les
explicacions pertinents, però si que demanaríem a l‟àrea en qüestió que parli amb servei
tècnics, que revisem bé; nosaltres no sabem si aquest contracte ha sofert o no ha sofert
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modificacions des del 2011, és una documentació complicada i n‟hi ha molta; ho estem
treballant, però si que demanaríem que sense buscar cap gran pilota –perquè tampoc es
tracta d‟això- que repassem bé que s‟estan complint totes les clàusules, més que res,
perquè aquests senyors estan fent un servei que segurament, si no és el més car, és dels
que genera més despesa a nivell municipal i, per tant, entenem que hem de ser exigents
en les clàusules del contracte. Simplement apuntar-ho; ja ho entrarem per registre i ens
quedarem més tranquils sabent que el tècnic ja ha fet una primera prospecció, però
volíem apuntar-ho.

Sr. Jaume Vivet:
Nosaltres també tornarem a insistir bàsicament en aquests punts que ens has dit.
Sra. ELENA CRESPI:

5.7.Al novembre vam fer el recorregut amb bus per veure si podríem restablir la parada del
centre de dalt el barri de Montserrat.
a.
L‟ajuntament es va comprometre que milloraria punts del recorregut per a poder
guanyar els dos minuts que permetrien tornar a utilitzar la parada inicial. Com està aquest
tema?
b. Es va comentar de treballar per a bonificar els tiquets, per exemple, que es puguin
comprar T10 i que es puguin bonificar seguint criteris de tarifació social... també voldríem
saber si això s‟ha valorat i com està aquest punt?

Sr. David Forcada:
Arran del recorregut, és el que has comentat, que hem de mirar d’optimitzar aquests dos
minuts; ara estan elaborant des dels serveis tècnics, una mica tots els projectes o coses
que es poden millorar en el recorregut; sé que bàsicament hi ha un canvi de parada,
eixamplar una vorera, perquè no hagi de fer l’entrada el bus en el carrer Puigdassalit i
habilitar allò. Una vegada tinguem això, tornarem a convocar l’empresa i us ho farem
saber i ens reunirem amb ells a veure si amb tots aquests elements es veuen capaços de
tornar el servei i fer el trasllat de la parada.
I respecte al tema de les bonificacions, en el pressupost hi vam posar una petita quantitat,
al final, i en tema de la gestió de caixa, estem pensant en la manera de fer-ho.

Sr. Jaume Vivet:
És complicat, perquè cal demanar permís a la Generalitat i encara no ho hem fet, però
anem seguint una mica i sembla més fàcil i de mica en mica vas entrant i nosaltres
pensàvem comprar 5000 o 1.000 targetes, pagar-les des de l’Ajuntament; posar-les amb
una bonificació, però la gent et vindrà amb 5€ i has d’anar amb targeta i és una mica
complicat de gestionar el diner, no de fer la bonificació. Ho estem parlant i a veure si
trobem una manera senzilla, perquè el que no volem és complicar la vida per aquest tema
de dir on es pot comprar; també s’havia parlat que diferents comerços ho poguessin fer,
però tot plegat és complicat, perquè, com ho fas? Portes els tiquets allà? Te’ls paguen?
No te’ls paguen? Els paguen quan els han venut? Hi ha un tema de gestió que a priori
sembla molt fàcil i segurament amb bona fe ho és molt, però ho hem de vestir d’una
manera que sigui fiable i transparent i sobretot, segura. Ho tenim en ment, ho estem
treballant, però no acabem de trobar l’encaix que ens agradaria per fer-ho fàcil i de forma
senzilla.
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Sra. Elena Crespi:
Entenc, pel que deies tu David, que això s‟està treballant i entenc que no serà a curt
termini, perquè si s‟ha de mirar de fer obres en una vorera...

Sr. David Forcada:
Tampoc hi ha molta feina d’obra; la cosa pot ser bastant ràpida. Perquè fins i tot, en
aquest eixamplament de vorera, ja no contemplem obra, si no que pensem en aquest
tipus de plataforma que són fixes, però que es poden treure. Per tant, és més de mobiliari
que d’obra civil. Però l’empresa ha de valorar si és suficient.
Sra. Elena Crespi:
Estarem alerta i en el tema dels bitllets, entenc que és complicat i potser era més
complicat del que sembla, però potser des de l‟Ajuntament val la pena fer un esforç,
perquè això pot facilitar a la gent que pot utilitzar aquest servei i potser si fem una mica
més d‟esforç això...

Sr. Jaume Vivet:
Moure parades i inclús, en aquesta, també s’està mirant si hi pogués cabre una
marquesina, que també s’havia dir; en una vorera de 2 metres posar una marquesina, no
pots, perquè si ha d’estar tapada pels costats no es passa, però aquí mateix, segurament
hi cabria en la pròpia amplada de vorera sense ocupar gens la vorera. Tot això ho hem
d’anar millorant i una de les coses que penso que té sentit, és una bonificació, sobretot
per temes de gent gran poder anar al CAP des del barri de Montserrat; en això penso que
tots hi estem d’acord i és el que hauríem, polítics i tècnics, intentar trobar la manera més
fàcil possible i veure, a part de treballar internament a qui s’ha de bonificar –que això és
un altre tema- tenir-ho clar com es fa en el moment de fer-ho.

