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PROPOSTES QUE S’ELEVEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE GENER DE 2008.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
PROPOSTES SENSE VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’AAVV PLAÇA JOANOT MARTORELL I LA
CABANYA:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de
l’ajuntament, disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels
convenis que hagi aprovat la Junta de Govern Local i, per tant, també
els acords de modificació que adopti aquest òrgan; i és per aquest
motiu, que la Regidoria d’informació i noves tecnologies, dóna compte
de l’aprovació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLAÇA JOANOT MARTORELL I LA CABANYA,
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 14 de gener de 2008, i
en els termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA REGIDORIA
D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ, I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLAÇA JOANOT MARTORELL I
LA CABANYA

A Torelló, el dia

de

de 2008
ES REUNEIXEN

D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament
de Torelló, i el Sr. MARC FONTSERÈ I CANDELL, regidor d’informació i
participació ciutadana de la mateixa corporació, que actuen en el seu nom i
representació.
I de l’altra banda el Sr. MARC VIVET I MASMITJÀ, major d’edat, amb DNI núm.
33.947.922-Z, que actua en nom i representació de l’Associació de Veïns de la plaça
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Joanot Martorell i la Cabanya, inscrita al registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el
número 105, amb NIF G64573629 i amb domicili al carrer Collsacabra, 34, baixos, de
Torelló.
Assistits per la Sra. JULITA LA HABA I PLANS, Secretària Accidental de
l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la
forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària
celebrada el dia 31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 d maig de
2005, així com el Reglament d’atorgament de subvencions i convenis, que la
desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de juny de 2005 i publicat al BOP
de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
L’AAVV, figura inscrita amb el número 105, al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de
Torelló.
L’AAVV, de caire associatiu, té com a finalitats, d’acord amb el que consta a l’art. 2 dels
seus Estatuts, les que es relacionen a continuació:
A. Representació dels veïns/socis en totes les matèries d’interès general. S’entendrà
d’interès general quan un terme afecti a més d’una persona i ho decideixi la Junta.
B. Procurar atendre, dintre de les possibilitats, i donar suport a les famílies associades,
en casos de necessitat econòmica, malaltia, etc.
C. Vetllar pel correcte funcionament de tots els serveis públics i denunciar totes les
deficiències als responsables corresponents.
D. Promoure activitats de lleure, culturals, esportives, etc.
E. Recuperar les tradicions festives del barri.
F. Incentivar l’embelliment i conservació del barri, referent a les façanes i altres
elements arquitectònics, per tal d’evitar la seva degradació, tot reclamant les ajudes
oficials corresponents, ja que és una de les portes d’entrada al poble.
G. Vetllar per l’acompliment de les normes de seguretat vial.
H. Cercar pressupostos per subministraments comuns.
La intenció de la regidoria d’Informació i Participació Ciutadana, és la d’aconseguir una
comunicació contínua i clara amb la totalitat de la població, mitjançant les Associacions
de Veïns que, en el seu cas, la representi, per tal de resoldre amb la major celeritat els
problemes que l’afecti i col·laborar en la realització d’activitats en tots els àmbits. Al
mateix temps, la regidoria pretén la coordinació de totes les AAVV i entitats del
municipi, per tal d’evitar duplicitats i solapament d’activitats i per tant, de recursos, i
aconseguir una major rellevància en tots els actes que se celebrin.
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Amb la finalitat d’establir una col·laboració mútua
PACTEN
Primer.- L’objecte del present conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló
i l’Associació de Veïns de la plaça Joanot Martorell i la Cabanya per fer possibles les seves
activitats anuals, sense cap ànim de lucre.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Cedir un local a l’entitat, tenint en compte la normativa vigent d’usos o allò que es
