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PROPOSTES QUE S’ELEVEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2008.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
Acta núm. 8/2008, corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 28
de juliol de 2008.

A/ PROPOSTES
ÍNDEX
1. Donar compte de l’aprovació d’un conveni entre
l’ajuntament i el Consorci per a la Normalització
Lingüística ----------------------------------------------------------------------pàgina 2
2. Donar compte de l’aprovació d’un conveni amb la
Fundació del Festival de cinema de muntanya -----------------pàgina 6
3. Acord d’establiment del servei públic municipal de
transport adaptat de Torelló ------------------------------------------ pàgina 10
4. Adjudicació definitiva de la gestió del servei municipal
de transport adaptat de Torelló ------------------------------------- pàgina 11
5. Proposta de moció presentada per Iniciativa per
Catalunya Verds-Ciutadans del Ges en relació a la
campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic” ---------- pàgina 13
6. Moció per proposar a la Comissió de noms de carrers
que es posi el nom de Vicenç Albert Ballester a un carrer
de Torelló --------------------------------------------------------------------- pàgina 15
7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local,
d’acceptació d’una subvenció del PUOSC -------------------- pàgina 16
8. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament per al 2008 ------------------------------------------------ pàgina 17
9. Deixar sense efecte l’acord del ple municipal sobre la
declaració de determinats dies inhàbils a efectes
administratius---------------------------------------------------------------- pàgina 19
10. Aprovació de despeses ------------------------------------------------ pàgina 20
11. Rectificació d’ofici d’errors materials detectats a la
liquidació individual definitiva de l’obra inclosa en el
projecte d’urbanització del sector residencial “La
Caçada” --------------------------------------------------------------------- pàgina 21
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12. Aprovació definitiva de l’acord d’imposició de
contribucions especials per a l’obra “Projecte modificat
d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan
Deordal, Sau i Puigdassalit --------------------------------------------- pàgina 22
13. Aprovació de la modificació de crèdits número 7/2008
del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Torelló,
mitjançant transferències de crèdit -------------------------------- pàgina 24
14. Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost
de despeses de l’Ajuntament de Torelló, per generació
de crèdits per ingressos no tributaris. Exp. Núm. 8/2008 ----- pàgina 27
15. Moció de tots els grups municipals per al treball digne ---- pàgina 30

SENSE VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT I EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
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 és per aquest
motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació del
conveni entre aquest ajuntament i EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, aprovat per la Junta de Govern Local del
dia 15 de setembre de 2008, i en els termes que es transcriuen a
continuació:

CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
I
L’AJUNTAMENT
DE
TORELLÓ
PER
AL
DESENVOLUPAMENT
DE
PROGRAMES
I
ACTUACIONS
D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC.

REUNITS
D’una banda, el senyor Bernat Joan i Marí, president del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL).
I de l’altra, el senyor Lluís Bassas i Portús, alcalde accidental de l’Ajuntament de Torelló
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ACTUEN
El primer, en representació del CPNL, a l’empara de les facultats que li confereix
l’article 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya
els dies 3 i 11 d’octubre de 1988.
El segon, en virtut del que disposa l’article 53 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.
MANIFESTEN
1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l’ús social del
català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l’aplicació de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
2. Que les parts comparteixen, també, la voluntat de treballar conjuntament per a
millorar la competència comunicativa de tots els col·lectius d’immigrants que no
entenen la llengua catalana, com a recurs bàsic de cohesió social.
3. Que les parts, per fer possible el punt anterior, establiran la coordinació
necessària entre elles i, si escau, amb altres organitzacions, per tal de racionalitzar i
gestionar adequadament les actuacions i els recursos de què es disposi.
4. Que les parts, a partir de les experiències de col·laboració conjunta, amb resultats
satisfactoris, proposen de formalitzar un conveni marc que permeti desplegar el pla
d’acolliment lingüístic de l’Ajuntament de Torelló, amb l’objectiu d’afavorir la
comprensió de la llengua catalana, la relació comunicativa i la integració de les
persones immigrades en el context social, cultural i lingüístic de Torelló.
5. Que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla d’acolliment
lingüístic s’adjuntaran a aquest conveni en forma d’annexos, on constarà el tipus
d’actuació, els destinataris i la previsió pressupostària.
Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents
PACTES
1. El CPNL, a través del CNL d’Osona, es compromet a:
a) Organitzar les actuacions, especificades en un annex a aquest conveni,
adreçades especialment a la població immigrant de Torelló.
b) Coordinar-se amb l’Ajuntament de Torelló i, si escau, amb altres
organitzacions, per tal d’aconseguir la màxima efectivitat de les actuacions.
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c) Contractar, si escau, el personal tècnic necessari per realitzar les actuacions
previstes.
2. L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
a)