5.8.Des del sector d‟educació de CUP Torelló – Som Poble valorem molt positivament la
creació de l‟OME de Torelló, que respon a una demanda llargament sol·licitada des de
diferents àmbits educatius del municipi.
Des del nostre punt de vista, la creació de l‟OME suposarà disposar d‟un referent clar en
l‟accés de les famílies del municipi als tràmits, informació i documentació respecte a
l‟oferta educativa en els nivells d‟educació infantil, primària i secundària obligatòria,
donant una visió àmplia de l‟etapa d‟escolarització dels 3 als 16 anys, i permetrà
continuar regulant el procés d‟escolarització, especialment pel que fa a les preinscripcions
que es fan fora del període de preinscripció ordinària.
No obstant, creiem que és imprescindible assegurar la continuïtat del model de
repartiment de l‟alumnat que s‟ha implantat a Torelló en els darrers anys, i que ha permès
que la nostra vila tingui un dels models més equitatius de distribució d‟alumnes amb
Necessitats Específiques de Suport Educatiu del nostre país. Creiem que és gràcies a
aquest model – que crea una categoria especial de NESE durant l‟etapa d‟educació
infantil pels infants de famílies no catalano ni castellanoparlants que no han estat
escolaritzats abans dels 3 anys - que s‟ha evitat l‟acumulació d‟alumnat amb NESE en
determinats centres educatius, cosa que representa un benefici tant a nivell social com a
nivell educatiu per a tota la ciutadania.
Per això instem la regidoria d‟Ensenyament a vetllar per la continuïtat d‟aquest model i,
en la mesura que sigui possible, blindar-lo davant de possibles canvis futurs.
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Sr. Marc Fontserè:
Entenc que era més aviat un prec, però com que has anat argumentant, si que et voldria
comentar una cosa: és cert que la distribució que es fa a Torelló de les necessitats
educatives especials, dels alumnes amb aquestes necessitats, des que jo recordo, tots
els regidors, tant la Flora, com la Conce, com en Lluís i jo mateix, ho veiem com el que
és, que és un valor molt important per al nostre municipi, no és menys cert que és
millorable i que esperem que el fet de tenir aquesta eina més propera ho puguem millorar;
és millorable, perquè hi ha diferències massa importants entre diferents centres pel que fa
a aquesta escolarització i, per tant, jo sóc de l’opinió que hem de mirar que siguin el
mínim possible.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.9.Des de la CUP Torelló Som Poble vam llegir amb preocupació la notícia de l‟Ajuntament,
que s‟havia perdut una subvenció de 50.000 € per al municipi, pel fet d‟haver entrat tard la
documentació i també vam llegir les declaracions de l‟equip de govern i entenem que pot
ser un error humà, de fet, d‟errors en fem tots. Però al mateix temps també veiem amb
preocupació com per culpa d‟una mala gestió, el mínim incident que hi ha en l‟enllumenat
públic els veïns passen hores i a vegades dies, sense llum al seu carrer i el sobre cost
que tindrà això per a tots els veïns, per un pitjor servei, perquè al final es tarda més a
arreglar-ho i s‟acabarà pagant més. Si és perquè el contracte estava caducat de feia 13
anys, per això mateix! Durant 13 anys s‟ha pogut temporitzar de tal manera que en el
moment en què estigui en funcionament el nou contracte es pogués rescindir l‟anterior i a
més, que d‟aquests 13 anys que portava caducat aquest contracte, durant quants el grup
municipal de Convergència i també els regidors actuals de Fem, quan anteriorment
estaven en el PLSC heu estat a l‟equip de govern.
També veiem amb preocupació quan últimament alguns concursos han hagut de passar
més d‟una vegada pel ple per un error o altre; recordem per exemple el de la neteja dels
edificis municipals, i veiem amb preocupació com uns quants altres han sortit malament,
ja sigui concursos en què només s‟hi ha presentat una empresa i després ha anat com ha
anat –com el ball de carnaval de l‟any passat-, amb baixes temeràries –com la sala
polivalent- o d‟altres que han quedat desertes com el bar dels jardins de Can Parrella,
que sapiguem encara continua buit i sense cap alternativa per ocupar-lo. Fins i tot
concursos en què qui l‟ha guanyat s‟ha presentat oferint només un euro.
Què volem dir amb això? Que si, que hem tractat tots aquests casos individualment als
plens i sempre s‟ha dit que ha estat per error, o per mala sort, o perquè ha passat tot el
que podia passar, però són un munt de casos només mirant aquest any i per tot això hem
d‟expressar la nostra preocupació.
Per aquests fets, només ens queda dir que a part de fer només gestió, nosaltres
considerem que aquesta gestió no s‟està fent gaire bé.
I per acabar, comentar un d‟aquests temes que he esmentat abans: durant aquest mes,
es van obrir els sobres del nou concurs de la sala polivalent. De vuit empreses que es
van presentar el primer cop, aquest cop només se‟n ha presentat una. Per nosaltres és
evident que si tantes empreses han passat de veure una oportunitat amb aquesta obra, a
només presentar-se‟n una i tota la resta renunciar a tornar-se a presentar, és que alguna
cosa no han vist clara de l‟obra, ja sigui l‟herència que ha deixat l‟anterior empresa, cosa
que tornaria a posar en dubte la rescissió de mutu acord, o potser és perquè les
condicions que l‟Ajuntament ha posat en els plecs del concurs no les han vist correctes.
Més enllà de les declaracions que hem sentit en què es diu que esteu tranquils, perquè
és l‟empresa que ha fet les bres de la rambla del passeig de Vic, voldríem saber si des de
l‟equip de govern es fa autocrítica de com ha anat tot plegat, com es valora aquest nou
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concurs, ja que a nosaltres ens sembla evident que durant tot el procés han fallat
diverses coses i que seria molt important no mirar només aquesta empresa, si no que
s‟haurien d‟analitzar tots els errors comesos, perquè com a mínim, no es tornin a repetir.

Sr. Jaume Vivet:
El tema dels 50.000 € ja ho he explicat; el tema de l’enllumenat és veritat: no estem
contents ni de bon tros de com funciona; autocrítica evidentment en fem i el que intentem
és solucionar-ho i racionalitzar-ho tan com podem. T’he de dir que dels disset que som
aquí, diria que catorze hem estat durant aquests tretze anys en diferents equips de
govern i ningú ho ha entomat, o se’n ha parlat però no s’ha acabat de fer i, bé, jo et puc
dir que la primera decisió va ser política, de dir: escolta’m! Això no pot continuar així. No
pot ser que tinguem un servei que paguem 75.000 € o 68.000 o 70.000 euros l’any, no
recordo exactament la xifra, però en tot cas era prou important com per anar tirant així; a
la legislatura passada en vam arreglar molts d’aquests temes, vam renovar molts
concursos i aquest va quedar, perquè el dia a dia no ens ho va permetre, però aquest any
si que es va prendre la decisió i en aquest cas, tothom ha d’entomar una mica la seva
responsabilitat i jo en part en sóc molt responsable, perquè davant de la ineficiència de no
sortir aquest concurs, vaig fer un decret d’alcaldia dient que això s’havia de solucionar i
que donava un termini d’entrega al tècnic per fer el plec de clàusules i que passat aquest
temps, si no estava fet, es resoldria el contracte; i això és el que he fet: ha estat una
mesura de pressió per fer moure algú que no s’ha mogut quan tocava, per dir alguna
cosa.
A partir d’aquí, si que han passat un seguit de desencadenants. Jo diria que ja no sé què
més pot passar amb aquest contracte, perquè la veritat, ens hem trobat amb tot: ens hem
trobat primer de tot amb uns errors que se’n va adonar algú quan es va mirar el plec i ens
ho va dir; es van solucionar; uns errors que hi havia en tema de vandalisme i de material
de reposició. Un cop refet surt a concurs i es presenta una empresa amb una baixa
temerària; una baixa que entenem que no cobreix i així el tècnic ha resposta amb
brevetat, perquè sap que aquest tema ens està empenyent i amb en David l’hem
pressionat molt fort; va respondre ràpid i aquesta gent, que entenem que no presenten
una xifra econòmica prou gran per temes de vandalisme i també per inversió; entenem
que el que presenten no és el que demanem en el plec de clàusules i així els ho hem
manifestat. No n’hi ha hagut prou amb això, que ara aquesta empresa han anat al
Tribunal de Recursos Especials en matèria de contractació, que és una entitat de la
Generalitat i que tenen dos mesos més per resoldre.
Què hem fet nosaltres? Nosaltres al mes de desembre ja es va contractar una empresa
per canviar bombetes. Què ha passat? Que la xifra que s’hi va destinar... quan veus que
un llum no va, penses que és la bombeta fosa, però resulta que hi pugen, ho miren i a
vegades no és la bombeta, si no que és l’equip i això té un altre cost i amb aquests
10.000 € més IVA no n’hi ha prou i ara el que hem fet és buscar una empresa, que estem
en període de rebre tres pressupostos, perquè entenem que no ha de seguir fent-ho la
mateixa empresa que ens ho feia fins ara, perquè si no, no té sentit i, per tant, cal buscar
una empresa que ens pugui fer aquest manteniment mentre no... ho estem movent,
perquè veiem que això, un tema que havia de durar un període de temps relativament
curt, se’ns està allargant en el temps pel propi procés. Inclús ja es va fer un decret per
adjudicar-ho a la segona empresa, que és la que ens ho feia fins ara i tot això està aturat,
perquè això ha anat al Tribunal que dèiem de Recursos Especials en Matèria de
Contractació i tot això s’ha embolicat de mala manera. Si que entenem que no estem
satisfets de com s’ha fet, però per altra banda estem movent una cosa que feia molts
anys que estava encallada i ha estat una decisió, en aquest cas, més política que tècnica
i potser si algú ho ha provocat, en aquest cas he estat jo, perquè vaig dir: prou! Ja n’hi ha
prou!
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Espero que la reacció sigui la que ha de ser ara en aquests moments; amb en David
n’hem parlat i estem en aquesta fase i llavors, també el que vull dir és que hi ha hagut un
carrer especialment en què hi ha hagut una avaria que ens ha portat de corcoll, que és
precisament l’avinguda de la Generalitat, perquè aquestes avaries que ara va, ara no va,
vas allà, el magneto cau, el donen, aguanta, passen dues hores i aguanta, passen tres
hores i aguanta, i un dia aguanta i quan resulta que quan ha d’aguantar torna a caure i
ens ha fet tornar bojos i s’ha arribat a la conclusió que és una caixa; avui precisament ens
han dit que han trobat l’avaria i esperem que no torni a passar; a més, era una part
important de Torelló, com era tota l’avinguda de la Generalitat i inclús un tros de
l’avinguda Rafael Casanova. Són avaries d’aquelles que són molt empipadores, perquè
jo, en altres temes, les he patit i quan una màquina et falla i no saps perquè i ara si i ara
no i ara si i ara no, et mareja bastant. A més, ens enganxa en un moment que no tenim
ningú clar per dir-li fes això! Això és una mica també un problema i en som conscients.
Per tant: estem contents? No. gestionem bé? Ho intentem; a vegades no surt tan bé com
voldríem, perquè si ho féssim sobre el paper tot s’aguantaria, però a vegades la realitat
és una altra i intentem que vagi; també demano excuses, si no som prou eficients, que no
ho som, als veïns, perquè entenem que potser si que ho hem provocat d’una manera que
potser no era la més adequada, però arriba un punt que has de dir prou i això s’ha
d’arreglar i aquesta és una mica la decisió que es va prendre en aquell moment.
No sé si serveix d’explicació el tema d’enllumenat als que m’ho heu demanat i si hi ha
alguna altra intervenció, endavant i la voluntat és aquesta: és un contracte que sabíem
que no seria fàcil, però també ho hem hagut d’entomar d’aquesta manera.