pacti en el moment de fer la cessió dels espais, prèvia sol·licitud, segons el reglament
de subvencions, i previ acord amb els responsables de cada departament afectat. Les
actuacions d’adequació del local aniran a compte de l’Associació de Veïns.
El responsable de la cessió és el Departament d’Informació i Participació Ciutadana i
l’esmentat local, al carrer Congost, 3, baixos, ha estat valorat en 1.800,00 €/any.
L’ajuntament es farà càrrec d’aquest import, que es farà constar com a subvenció no
dinerària a l’entitat. S’entendrà que aquesta cessió es mantindrà durant la vigència del
conveni.
B. Subvencionar l’AAVV amb una quantitat anual. Per l’any 2008, s’estableix un import de
la subvenció, de 3.000,00 €. La quantitat assignada es destinarà a actes culturals, socials
i lúdics, oberts a tota la població de Torelló i, en particular, als veïns del barri de la
plaça Joanot Martorell i La Cabanya. La subvenció s’ingressarà al compte corrent de
l’AAVV, a mesura que es vagi justificant, excepte en el cas que se sol·liciti una bestreta,
supòsit en què s’ingressarà immediatament que aquesta hagi estat atorgada. És requisit
indispensable per a la concessió de subvencions que l’AAVV hagi justificat les
subvencions fetes efectives l’anualitat anterior.
Per a projectes extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a
l’Ajuntament, aquest el valorarà, i si ho creu convenient, es convocarà el corresponent
procés d’atorgament de subvencions, al qual podrà presentar-se l’entitat en
concurrència competitiva.
C. Facilitar la infraestructura municipal necessària per a la realització dels seus actes,
prèvia sol·licitud, segons el reglament de subvencions i previ acord amb els
responsables de cada departament afectat, pel que fa a disponibilitat dels materials i
equipaments sol·licitats i planificació dels muntatges i desmuntatges. En el cas que
l’entitat requereixi d’una infraestructura que no estigui a disposició de l’ajuntament,
caldrà negociar en cada cas el seu finançament. L’ús, muntatge i desmuntatge d’aquesta
infraestructura serà valorat pel departament d’intervenció, com a subvenció no
dinerària, una vegada l’entitat hagi presentat tota la documentació que especifica el
reglament de subvencions.
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Tercer.- L’Associació de Veïns de la plaça Joanot Martorell i La Cabanya es
compromet a:
A. Integrar-se, sempre que l’Ajuntament ho cregui oportú i l’AAVV també, en
l’organització d’actes, activitats, etc. I designar els representants en nombre necessari
per a cada cas.
B. Formar part dels Consells i Comissions d’àmbit municipal, constituïts o que es
constitueixin a la població, sempre que l’Ajuntament així ho requereixi i l’AAVV ho
cregui convenient.
C. Coordinar-se, mitjançant la regidoria corresponent, amb la resta d’entitats de
municipi, per tal d’evitar la duplicitat i coincidència en la celebració d’actes i procurar
unificar esforços en el cas de coincidència d’intencions amb altres entitats.
D. Vetllar, conjuntament amb l’Ajuntament, per tal d’atendre problemàtiques globals del
barri o dels seus veïns, proposant estratègies, solucions, col·laboracions puntuals, etc.
E. Justificar la subvenció, mitjançant qualsevol dels supòsits que es preveuen al Reglament
de Subvencions i convenis de l’Ajuntament de Torelló, abans del dia 31 de desembre
de cada any.
F. Vetllar pel bon estat del local, amb un adequat manteniment, neteja i conservació,
assumint les despeses que se’n derivin. L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret de
redactar un document específic que reguli l’ús i les condicions de cessió de l’esmentat
local.
L’AAVV haurà de fer constar la col·laboració de la regidoria d’Informació i Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de Torelló, en totes les publicacions que editi amb motiu dels
actes que organitzi.
Quart.- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de
col·laboració que calgui.
Cinquè.- El present conveni tindrà una vigència des de l’1 de gener de 2008 fins al 31
de desembre de 2008. Es podrà prorrogar tàcitament per un màxim d’un període anual
més, si cap de les dues parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la
data de finalització, o de finalització de la primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les
modificacions que es considerin adients.
Sisè.- Seran causes de revocació del conveni, a més de les clàusules generals
aplicables, l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una
de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