Propiciar la coordinació de totes les organitzacions implicades en les
actuacions.

b) Aportar al CPNL, si escau, per al finançament del cost de les actuacions,
l’import que li correspongui, d’acord amb el que s’especifiqui en un annex a
aquest conveni.
c) Facilitar, si escau, els locals adients on realitzar les actuacions.
3. Les parts s’obliguen al compliment del que estableixen els Estatuts i el Reglament
del CPNL en tot allò que no estigui expressament estipulat en aquest conveni i a
complir i fer complir els acords dels òrgans de govern d’aquest ens.
4. Aquest conveni té una durada de 3 anys, a partir de la data de la seva signatura.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en tres exemplars.
Torelló, 3 de juliol de 2008
Bernat Joan i Marí

Lluís Bassas i Portús

Davant meu,
El Secretari de l’Ajuntament de Torelló
Jaume Manau i Terrés
Annex al conveni marc de data 3 de juliol de 2008 i codi C863-16-067-08 entre el Consorci
per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Torelló per al desenvolupament de
programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant la realització de cursos de català
destinats a persones immigrades, dins de les actuacions per a l’acollida i la integració de
persones immigrades
1. Aquest annex resta subjecte a les condicions generals establertes en el conveni marc de
què depèn.
2. El curs es destina al col·lectiu de persones immigrades que no té cap associació constituïda.
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CURS ACADÈMIC: 2007-2008

CODI CURS

MES
INICI

MES
FINAL

DURADA

01607B1PRC00033

Març

Juny

45

ALUMNE
S
23

COST
CURS
2.924€

4. FINANÇAMENT
Cost total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.924 €

La Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya es farà càrrec
de la totalitat de la despesa.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document en tres
exemplars.
Torelló, 3 de juliol de 2008
El president del Consorci per a la
Normalització Lingüística
Per autorització

L’alcalde accidental de Torelló

Pilar López Martínez
Gerent

Lluís Bassas i Portús

Davant meu,
El Secretari de l’Ajuntament de Torelló
Jaume Manau i Terrés

2.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB LA FUNDACIÓ
DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA:
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 és per aquest
motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació de la
modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat FUNDACIÓ
FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA, aprovada per la Junta de Govern
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Local del dia 21 de juliol de 2008, i en els termes que es transcriuen a
continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
LA FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL CINEMA DE MUNTANYA DE
TORELLÓ

A Torelló, el dia _____________ de 2008
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. LLUÍS BASSAS I PORTÚS, Alcalde-President accidental de
l’Ajuntament de Torelló, i la Sra. NÚRIA GÜELL I ROVIRA, Regidora de Cultura de
la mateixa corporació, que actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el/la Sr. JOAN SALARICH MADORELL major d’edat, amb DNI
núm. 77.086.174, que actua en nom i representació de la FUNDACIÓ PRIVADA
FESTIVAL CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ, inscrit al registre
d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 106, amb domicili a C/ Anselm Clavé, 5,
3r, 2a, de Torelló.
Assistits per la sra. Julita La Haba, Secretaria 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 de 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.
Què la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA és
una fundació que es dedica a la difusió de cinema i altres activitats a l’entorn de la
muntanya i els esports d'aventura.
Que l’Ajuntament de Torelló és membre fundador de la FUNDACIÓ PRIVADA
FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA i està representat a la Fundació per
l’alcalde com a president del patronat.
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Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb la FUNDACIÓ
PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA per tal de contribuir en
l’organització del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MUNTANYA I
AVENTURA i que és una entitat del municipi que consta registrada al registre
municipal amb el número 106 i que reuneix tots els requisits que es contemplen a les
disposicions indicades en el paràgraf primer per a la signatura de convenis amb aquesta
Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i
la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA de contribuir en la
promoció i difusió de les activitats culturals a Torelló i de fomentar la participació i
l’associacionisme, mitjançant l’organització dels actes esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Cedir dels següents locals:
Com a seu social de l’entitat per les reunions i activitats pròpies de preparació i
disseny de les activitats al Casal parroquial a plaça Nova, 15, 2n., tenint en compte la
normativa d’usos vigent o que es pacti en el moment de fer la cessió dels espais,
entenent que aquesta cessió no serà efectiva quan l’espai no el mantingui contractat en
lloguer l’Ajuntament.
El teatre Cirvianum per a la realització del FESTIVAL.
El Departament d’intervenció municipal, ha valorat la cessió d’aquests locals i espais
amb els següents imports de l’any 2008:
• Local del casal parroquial de pl. Nova, 15, 2n, per any, per un import de 901,52 € .
• Pel teatre Cirvianum 11.215,80€ pels 10 dies de celebració del Festival. (Segons
taxa de 2008 corresponent a Actes organitzats per entitats o persones privades
amb cobrament d’entrada, per dia, per un import de 1.602,26€, sobre la qual
s’aplicaria la bonificació prevista per actes organitzats per entitats Entitats
socioculturals locals, amb cobrament d’entrada, bonificació del 30%.)
B. A una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Torelló, destinada al funcionament ordinari d’activitats de l’entitat. La
subvenció prevista per a l’any 2008, és de 8.599,97€. Aquest import es farà efectiu amb
la presentació de la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de
bestreta i/o justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat FESTIVAL DE
CINEMA DE MUNTANYA hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior,
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en qualsevol de les formes que es preveuen a la Normativa esmentada al primer
paràgraf d’aquest conveni. 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.
Tercer.- LA FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA es
compromet a:
A. Portar a terme les següents activitats a Torelló:
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MUNTANYA i AVENTURA DE
TORELLÓ.
B. Vetllar i fer complir les mesures de seguretat i higiene necessàries per al
desenvolupament de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel
que fa als participants, com per al públic assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i
danys ocasionats amb les diverses activitats.
D. La FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA farà constar la
col·laboració de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que
l’ens local li faciliti, en tota la documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les
activitats subvencionades, així com a tota la publicitat que se’n faci.
E. Fer-se càrrec dels següents serveis o despeses:
Els serveis i subministres dels que no es disposin als equipaments sol·licitats
(electricitat, wc, etc...)
Els equipaments, infraestructures i subministres necessaris per a la realització de
l’activitat i dels quals no disposi l’ajuntament.
F. Participar en la vida social i cultural del municipi.
G. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i
fomentin la participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants
de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de
col·laboració necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels
següents membres:
•