Sr. Francesc Manrique:
Jo havia fet un prec i el punt que quedava meu, era que demanava la valoració com havia
anat l‟últim concurs.

Sr. Lluís Sabatés:
Una mica per al·lusions, encara que no has dit el meu nom, per la funció del passat
mandant. És bo recordar que en el passat mandant, com has dit, vam renovar molts
serveis que estaven prescrits i en aquest, una de les feines que vam fer va ser tot el tema
de l‟auditoria lumínica, per saber com estava la situació al poble.
La pregunta és si això ha servit pels tècnics per posteriorment fer els millors passos que
s‟havien de fer.
Si que és veritat que amb les experiències que hem tingut amb la piscina, la primera idea
que hi havia, que era de fer una inversió molt gran amb una empresa per poder canviar
tot l‟enllumenat i això es va desestimar per diferents motius, però si que és veritat que em
sembla que no s‟ha fet del tot correcte.

Sr. Jaume Vivet:
Ja ho he reconegut i potser el provocador he estat jo prenent aquesta decisió, però, és
clar! S’havia de prendre, perquè podien haver passar tretze anys més.

Sr. Lluís Sabatés:
Això tampoc, però el problema és que les decisions aquestes afecten al ciutadans i a
vegades per coses d‟aquestes també s‟ha de tenir en compte els ciutadans, però
esperem que es pugui solucionar el més aviat possible.

Sr. Jaume Vivet:
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El tema de la valoració de la sala polivalent, t’he de dir que sabem que es volia presentar
una altra empresa i es va presentar fora de termini. De les 4 que quedaven, perquè
s’havien presentat set; dues –a part d’INCOC- ja ens van dir que no; les altres tres
s’havien presentat amb més baixa que la que s’ha fet ara. Jo també entenc que quan has
de continuar una obra que ha començat un altre, a vegades també fa una mica de
respecte malgrat totes les garanties hi són, perquè els serveis tècnics municipals ho han
certificat i entenem que aquesta empresa, a més, en el punt que ho va deixar, era un punt
que no quedaven massa coses a aiguabarreig, que si això tocava o no tocava; era un
punt en què hi havia la fonamentació feta i a partir d’aquí en una obra hi ha tres o quatre
punts que dirimeixes molt bé el punt on ets i aquest és un punt que no han quedat pus
per fer, no ha quedat fonamentació per fer; s’han passat càmeres a totes les instal·lacions
que hi ha per sota terra i estan en condicions i això és el que s’ha certificat. També hem
de dir que hem empès molt fort aquesta empresa per tal que els proveïdors locals cobrin
el màxim; no ho han acabat de conrar tot, però si que hem intervingut i ens hem posat
bastant seriosos i en aquest cas, els proveïdors de Torelló han cobrat una bona part del
que l’empresa els devia. Això com a Ajuntament també ho hem fet.
L’empresa que ho ha guanyat hi hem parlat. Tenen pressa i ganes de començar; crec que
el contracte el signarem en breu, s’està preparant la documentació.
La valoració és que ens hem entrebancat en una pedra amb una gent que van fer una
baixa que no va arribar a ser temerària, però si que a part que han complert tot el que van
dir en un termini que diguem que el que ha fallat també era la rapidesa en l’execució de
l’obra, perquè això també ho vèiem i aquí va ser quan ens vam asseure amb ells i els
vam preguntar què passa i ens van dir que faltaran diners. A partir d’aquí es va decidir
resoldre, com vam parlar en el ple passat i la valoració que en fem, d’entrada les
referències que tenim d’aquesta empresa no són dolentes; és una empresa que també –
després en informacions ja ho direm- s’ha presentat, i ha guanyat una altra obra important
a Torelló, però ja ho explicaré després. Entenem que la cosa tirarà endavant i no ens
haurem de tornar a entrebancar i tot això també va una mica lligat amb pla de barris; la
setmana vinent anem a parlar amb la delegada del govern per veure el tema com queda i
la nostra proposta serà la de no fer més inversió, però si intentar periodificar una mica
més amb el temps i que no haguem d’anar amb la pistola al pit.
La valoració diria que és positiva.

Sr. David Forcada:
Jo crec que el fet de la rescissió del contracte amb l’empresa de Jaén, si que és una
decisió, així com en l’enllumenat és una decisió que a vegades no surt com esperes, ens
vam anticipar a u problema que podria haver vingut i també vam agrair que l’empresa va
estar predisposada a això, a abandonar una obra en un punt que ens hauria pogut
perjudicar.
Amb la nova adjudicació ens hauria agradat que s’haguessin presentat més empreses?
Si, però a la nova adjudicació ja vam limitar la baixa econòmica, perquè som conscients
que el projecte està ben comptat, però està comptat just i no volíem tornar a trobar-nos
amb una baixa molt elevada, però que no fos temerària i que no es pogués descartar. En
aquest cas, l’oferta és pràcticament del mateix preu que el projecte i han valorat de nou
aquesta gent, han contrastat preus sobretot del que és estructura de formigó prefabricat,
que ´son les partides més grosses i tenen clar que es pot fer. Per tant, no ens fa patir
massa i amb la reducció del termini d’execució anirem a parar pràcticament on hauríem
anat a parar si hagués continuat l’empresa que ho feia fins ara. Per tant, creiem que
aquest punt estarà solucionat i no hi patirem.
Sr. Francesc Manrique:
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No, res. Era per saber la valoració. Nosaltres tenim la nostra que ja hem explicat i ja està i
no compartim la vostra opinió.

Sr. Jaume Vivet:
I em sembla que no coincidim gaire.
5.10.I per acabar i aprofitant que quan hi hagi el proper ple ja haurà passat els grans actes del
carnaval, desitjar un bon carnaval a tothom amb tres setmanes d‟antelació.
Sr. XAVIER LOZANO:
5.11.Jo em repeteixo de l‟últim ple. Voldríem demanar si s‟ha avançat en alguna cosa del pla
local de joventut i també voldria aprofitar per reforçar la nostra contrarietat, pel fet que
també es va retardant el pla de drogues, perquè des de la regidoria es va decidir integrar
el pla de drogues en el de joventut; així, que no tenim ni un, ni l‟altre.
Ens agradaria aprofundir, també, en els motius del per què d‟aquesta integració del pla de
drogues dins del pla local de joventut. Quan es va anunciar per part del regidor es va dir
que “perquè ho havien cregut oportú”; ens agradaria que aprofundís una mica. Nosaltres
creiem que la problemàtica de les substàncies additives no és una qüestió que afecti
només a la joventut i assimilar les drogues amb els joves, només fa que assenyalar i
estigmatitzar els joves.
Demanaríem, ja que de moment no tenim pla local de joventut, que es reconduís aquest
fet i que el pla de drogues es desenvolupés al marge de les polítiques específiques de
joventut.