El regidor d’Informació
i Participació Ciutadana
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Marc Fontserè i Candell
Per l’Associació de Veïns de la Plaça
Joanot Martorell i La Cabanya
El President,
Marc Vivet i Masmitjà
Davant meu,
La Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

PROPOSTES AMB VOTACIÓ
2.- AUTORITZACIÓ PER L’AMPLIACIÓ DEL CURS D’INICIACIÓ AL TEATRE:
Vista la proposta del Patronat Municipal del teatre Cirvianum i la
regidoria de joventut i infància de l’ajuntament de Torelló, per a
l’ampliació a dos cursos del curs teatre per a infants, aprovat en sessió
del 27 de desembre de 2007, amb motiu de superar la demanda
prevista i la preinscripció màxima de 12 alumnes i que en aquests
moments està assegurada amb 20 alumnes, l’alcaldia, proposa a la
Comissió informativa de serveis a la persona, que sotmeti al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.AUTORITZAR al Patronat Municipal del teatre Cirvianum
l’ampliació del CURS D’INICIACIÓ AL TEATRE per a nens i nenes de fins a
14 anys, amb la col·laboració de la regidoria d’infància de l’Ajuntament
de Torelló amb un SEGON CURS amb les mateixes condicions de taxes i
durada.
El cost de l’esmentada ampliació dels, inclosa l’assegurança dels
participants seria de 900,00€, que s’han de consignar en el pressupost
del Patronat per a l’exercici de 2008
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum, al departament de joventut i infància, al departament de
secretaria, al departament d’intervenció i al departament de tresoreria
de l’Ajuntament.
3.- ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE
CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011:
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Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de
2007, es fa públic el Decret del President de la Diputació de Barcelona
de data 21 de desembre de 2007, pel qual aprova les instruccions per a
l’adhesió al protocol general del pla de concertació xarxa Barcelona
municipis de qualitat 2008-2001.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i
dels seus ens dependents, com a requisit indispensable previ a la
concertació d’ajuts i la formalització administrativa d’actuacions
derivades del pla de concertació.
Per aquest motiu, l’alcalde, proposa a la comissió informativa
d’administració i hisenda que sotmeti a la consideració del ple,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’ajuntament de Torelló al Protocol
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona,
mitjançant certificat, segons model normalitzat que han editat a tal
efecte.
4.- ACORD D’AUTORITZACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE
CIRVIANUM, PER A LA SEVA ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE
CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011:
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de
2007, es fa públic el Decret del President de la Diputació de Barcelona
de data 21 de desembre de 2007, pel qual aprova les instruccions per a
l’adhesió al protocol general del pla de concertació xarxa Barcelona
municipis de qualitat 2008-2001.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i
dels seus ens dependents, com a requisit indispensable previ a la
concertació d’ajuts i la formalització administrativa d’actuacions
derivades del pla de concertació. En el cas dels ens locals dependents,
requereixen l’autorització de l’òrgan competent per tal d’acordar
l’adhesió.
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Per aquest motiu, l’alcalde, proposa a la comissió informativa
d’administració i hisenda que sotmeti a la consideració del ple,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- AUTORITZAR el Patronat Municipal del Teatre Cirvianum per
acordar l’adhesió d’aquest Patronat al Protocol General del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Patronat municipal del Teatre
Cirvianum, per tal que tramitin l’adhesió a la Diputació de Barcelona,
mitjançant certificat, segons model normalitzat que han editat a tal
efecte.
5.- ACORD D’AUTORITZACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO ONA,
PER A LA SEVA ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE
CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011:
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de
2007, es fa públic el Decret del President de la Diputació de Barcelona
de data 21 de desembre de 2007, pel qual aprova les instruccions per a
l’adhesió al protocol general del pla de concertació xarxa Barcelona
municipis de qualitat 2008-2001.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i
dels seus ens dependents, com a requisit indispensable previ a la
concertació d’ajuts i la formalització administrativa d’actuacions
derivades del pla de concertació. En el cas dels ens locals dependents,
requereixen l’autorització de l’òrgan competent per tal d’acordar
l’adhesió.
Per aquest motiu, l’alcalde, proposa a la comissió informativa
d’administració i hisenda que sotmeti a la consideració del ple,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- AUTORITZAR el Patronat Municipal de ràdio Ona per acordar
l’adhesió d’aquest Patronat al Protocol General del Pla de Concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Patronat municipal de ràdio ona,
per tal que tramitin l’adhesió a la Diputació de Barcelona, mitjançant
certificat, segons model normalitzat que han editat a tal efecte.
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6.- ACORD D’AUTORITZACIÓ A GESTIOMAT, PER A LA SEVA ADHESIÓ AL
PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA
MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011:
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de
2007, es fa públic el Decret del President de la Diputació de Barcelona
de data 21 de desembre de 2007, pel qual aprova les instruccions per a
l’adhesió al protocol general del pla de concertació xarxa Barcelona
municipis de qualitat 2008-2001.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i
dels seus ens dependents, com a requisit indispensable previ a la
concertació d’ajuts i la formalització administrativa d’actuacions
derivades del pla de concertació. En el cas dels ens locals dependents,
requereixen l’autorització de l’òrgan competent per tal d’acordar
l’adhesió.
Per aquest motiu, l’alcalde, proposa a la comissió informativa
d’administració i hisenda que sotmeti a la consideració del ple,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- AUTORITZAR a Gestiomat, SAL per acordar l’adhesió d’aquest
Patronat al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Gestiomat, SAL, per tal que
tramitin l’adhesió a la Diputació de Barcelona, mitjançant certificat,
segons model normalitzat que han editat a tal efecte.
7.- APROVACIÓ DEL SERVEI URBÀ DE TAXI PER A L’EXERCICI DE 2008
El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2006 va
adoptar l’acord de donar el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar als
serveis urbans de taxi que es presten al municipi de Torelló que s’indiquen a
continuació:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera ______________ 2,878 €
Km urbà recorregut ______________ 0,992 €
Hora d’espera ___________________16,626 €
Mínim de percepció ______________ 4,657 €
Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
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Baixada de bandera _____________ 3,327 €
Km urbà recorregut _______________ 1,108 €
Hora d’espera ___________________17,735 €
Mínim de percepció ______________ 5,537 €
Complements:
Equipatge: _______________________ 0,992 €
Gossos:
________________________ 0,992 €
Les referides tarifes eren d’aplicació a l’exercici de 2007 i correspon ara donar
el vistiplau a les tarifes corresponents a l’exercici de 2008, d’acord amb la
proposta realitzada per la Federació Catalana de Taxi (FCT).
La proposta va acompanyada del corresponent estudi econòmic justificatiu
de la Federació Catalana de Taxi.
És per això, que l’alcalde, proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels
acords que segueixen:
Primer: DONAR el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar als serveis urbans
de taxi que es prestin al municipi de Torelló en l’exercici de 2008 i que són les
següents:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera _____________ 2,90 €
Km urbà recorregut _______________ 1,00 €
Hora d’espera ___________________17,80 €
Mínim de percepció ______________ 5,60 €