Sr. Jordi Rosell:
Dir que hem rebut el retorn de la diagnosi per part de la Generalitat aquest divendres
passat i que la intenció era convocar tots els grups la setmana vinent per exposar-lo,
perquè durant aquesta setmana ens ho mirarem amb les tècniques.
I dir, referent al pla de drogues, que es va decidir integrar, perquè el consideràvem com
una acció, una part més del pla. També dir al respecte del tema aquest, que s’ha iniciat
l’expedient de contractació i se signarà el decret demà o demà passat.
Sr. Xavier Lozano:
L‟expedient de contractació amb l‟entitat... o per redactar el què?

Sr. Jordi Rosell:
El pla de drogues.
Sr. Xavier Lozano:
Però si n‟hi ha un de fet, que no està aprovat, de finals de mandat. Què vols dir? A finals
de mandat passat es va acabar amb un pla de drogues a punt per aprovar i políticament
es va creure oportú no aprovar a l‟últim ple del mandat un pla que havia d‟executar un
nou equip de govern. Estava redactat i a més, el vam fer refer, perquè el primer que ens
van presentar no ens va agradar. Així ho vaig informar en el traspàs d‟informació i ho hem
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manifestat en aquest ple; t‟ho he preguntat més d‟una vegada. Que ara em diguis que
s‟està fent un expedient de contractació per redactar un nou pla, quan el que hi ha a punt
no s‟ha aprovat, dóna la raó que aquests plans caduquen ràpid i que hem perdut el temps
miserablement. No sé si pots informar bé exactament què és això i per què no s‟ha
aprovat i em pots informar de quin ha estat el procés i per què es redacta un nou pla, t‟ho
agrairé, perquè no acabo d‟entendre això que estàs explicant.

Sr. Jordi Rosell:
Dir que l’execució del pla de drogues és el que s’adjudica.

Sr. Xavier Lozano:
L‟execució, és a dir, el tècnic de drogues. D‟acord. És que has dit per redactar-lo i m‟he
espantat una mica.

5.12.Voldríem saber si ja s‟està treballant en la mobilitat de vehicles que vindrà donada a partir
de la finalització de les obres del carrer Sant Bartomeu.
Aquests dies hem pogut comprovar l‟enrenou que ocasiona quan un dels carrers més
transitats del poble queda que no s‟hi pot passar. Aquets carrer serà de plataforma única i
això condicionarà –com dèiem- un dels carrers amb més trànsit del municipi.
si només hi podran passar vehicles autoritzats, la mobilitat s‟haurà de reconfigurar
absolutament, ja que quedarà afectada la connexió actual cap a la sortida sud, cap a
Manlleu i a més, amb parts de Torelló com és la Joanot Martorell o amb equipaments
com és el mercat municipal, la cooperativa, ... i també escoles que estan al centre. Si és
així, tampoc podem comptar gaire amb la ronda del Puig, perquè tampoc és una
circumval·lació que permeti redistribuir el trànsit dins del municipi, si no que és una via de
sortida que quan l‟agafes al camí nou de Can Parrella la deixes a l‟Esclat –per
entendre‟ns- i, per tant, estàs a fora del pobla, ja.
Voldríem saber si s‟hi està treballant; com s‟acabarà decidint i també si s‟implicarà el
consell de seguretat i mobilitat.

Sr. Jaume Vivet:
Al carrer Sant Bartomeu, en principi s’ha tret l’autobús; no hi podran passar camions, com
no poden passar per dins del nucli urbà i no hi haurà cap restricció per a vehicles
autoritzats, si no que serà un punt de pas; si que hi haurà un radar instal·lat, que és el
que vam quedar amb els veïns per reduir molt la velocitat. A partir d’aquí, el qui no vulgui
passar per allà, entenem que hi ha altres alternatives. Aquí si que pensem que n’hi ha
una que en aquests moments no és factible portar-la a terme, però creiem que en el futur
s’hi ha de portar i és l’obertura del carrer de Puigdassalit fins a la ronda, que allà
segurament hi hauria una entrada que facilitaria això que dius: la ronda et porta fins al
capdamunt i amb això hi hauria una entrada, però és clar! És un tema urbanístic
d’afectacions, d’obrir un carrer i no és un tema de fàcil solució i que té un cost econòmic
alt, però en el seu moment caldrà entomar-ho.
Sr. Xavier Lozano:
Entenc, per tant, que s‟havia posat sobre la taula o havien sortit idees com posar o pilona
o càmeres i això ha quedat descartat, o almenys havíem entès que en algun oment
s‟havia dit.
I el tema aquest del Puigdassalit no està sobre la taula?
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Sr. Jaume Vivet:
No. en aquests moments no està sobre la taula. És una actuació que entenem que
s‟haurà de fer, però més a llarg termini.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.13.Des del grup d‟Esquerra Republicana Junts per Torelló, voldríem fer un agraïment o
felicitar a totes les AMPA dels centres educatius de Torelló coordinats o organitzats a
través de la Federació d‟AMPA pel programa de xerrades i activitats formatives que han
impulsat –creiem que és molt interessant- i que, a més, a més, fa bo o dóna gruix al
projecte del PEC, que és un dels punts que amb totes les activitats que es van fer a tots
els fòrums i tots els treballs que s‟han fet, és un dels punts que hi havia i, per tant, ens
alegrem que s‟hagi dut a terme. Per tant, és un privilegi per Torelló la implicació en
l‟educació que es té des de molts punts, moltes parts del poble i especialment des de les
AMPA i aprofitant aquest agraïment, voldríem demanar en quin moment es troba el PEC;
quin és el pla de treballar per desenvolupar enguany –ja sé que està estipulat o hi ha una
periodificació-, si s‟està desenvolupant tal com estava previst i a veure quan està previst
fer el fòrum local d‟educació, ja que en el 2016 no se‟n va fer cap i recordo que l‟última va
ser el novembre de 2015.

Sr. Marc Fontserè:
En l’agraïment suposo que ens hi sumem tots els que estem per aquí. Per tant, queda dit,
lluís.
El tema del PEC, em sembla que és el dia 21, que és el dimarts de la Junta de portaveus
i mirarem si podem convocar la comissió institucional, en què es faran les propostes per
tot aquest any 2017. Dir que les propostes que s’han anat treballant durant el 2016,
pràcticament estan enllestides i per al 2017 s’exposarà allà i en el pe següent, si voleu,
podrem explicar el que s’ha decidit.
La idea seria, si es valida allà, fer un fòrum pel mes d’abril, si és possible fer-ho.
Sr. Lluís Sabatés:
Més que res això venia, perquè en el document de propostes i organització que es va
aprovar pel maig, en el punt dels fòrums locals d‟educació, hi havia que se‟n havia de
celebrar un cada any i, per tant, el 2016 no l‟hem fet i era per saber si ens allargàvem
molt o què, més que res, perquè els compromisos que s‟adquireixen en un procés
participatiu de llarga durada, si no s‟intenta complir, pot passar que desenganyem a la
població i als ciutadans en general, però sobretot als col·lectius que més s‟hi ha implicat i
que hi estan posant els esforços, però si dius que a l‟abril n‟hi haurà un, haurem allargat 4
o 5 mesos.

Sr. Marc Fontserè:
Bé. Ho haurem allargat no pas per voluntat de l’equip de govern i del regidor, si no que
van ser els mateixos, o bona part de les comissions impulsores que ho van demanar; jo
vaig ser reticent, per aquests motius que has dit tu, perquè crec que és bo recordar-ho,
però quan són ells mateixos els que ho demanen i que demanen més temps i que
t’argumenten que és millor esperar 4 o 5 mesos, vaig pensar que no era ningú per portar-
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los la contrària. Però estic d’acord amb el que has dit, que hem de mirar que no torni a
passar.
Sr. Lluís Sabatés:
No, no. si és un fet consensuat si, però si s‟informa, ja està. El problema és no tenir
informació.
5.14.Serà una mica repetitiu, almenys una part, amb la intervenció que ha fet en Cesc, sobre
el malestar que mostrem nosaltres i la ciutadania amb la gestió tan problemàtica que
s‟està duent a terme en l‟enllumenat pública, durant els darrers mesos a Torelló, amb
carrers sencers sense llum durant, no hores, si no dies, amb afectació en semàfors en
encreuaments tan complicats com el de l‟avinguda del Castell, que també ho ha apuntat
un company del PSC. La capacitat de reacció pensem que ha estat lamentable i que ha
posat en perill la seguretat de vianants i automòbils i conductors; per exemple, en
l‟encreuament que hem esmentat dels semàfors de l‟avinguda del Castell, però també en
passos de vianants que ja hem comunicat en altres sessions plenàries, com per exemple,
el de les escaletes de l‟estació de l‟avinguda de la Generalitat, que hi ha un fanal apagat
des de ja fa mesos. La gestió d‟aquest problema ens mostra, o si més no, sembla una
deixadesa per part de l‟equip de govern en un tema bàsic com és l‟enllumenat públic i,
per tant, preguem que prenguin nota del que està passant i del que passarà –suposo- i
que facin l‟autocrítica pertinent.
Donem per suposat que ara s‟hi posaran o que ja s‟hi està treballant. Ens preocupa
l‟increment de costos que això pot representar per l‟Ajuntament en tot el tema de la gestió
de l‟enllumenat, ja que no és el mateix tenir una concessió d‟un servei que anar fent
concessions o encomanes de servei concretes per a cada problema i que, per tant,
suposo que ja hem fet bastant tard per solucionar-ho d‟una manera no tan costosa per als
ciutadans, però que agrairíem que la solució que es trobi definitiva al final sigui bona per
a la ciutadania.

Sr. Jaume Vivet:
Això ja ho he intentat explicar. Ja ho dono per contestat.
Sr. JORDI CASALS:

5.15.Vam rebre per correu una enquesta que ha fet SOREA, que és l‟empresa que té
l‟adjudicació de la gestió de l‟aigua, on hi ha dades que podem trobar interessants a l‟hora
de poder fer una reflexió sobre la gestió de l‟aigua, el model de la gestió de l‟aigua, com
va el servei, però sorprèn una mica, perquè aquesta enquesta que la fa SUEZ, que és el
grup que inclou SOREA entre d‟altres empreses, és un plantejament d‟una enquesta com
si l‟aigua de Torelló no fos municipal, si no que sembla que sigui d‟ells; la titularitat de
l‟aigua és municipal; una altra cosa és que tingui la concessió i que la gestió de tot plegat
ho faci una empresa privada, però sorprèn aquesta enquesta, perquè no sabem si
l‟Ajuntament hi ha pogut intervenir o no, a l‟hora d‟elaborar-la, bàsicament per poder
treure informació que puguem trobar interessant des de l‟Ajuntament i també de cara a la
finalització de la concessió que hi ha ara a l‟hora d‟encarar-ho.
I els plantejaments són aquests: es dóna un missatge a la ciutadania que el que en diuen
ells l‟empresa subministradora de l‟aigua és l‟únic responsable que hi ha; quan no és així!
El responsable únic d‟aquest servei és l‟Ajuntament i això jo crec que en el passat mandat
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ho teníem clar l‟equip de govern i creiem que hauríem de ser més amatents en aquest
aspecte i més ara que hi ha una comissió de l‟aigua, que està pendent d‟una nova reunió,
potser és una de les qüestions que s‟hauria pogut treballar bàsicament per poder elaborar
el qüestionari adient per treure‟n les conclusions de cara a nosaltres i, a més, no tant
valorar l‟empresa que gestiona l‟aigua, si no la gestió de l‟aigua i aquí jo crec que l‟interès
és més gran per part de l‟Ajuntament, que no pas per l‟empresa, perquè és molt lícit, però
sembla més aviat una qüestió de reforçar el seu perfil de gestor actual de l‟aigua, de cara
al model de licitació i a futures licitacions. Moltes vegades es diu que les enquestes, més
que pels resultats, serveixen per crear un estat d‟ànim i jo personalment crec que en
aquest cas és així.
No m‟imagino una enquesta per part de l‟entitat que gestiona l‟escola d‟arts plàstiques o
de les entitats que gestionen les escoles bressol, preguntant a la gent què us sembla la
nostra empresa com a gestora; jo crec que el que és interessant és, les escoles bressol,
funcionen? L‟escola d‟arts plàstiques, funciona? I després, entre tots plegats, treure‟n les
conclusions.
Ho farem en forma de prec, malgrat que hi ha una pregunta a veure si l‟Ajuntament ha
pogut incidir en aquesta enquesta o no i l‟altra cosa seria... uns ho han fet abans, potser
seria una qüestió per treballar per poder fer si cal una enquesta per aprofundir més en el
servei de l‟aigua i no tant en qui la gestiona. I sobretot posar en valor el fet que l‟aigua és
municipal; que la responsabilitat és de l‟Ajuntament, fins i tot en els preus: a l‟hora
d‟establir les taxes les aprovem aquí i empoderem-nos que l‟aigua és nostra, més enllà
del model de gestió.

Sr. David Forcada:
El fet és que l’enquesta si que la fa SOREA, però no la fa directament; l’encarrega a una
empresa especialitzada en enquestes, que és ASTIGA o SUEZ, que és la matriu i fa
enquestes periòdicament en diversos municipis. Suposo que tens raó en la proximitat del
venciment del contracte van creure oportú fer l’enquesta. L’enquesta diu el que diu i no
parla només de la qualitat o l’empresa en si, no valora SOREA. Hi ha altres aspectes de
l’enquesta com la qualitat de l’aigua, la qualitat del servei... a més és feta després de
l’episodi de Geosmina; per tant, aquí les valoracions en quan a la qualitat de l’aigua
potser són més baixes del que serien ara, però en definitiva és una enquesta que ens van
presentar i nosaltres vam decidir fer-la pública i punt, no té més que això.
Sr. Jordi Casals:
Jo continuo pensant que moltes d‟aquestes enquestes, més enllà dels resultats, també
són perquè hi ha un estat d‟ànim i en preguntes com: “si vostè pogués escollir l‟empresa
de l‟aigua, canviaria?”. Aquesta pregunta, que és una irrealitat, perquè no pots canviar, no
està liberalitzat això i no és l‟empresa d‟aigua, si no que la titularitat de l‟aigua és de
l‟Ajuntament i aquí al que jo anava, és: aquesta enquesta no la pot assumir l‟Ajuntament,
perquè aquesta enquesta, al final és propagandística; si es volia fer una enquesta, o quan
es va plantejar, potser el que s‟hauria d‟haver fet és, d‟acord, Ajuntament de Torelló,
nosaltres impulsem aquesta enquesta; podem fer servir la mateixa empresa si cal, o
quines preguntes ens convé, però preguntes com aquesta, i és un exemple, perquè se
centra molt amb SOREA i el missatge que es dóna, i òbviament, tothom qui pregunta, és
SOREA, SOREA, SOREA, SOREA, SOREA i em sembla que aquest no és de rebut i és
una oportunitat rebuda i segurament és una cosa que s‟hauria d‟haver treballat més en la
comissió de l‟aigua; aquí estem llençant un missatge que jo crec que és molt erroni. Si
que hi ha dades que crec que són interessants i sobretot pel moment aquest en què es
fa, amb el tema de la geosmina, veiem més o menys el percentatge de gent afectada per
la geosmina, també per aquest fet segurament ha quedat caducat aquest resultat, perquè
hi havia una problemàtica concreta que ara no hi és i hauríem de veure si la gent encara
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es pensa que hi ha aquest problema, però... vaja! I el fet de fer-ne difusió l‟Ajuntament en
tant que Ajuntament, des del correu corporatiu i fent una nota de premsa, jo crec que aquí
estem barrejant coses que no s‟haurien de barrejar.