+ 1,00 %
+ 1,70 %
+ 7,10 %
+ 1,20 %

Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
Baixada de bandera _____________ 3,65 € + 10,00 %
Km urbà recorregut _______________ 1,15 € + 4,60 %
Hora d’espera ___________________18,10 € + 2,10 %
Mínim de percepció _____________ 5,60 € + 1,20 %
Complements:
Equipatge: ______________________ 1,00 €
Gossos:
______________________ 1,00 €
Segon: PROPOSAR a la Comissió de Preus de Catalunya que acordi l’aprovació
formal de les referides tarifes.
Tercer: NOTIFICAR-HO a les persones interessades.
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8.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE
L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORELLÓ:
La legislació vigent en matèria de Règim Local, disposa que els municipis
de més de 20.000 habitants hauran de disposar del servei de protecció
civil.
Malgrat Torelló no arriba a aquesta xifra, des de fa molts anys està en
funcionament l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Torelló,
que col·labora en totes aquelles tasques per a les quals se’ls requereix.
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2008, l’alcaldia va
dictar resolució per la qual es ratificava el Sr. Ramon Solà i Pujolràs, per
al càrrec de Delegat Local de Protecció Civil de Torelló, i el Sr. Ramon
Martínez i Pujol, per al càrrec de Cap de Protecció Civil de Torelló,
resolució de la qual es va donar compte al ple municipal.
Per tot el que s’ha exposat més amunt, aquesta alcaldia, proposa a la
Comissió informativa d’administració i hisenda, que sotmeti a la
consideració del ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR el document pel qual es regula l’organització, finalitat
i funcionament de l’Agrupació de voluntaris de Protecció civil de Torelló,
en els termes que es transcriuen a continuació:
El dia 12 de juliol de 1991, es va fundar l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil de
Torelló, amb la finalitat de col.laborar amb els equips d’emergència d’aquells temps, a
voltes mancats de coordinació, recursos i efectius humans.
Una etapa de formació combinada amb les primeres intervencions, va donar pas a una
consolidació, de l’agrupació, que al llarg dels anys, mantenint íntegre el seu esperit de
voluntariat, ha esdevingut element important en el dia a dia torellonenc i referent
indispensable de bona part de les agrupacions de voluntaris de moltes altres
poblacions.
L’evolució positiva dels equips d’emergència, va comportar un canvi en la finalitat de
l’entitat, que va adreçar els seus esforços cap a la col.laboració amb la Policia Local i les
entitats esportives i culturals de la població, mantenint la seva presencia en les
situacions emergents des de la vessant logística i de recolzament en segona línia als
equips i cossos d’intervenció immediata.
Ara, després de gairebé disset anys, cal fer de nou un replantejament de l’activitat que
l’agrupació ha de dur a terme.
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Certament, tant els cossos i equips d’emergència i de la Policia Local, han arribat a uns
nivells d’efectivitat i professionalitat, que fan innecessàries, bona part d’aquelles
col.laboracions, tot i que en determinades ocasions, cal seguir comptant amb la
presencia dels voluntaris.
Per altra banda, des de l’agrupació, sempre s’ha procurat que les tasques del
voluntariat no esdevinguessin una càrrega feixuga per a l’economia municipal,
procurant en tot moment mantenir un equilibri entre les despeses ocasionades i el
servei que s’oferia. La inversió en material, en equipaments i locals, al llarg de tots
aquests anys, ha estat sempre mínima o fins i tot en alguna època inexistent, si tenim
en compte el nombre d’hores de dedicació i la utilitat dels serveis prestats.
Ara, a les portes del 2008, cal donar un contingut mes actual a la funció de Protecció
Civil, ubicant al seu voluntariat en els espais on, malgrat l’evolució de la societat, encara
queden buits que en una població com Torelló no resten del tot coberts.
És per això que des de l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil de Torelló us fem
arribar aquest document, que us demanem, tingueu a be prendre en consideració
L’agrupació municipal de voluntaris de Protecció Civil de Torelló, a partir de l’u de
gener de 2008, restarà subdividida internament en dos grups, amb finalitats operatives
diferenciades, tot i que complementaries i compartides.
Es mantindrà la unitat operativa formada per un grup de voluntaris, i es crearà una
nova unitat de prevenció, formada per un altre grup mes reduït de voluntaris.
UNITAT OPERATIVA
Tindrà com a finalitats:
o La col.laboració amb la Policia Local, i equips d’emergència, en grans
esdeveniments, catàstrofes, actes multitudinaris, i en tots aquells fets o
situacions en què es consideri necessària la seva intervenció.
o La col.laboració amb les entitats culturals i esportives del poble.
o La col.laboració puntual amb els serveis de benestar i família de
l’ajuntament de Torelló.
o La col.laboració amb altres municipis de la Vall del Ges i Bisaura, i
amb els que ho demanin prèvia autorització i en funció de la
disponibilitat.
o La col.laboració en els programes de prevenció de la mateixa agrupació.
UNITAT DE PREVENCIÓ
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Tindrà com a finalitats:
o La formació bàsica dels seus components.
o Coneixement dels plans d’emergència, existents a la població.
o Seguiment i col.laboració en les actualitzacions periòdiques.
o Preparació i elaboració de programes de formació bàsica en matèria de
prevenció i actuació primària en emergències, adreçats a la
població, i a col.lectius específics de serveis a les persones.
o Preparació i seguiment de les activacions simulades dels plans
d’emergència de les escoles i edificis municipals.
o Elaboració de programes de revisió d’elements de prevenció tant als
edificis municipals, com a la via pública.
o Vigilància i seguiment de les mesures dictades per l’ajuntament en
matèria d’espectacles tant als espais municipals tancats com a la via
pública.
o Elaboració d’informes de totes les actuacions.
o Elaboració i presentació de la memòria anual de l’agrupació.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Agrupació de voluntaris de protecció civil
de Torelló i a la regidoria de seguretat ciutadana.
8.- APROVACIÓ DE DESPESES:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories
corresponents, el Regidor d’Hisenda i Planificació econòmica, proposa a
la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, que sotmeti a la
consideració del Ple municipal, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels
conceptes i imports que igualment s’indiquen:
Núm.
1