Sr. David Forcada:
Si, però per altra banda, evidentment és informació i pot ser tendenciós o no, però hi ha
una comissió, en parlarem, o debatrem i és una eina més que hi ha sobre la taula, que
qui la pot valorar la valorarà i el que no, no. creiem que si SOREA fa això, el que hem de
fer nosaltres és difondre-ho i explicar que hi ha hagut això sense cap ànim
propagandístic.
Sr. Jordi Casals:
Però si realment l‟enquesta l‟hagués fet una de les concessionàries de l‟escola bressol i
l‟hagués fet donant a entendre a la gent que l‟escola bressol no és municipal, si no que és
de la Fundació Pere Tarrés, jo estic segur que al regidor d‟educació li hauria molestat i no
hauria fet difusió. Perquè tenim interioritzat que les escoles bressol són de titularitat
municipal i, en canvi, en el tema de l‟aigua sembla que no i que som molt més
permeables a una apropiació, encara que sigui simbòlica o discursiva, som molt més
permeables a aquesta apropiació, que a un servei com el de l‟escola bressol o la d‟arts
plàstiques, i en aquest moment s‟hi és encara molt més sensible, perquè s‟està acabant
la concessió i aquí hi ha d‟haver un debat públic i des de l‟Ajuntament s‟ha avalat que
s‟introdueixin uns arguments –i a més ho has dit tu David- esbiaixats. Jo crec que
l‟Ajuntament no ha de fer promoció –que n‟ha fet- i difusió d‟uns plantejament esbiaixats i
d‟una enquesta plantejada de forma esbiaixada. Per aquí anava la meva reflexió.
5.16.Hi havia un altre tema, però ja l‟ha fet l‟Elena, sobre el seguiment de la moció que es va
aprovar respecte a la parada de bus i el servei de bus i aprofito per fer una reflexió global
que ha anat sortint en altres intervencions d‟altres grups i del nostre propi, de les
incidències que hi ha hagut a l‟hora de fer el tall al carrer Sant Miquel per les obres del
carrer Sant Bartomeu, que es va fer d‟una forma precipitada, que s‟havia d‟haver
planificat molt millor, per les conseqüències que té, és a dir, el carrer Sant Miquel és una
artèria central; no només afecta ni els veïns, ni els comerciants d‟allà, si no que afecta tot
el municipi i comportava canvis de sentit de carrers en el casc antic, que ja per si mateix
és complex per la manera que està ordenat. Després, ens hem trobat el que ha comentat
el company del PSC sobre la subvenció que s‟ha perdut. Després la gran problemàtica de
l‟enllumenat públic, amb una capacitat de reacció que trobem del tot inadequada i que...
ostres! Les competències pròpies de l‟Ajuntament són molt poques i una d‟elles és
l‟enllumenat públic. Tenir dies, no hores, dies, espais sense enllumenat per temes de
seguretat, sobretot, tant dels automòbils com dels vianants, que afecta també el que és
els semàfors; tenim cruïlles realment perilloses amb manca de visibilitat, que suposa una
problemàtica molt important de cara a la seguretat.
Creiem que l‟àrea d‟urbanisme i el regidor d‟urbanisme hauria de fer un pas endavant i fer
una valoració i una reflexió de com està funcionant aquesta àrea. A vegades ens hem
preguntat perquè temes de comerç com el mercat municipal, en lloc de respondre el
regidor de comerç, respon el regidor d‟urbanisme, doncs si es fa una passa endavant per
això, jo crec que en aquests casos que no funciona, també fer un pas endavant i donar
explicacions i més tenint en compte, perquè s‟ha dit, que hi ha problemes tècnics i
problemes polítics; joc rec que quan ens posem medalles sempre som els polítics i a
l‟hora que hi hagi problemes, que siguin els polítics, també, que les assumeixin.
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Sr. Jaume Vivet:
De tot aquest tema ja n’hem parlat i aquí, del que podríem parlar, seria una mica del tall
precipitat que ja he fet bastant incís del tema del carrer Sant Bartomeu.
Hem de dir que precipitat ho ha estat en el moment, perquè va ser un tema bàsicament
del constructor, perquè no havia arribat la pedra i ens van dir que podien començar a fer
el tema de la cruïlla amb el carrer Sant Miquel, carrer Estudis, carrer Capsavila i Sant
Bartomeu. Això se’ns va dir –crec- el dia 5, dijous, que el divendres era Reia. Se’ns va
comentar d’aquesta manera i va ser pràcticament el divendres al migdia. El dilluns ja
teníem –per sort, perquè ja s’hi havia treballat- ja es tenia clar quins serien els sentits de
direcció que es posarien a tot arreu; això estava treballat. Calia la senyalització, que en
aquest cas l’havia de portar l’empresa i, a més, davant d’un canvi així tan sobtat, es va dir
a l’empresa que, a més, facilités personal i crec que van posar una persona a disposició
de l’Ajuntament per temes de trànsit.
La senyalització si que és veritat que es va posar dimecres i el mateix dimecres al matí, jo
mateix i també em consta que en Marc, vam sortir i vam anar a mirar senyals; alguna la
vam fer modificar, perquè s’havia interpretat malament com s’havia de posar. En el tema
de comerciants, també s’hi va parlar i ens van manifestar que estaven més –per dir
alguna cosa- molestos per la mala senyalització que no pas per no haver-los comunicat,
perquè ja es donaven per comunicats, doncs ja sabien que durant un període de temps
allò es tallaria; es va fer abans del que tocava i vam parlar-hi i el que hem de dir que si,
que és cert, que va ser en un dimecres, que no ajuda gens ni mica i també hem de dir
que el dijous ens vam asseure i vam parlar de com havia anat i de com anava i també
malgrat pugui fallar algun senyal, en algun lloc no hi era i en algun lloc estava mal
posada, i el que se’ns va dir des de la policia és que la gent tampoc llegeix; veuen un
cartell groc i passen, no fan massa cas de la senyalització, fins que es troben el que es
troben i llavors si que al carrer Sant Miquel hi va haver un cert enrenou, malgrat que hi
havia la tanca i algú la va apartar. Jo mateix, un dia sortint amb la Carme, la tanca que hi
ha quan vens de la plaça Vella, algú l’havia girat i et posava direcció obligatòria cap a la
plaça Nova; algú va girar el senyal i la tanca i, és clar! Si et foten alguna gambirotada
d’aquestes no ajuda gens.
Entenem que la senyalització hi és; és provisional; segur que es pot millorar, perquè
sempre tot és millorable, però una vegada ha passat l’enrenou del principi ara entenem
que funciona i no hi ha problemes; dimecres hi va tornar a haver mercat i ja no hi va
haver l’enrenou de l’altre dimecres; si que vam dir que a les entrades del poble, sobretot
per als que venen del poble ho adverteixin, i és un tema una mica d’habituar-se a la nova
situació, malgrat reconeixem que potser no hi era tota la senyalització que hi havia
d’haver el dimecres.
També puc dir que el dimecres es posava en marxa tot aquest tema de la senyalització i
el mateix dijous a 2/4 de 2 del migdia ens arribava un correu a l’oficina de pla de barris,
que ens demanaven tallar l’aigua el divendres a les 10 del matí. Evidentment els vam dir
que no, ... perdó! El dimecres al migdia va entrar un correu demanant per tallar l’aigua el
dijous al matí i els vam dir que no, que aquestes coses, a quarts de dues no teníem
temps ni per notificar-ho i que necessitàvem 48 hores o no tallaven l’aigua.
És una empresa que en aquestes coses intentem anar-los educant, en el sentit que no
vagin tan de forma imprevista i això és el que intentem. Entenem que no si fèiem aquest
pas tan ràpid, igual estàvem 3 o 4 dies, que no sé si a dia d’avui –no he parlat amb els
tècnics- ja tenen la pedra o no la tenen. Això representava aturar l’obra per manca de
material. Va anar així. El mateix va passar al carrer Rocaprevera, però com que no
afectava cap més carrer, no va passar res i aquí si que ja sabien que afectaria, no és ben
bé el mateix, però bé, si que estava avisada la gent que quan es posés en marxa aquesta
obra aquella cruïlla, una hora o altra, es veuria afectada; seria més al final de l’obra que a
mitja obra i hi ha hagut una precipitació que nosaltres el que hem intentat és no aturar
l’obra i amb la màxima celeritat poder continuar treballant.

52

Sr. Jordi Casals:
La meva intervenció era més una reflexió en general, però ja va bé que haguem centrat
una mica això en el carrer Sant Miquel, perquè abans no s‟ha comentat i d‟altres aspectes
si. Era una reflexió general de funcionament de l‟àrea i en quan a la responsabilitat
política. Si ens centrem en el tema del carrer Sant Miquel, home! L‟Ajuntament ha de tenir
capacitat per dir a l‟empresa si pot començar o no pot començar i aquí, més enllà que ja
es tingués treballat, que és el que s‟ha d‟esperar, però no n‟hi ha prou amb tenir els
cartells preparats, si no que, el que cal, és fer una previsió, fer la difusió preventiva amb
anterioritat, saber quins recursos pots tenir, és a dir, quan es van canviar els sentits de
carrer a la zona de la plaça Nova, hi va estar destinat un policia local de forma
permanent. Al barri de Montserrat es va fer el mateix. Amb més temps, segurament això
es pot planificar. El carrer Sant Miquel que és clau en la mobilitat d‟aquest poble, no n‟hi
ha prou amb avisar els comerciants i els veïns; és a dir, la informació preventiva ha de ser
global del municipi i òbviament a mesura que va passant el temps, la gent s‟hi va
adequant, però els problemes hi van ser i creiem que amb una mica més d‟implicació i de
previsió, això també s‟hauria pogut fer molt millor i pot ser puntual la problemàtica, però
és que n‟anem encadenant una darrere de l‟altra. Aquí l‟alcalde ha donat les explicacions
ells i en algun cas ha dit: la responsabilitat és meva, com en el tema de l‟enllumenat. El
problema no és tan que portàvem 13 anys caducats, si no que segurament no es pot
resoldre un contracte sense tenir la concessió i després passa el que passa, perquè com
diu la llei de Murphy, tot el que pot passar malament, passa malament i aquí ens ho hem
trobat i hem trobat coses sobrevingudes, però ha passat per això. Jo entenc que l‟alcalde
te moltes qüestions damunt de la taula i que hi ha de prestar atenció, però a l‟equip de
govern, d‟una forma solidària, jo crec que hi ha d‟haver més implicació i capacitat de
prestar més atenció en aquets temes i a vegades, si l‟alcalde fa una cosa i potser
s‟equivoca, li han de poder dir “per aquí no anem bé”. Moltes vegades quan has de
decidir moltes coses...

Sr. Jaume Vivet:
M’ho poden dir. Saben que m’ho poden dir.
Sr. Jordi Casals:
Si, però s‟ha de fer! S‟ha de fer! I aquí aquesta reflexió era de les problemàtiques que han
sorgit en aquesta àrea, amb la subvenció i amb tot aquest tema de la gestió de la
mobilitat del carrer Sant Miquel. No critiquem que s‟hagi tallat el carrer Sant Miquel,
perquè s‟havia de fer, tothom ho sabia, si no de com s‟ha fet.
Bé la reflexió anava cap aquí; demanàvem que a nivell polític es fes un pas endavant a
l‟hora d‟assumir aquestes qüestions; l‟alcalde ho ha fet; també s‟ha fet referència bastant
directa a nivell tècnic i jo crec que les responsabilitats a nivell tècnic en un espai de
representació política com aquí... hi poden ser, però jo crec que la responsabilitat política
última, com he dit abans, per posar medalles els polítics se les posen i quan hi hagi
problemes no posem els tècnics per davant; això és una qüestió interna i el que s‟ha de
fer a nivell polític és solucionar-ho.
Gràcies a l‟alcalde per les explicacions.
6.- INFORMACIONS:
Sra. NÚRIA GÜELL:
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6.1.La primera és que el cosidor digital que era una entitat de Torelló des del 2005, com ens
han dit ells, han “tancat la paradeta”; a finals d‟any ja es va fer i a mi no m‟havia anat bé
de donar les gràcies des d‟aquí, des de l‟Ajuntament, des de la regidoria de cultura i fins i
tot, com a pescallunes, del material digitalitzat que ens han deixat i de tota la feinada que
han fet durant aquesta anys, que és molt d‟agrair i si algú no està massa al cas de la seva
feina, entreu al seu blog, perquè val molt la pena.
Agrair sincerament la feina feta i que quedi escrit.
6.2.Aquesta setmana hem estat a Barcelona per parlar de l‟estudi “impacte social, econòmic,
cultural i mediambiental del carnaval de Torelló”, que feia molt de temps que s‟havia
demanat i per fi se‟ns ha donat; ens el fa una empresa d‟aquestes subcontractada des de
Diputació i aquest carnaval vindran a viure‟l, vindran a parlar amb gent, tant carrossaires,
com organitzadors, de totes les entitats implicades i també passaran unes enquestes els
mateixos dies de carnaval; una enquesta, ja els vam dir que fos el més ràpid possible,
perquè la gent no està massa per enquestes aquests dies i evidentment ho faran en
hores abans de començar tots els actes i després del carnaval, dies després del carnaval,
es faran unes enquestes via telèfon; ells ens diuen que és per arribar a gent que viu el
carnaval per la tele, que no els agrada, o que no surten al carrer pel que sigui, que també
els interessa tenir aquesta opinió i ens demanaven que des de l‟Ajuntament –que per això
ho explico aquí- es demani a la gent de Torelló que si els truquen per fer una enquesta
per carnaval, que és per fer aquest estudi i que seria interessant que ho expliquem una
mica, perquè no es trobin que els van penjant.
També serà una enquesta bastant ràpida, però per anar a les cases diuen que la gent
encara col·labora menys i aquesta part per arribar al públic que no viu tan de prop el
carnaval i que també interessa que hi sigui en un estudi d‟aquests, es farà via telefònica.
I quan tinguem els resultats, evidentment ja us els farem arribar.