Import Destinatari

Concepte
Partida
Regidoria: EDUCACIÓ
13.123,28 € Associació d’Amics Aportació al funcionament de l’Escola 108-422-489.00.00
de la Música de municipal de música, dels mesos
Torelló
gener i febrer de 2008
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2

3

4

5
6
7

31.266,96 € AMPA Llar d’Infants Aportació al funcionament de la llar
Blancaneus
d’infants, per als mesos de gener i
febrer de 2008
Regidoria: RÈGIM INTERN
19.881,05 € Ramon Sitjà Font
Manteniment dels sistemes informàtics
de l’ajuntament durant el primer
semestre de 2008
Regidoria: OBRES I SERVEIS
189.258,62 € SOREA, SA
Subministrament d’aigua potable al
municipi i conservació d’escomeses i
comptadors durant el primer trimestre
de 2008 (IVA a part)
14.388,12 € FCC
Medio Treballs de neteja viària del mes de
ambiente, SA
desembre de 2007
27.028,45 € SECE
Manteniment de l’enllumenat públic,
de gener a abril de 2008
89.569,35 € FCC
Medio Neteja viària, primer trimestre de 2008
Ambiente

108-422-489.00.00

208-121-227.06.03

306-441-221.01.00

306-442-227.00.04
306-434-227.06.00
306-442-227.00.04

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
Torelló, 23 de gener de 2008
L’ALCALDE,

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DE GESTIOMAT:
1.- ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, CONSTITUÏT EN JUNTA GENERAL
D’ACCIONISTES DE GESTIOMAT, SAL, D’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL
DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT
2008-2011:
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de
2007, es fa públic el Decret del President de la Diputació de Barcelona
de data 21 de desembre de 2007, pel qual aprova les instruccions per a
l’adhesió al protocol general del pla de concertació xarxa Barcelona
municipis de qualitat 2008-2001.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i
dels seus ens dependents, com a requisit indispensable previ a la
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concertació d’ajuts i la formalització administrativa d’actuacions
derivades del pla de concertació.
Per acord del Ple de l’ajuntament, de data 28 de gener de 2008,
s’acorda l’autorització a Gestiomat, SAL, per fer efectiva la seva adhesió
al protocol general del pla de concertació xarxa Barcelona municipis
de qualitat 2008-2001.
Per aquest motiu, el president, proposa a la Junta General d’accionistes,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR l’adhesió GESTIOMAT, S.A.L. al Protocol General del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona,
mitjançant certificat, segons model normalitzat que han editat a tal
efecte.
Torelló, 23 de gener de 2008
EL PRESIDENT,