6.3.Recordar-vos que la presentació del carnaval és el dia 4 de febrer a 2/4 de 9. Sé que ens
han passat correus com a regidors i que algú encara no ha donat resposta; us agrairia
que responeu, perquè es pugui comptar la gent que hi anem.
6.4.Us porto calendaris. Ja sé que ja estem a un mes de l‟any, però resulta que a l‟últim ple
no havia sortit d‟impremta i com que sé que us agrada tenir-lo i si en voleu un altre no
passa res, el calendari d‟aquest any és de les festes del poble.
6.5.I per última, el consistori infantil –com que sé que a en Xevi li agrada saber on passemavui hem fet una primera trobada de treball amb els vailets. Ja vam estar parlant amb ells
via correu, que parlarien una mica de com havien vist la feta de Nadal i Reis i és el que
hem estat treballant avui i se‟ls ha proposat que el treball que s‟ha fet amb aquesta festa,
es vagi fent amb totes i que també facin una mica la seva presentació com a regidors per
poder-ho penjar al web de l‟Ajuntament.
Sra. CARME FRANCOLÍ:
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6.6.Us explico a tots, però en aquest cas és responent a l‟Elena, una pregunta que ens va fer
a la comissió informativa de serveis a les persones, sobre el tema que els casals de la
gent gran es convertien en casals cívics; en principi era una pregunta sobre si era així i et
vam dir que sabem alguna cosa, però en concret, el dilluns dia 30 –o sigui avui- al matí
tindrem una reunió i ja farem una mica l‟explicada al vespre coincidint que tenim ple.
Avui hem tingut una reunió al casal cívic, amb la directora del casal, el president de
l‟associació gent gran en marxa, la regidora de cultura i participació ciutadana i el tècnic,
una servidora i l‟alcalde també hi era. Ens han entregat una nota de premsa que va sortir
el dia 30 de desembre, en què deia que els casals de la gent gran del departament de
Treball, Afers socials i Famílies, es reconvertiran en casals cívics. Com es farà això?
Aquest 2017 es preveu reconvertir un total de 17 equipaments, entre ells el de Torelló i en
els propers anys s‟anirà fent el mateix fins arribar als 65 restats i l‟any 2019 volen que
estiguin tots reconvertits.
Què vol dir això? Doncs aquesta reconversió servirà per afegir nous col·lectius en
aquests espais, alhora que es mantindran els serveis específics adreçats al col·lectiu de
la gent gran. Els nous espais seran uns espais amb una perspectiva integradora entre
diferents generacions i edats.
A nosaltres, precisament ens han convocat la directora i el president de l‟associació,
perquè ells volien, a banda de dir-nos que això és això, realment és veritat, és un decret
del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
volem que ho sapigueu de primera mà, però és un procés que s‟anirà fent de mica en
mica, perquè també en aquesta nota de premsa hi diu que és un espai que dóna suport a
les iniciatives que les entitats i les institucions duguin a terme en l‟àmbit del treball per a la
comunitat.
Això què vol dir? Ells ens diuen que això, senzillament es tracta d‟obrir, obrir el que eren
els casals de la gent gran, obrir-los a tota la ciutadania, però també ens ha recalcat molt
la directora, que aniria essent un procés que s‟anirà fent de mica en mica i per
descomptat, com molt bé diu aquí, es mantenen els serveis específics adreçats al
col·lectiu de la gent gran; ella ens ha explicat que, per exemple, hi ha un servei de
perruqueria i un servei de podologia i que això no s‟obrirà a tothom, perquè tenen uns
preus molt específics que estan adreçats a persones grans; la resta, el que és la sala
polivalent, la biblioteca, el que pot ser el bar o el restaurant, els jardins, el gimnàs... hi ha
uns espais i unes sales que ens hem compromès els regidors que érem allà i l‟alcalde
mateix, ja que ara ja tenim la informació, ho treballarem a través de fer-ho extensiu a tots
els departaments d‟aquest Ajuntament, per tal que es tinguin en compte aquests espais
que se‟ns ofereixen des del casal cívic. En definitiva és això i el que ens ha dit la
directora, és que s‟anirà pas a pas i es poden utilitzar els seus espais, amb el benentès
que s‟ha de demanar hora, tal com es fa a tot arreu: si necessites un espai de l‟hotel
d‟entitats, el primer que fas és demanar disponibilitat i si necessites anar al teatre, també
demanes i en definitiva, el funcionament serà el mateix.
Han canviat l‟horari: ara serà horari intensiu de les 9 del matí a les 9 del vespre; no es
tanca al migdia i una altra petita diferència és que es tancarà el diumenge i fins ara era
obert. I hem quedat que seguirem treballant en les regidories i amb el casal mateix i ens
ha dit això, que queda obert i que es compti amb aquests espais pel que necessiti la
ciutadania, entitats i població.
Sra. Núria Güell:
Dissabte ara ho tenen partit, d‟horari.
Sra. Carme Francolí:
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Si, perdó; el dissabte està obert, però no és de 9 del matí a 9 del vespre, si no que és un
horari partit.
Sra. Núria Güell:
De 10 a 2/4 de 2 i de 4 a 9 de la tarda.
Ens hem adonat quan estàvem parlant tots plegats, que aquest nostre casal funciona
molt i si que tenen ganes d‟obrir, tot el que ha comentat la Tàmen, però ens trobarem que
hi ha molta activitat i els espais concrets per utilitzar i les hores, serà com una mica
dificultós. Al migdia queda bastant descobert, però potser hi ha altres casals que tenen
menys activitat i llavors seria com més fàcil d‟encabir-hi altres coses.
Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.7.Informació sobre dos esdeveniments que hi ha hagut aquest mes:
El 15 de gener hi va haver la segona cursa “la voladora”
Aquest diumenge passat hi va haver el cros escolar que va organitzar,
juntament... bé el cros escolar forma part d‟un circuit de diferents cros escolars
que organitza el Consell Esportiu i demana a una AMPA l‟ajuda per organitzar-lo;
en aquest cas és l‟AMPA del Fortià Solà, juntament amb el club Atlètic, que ho
van organitzar i hi van haver uns 250 participants. Tot va anar molt bé i el temps, a
més, va aguantar després d‟haver passat una setmana tan plujosa, va anar molt
bé.
6.8.Convidar-vos a la segona festa de l‟esport, que es farà el 19 de febrer a 2/4 de 7 de la
tarda, on seguirem com a programa una petita xerrada d‟en Joan Arumí, que parlarà
sobre els valors de l‟esport, que és un dels temes que des de la regidoria en diferents
projectes anem treballant; es farà un reconeixement a persones i entitats que han estat
proposats per les mateixes entitats i a partir d‟un grup de treball que ha sorgit del mateix
consell municipal d‟esports hem validat aquests reconeixements, per tant no són
reconeixements que sorgeixen només de la regidoria, si no que sorgeixen d‟aquest grup
del consell municipal. Són reconeixements en base a tres grans categories: una per
reconeixements esportius anuals –que són els més nombrosos-, reconeixem també la
trajectòria esportiva i, finalment, com a reconeixement de la promoció i foment de l‟esport.
Esteu tothom convidats; també se us ha enviat un correu i si voleu assistir, agrairem que
ens ho digueu, perquè com que ho fem al teatre Cirviànum i l‟aforament és limitat, ens ho
heu de dir.

Sr. JAUME VIVET:
6.9.Avui hem obert els sobres de la proposta econòmica i els criteris d‟adjudicació avaluables
per a la urbanització dels carrers Giravolt, Sau i Joan Deordal i Puigdassalit. S‟havien
presentat 17 empreses; de les 17, a dia d‟avui, la que està –ens han d‟acabar de
presentar la conformitat a la documentació presentada-, perquè en una obertura de
sobres, es mira el preu, el termini i la garantia i tot això s‟ha de mirar amb més calma i
tècnicament, però l‟empresa que en principi ha fet la proposta econòmicament més
avantatjosa, és Romà infraestructures, que són els que també faran la sala polivalent.
S‟ha d‟acabar d‟estudiar, però ens temem que les dues primeres empreses estan en
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baixa temerària, perquè estem parlant d‟un projecte que sortia a un preu d‟uns 493.000
euros i un presenta oferta de 366.000 i l‟altra, per 367.000. demanarem justificacions,
evidentment, i esperem que ens diguin què.
Hi ha hagut una tercera empresa que està a 395.000 €. Aquesta ja no estaria en baixa
temerària, i la resta estan entre 406.000 i 420.000 –moltes- i alguna a 465.000 la més
alta. El vano va de 100.000 euros, entre 366.000 i 466.000 i això, uns ventalls tan amples,
desorienta una mica.
Esperem que justifiquin; tots han donat una ampliació de garantia de 4 anys i una
reducció de 16 setmanes en el temps d‟execució de l‟obra. Aquí també es demanava un
cronograma de l‟execució de l‟obra, que també s‟ha de mirar bé que hi sigui en totes,
perquè avui no es tractava de mirar això, però ara tècnicament s‟ha d‟acabar de repassar
i de mirar. Esperem poder-vos donar més noticies de com va tot aquest tema.

I si no hi ha res mes, donem el ple per acabat; desitjar a tothom un bon carnaval i jo ja
dimiteixo fins al proper ple.

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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