Un/a representant de la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE
MUNTANYA DE TORELLÓ.
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•
•

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
Un tècnic del departament de cultura.

Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
• Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
• Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries.
• La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any
Sisè,- El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva signatura fins el
31 de desembre de 2009 i es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos
períodes anuals més, si cap de les dues parts el denuncia amb una antelació mínima de
dos mesos a la seva data de finalització o de la finalització de la primera de les
pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les
modificacions que es considerin adients.
Setè,- Seran causes de resolució 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 accidental
Lluís Bassas i Portús

La regidora de Cultura
Núria Güell i Rovira

Per la FUNDACIÓ PRIVADA CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ
Joan Salarich Madorell
Davant meu,
El Secretaria accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

AMB VOTACIÓ
3.- ACORD D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE TRANSPORT
ADAPTAT DE TORELLÓ:
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Vist que mitjançant decret d’alcaldia de data 26 de novembre de 2007
va aprovar la creació de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar
la Memòria Justificativa de la prestació del Servei Públic Municipal de
transport adaptat de Torelló, a la qual s’acompanya projecte de
Reglament de l’esmentat servei.
Vista la memòria justificativa i el projecte de Reglament, així com
l’informe favorable d’Intervenció i l’informe de Secretaria.
Vist l’acord de ple del dia 27 de desembre de 2007 que va aprovar
inicialment la memòria justificativa de la prestació del servei públic
municipal de transport adaptat de Torelló, juntament amb el projecte
de Reglament i documentació complementària.
Vist que dintre del termini d’informació pública en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 8 de gener de 2008 i en el tauler municipal
d’edictes no hi ha hagut al·legacions al respecte.
Vist que en data 5 de març de 2008, es va publicar en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, núm. 56 Annex II, el reglament del servei
municipal de transport públic adaptat, atès que no hi va haver cap
al·legació ni suggeriment en contra del redactat inicial.
Vistos els articles 22.2 f) i 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i els articles 52.2. g), 66.3 k) i 243 i següents
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
D’acord amb l’article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.- ESTABLIR el servei públic de titularitat municipal de transport
col·lectiu adaptat d’acord amb la memòria justificativa i els documents
complementaris adjunts, servei que es prestarà en règim de lliure
concurrència i sota la forma de gestió indirecta d’una concessió
administrativa.
Segon.- APROVAR el projecte d’establiment del servei públic municipal
de transport adaptat que s’adjunta.
Tercer.- APROVAR el reglament regulador del servei públic municipal de
transport adaptat i tota vegada que ja s’ha realitzat la publicació
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íntegra en el BOP, disposar-ne la publicació en el tauler d’anuncis de la
Corporació i alhora anunciar en el DOGC la referència al BOP en el qual
s’hagi publicat íntegrament el text.
Quart.- LLIURAR sengles exemplars del reglament del servei, juntament
amb el testimoni fefaent d’aquests acords al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i
a l’Administració de l’Estat.
Cinquè.- FACULTAR àmpliament l’alcalde-president de la corporació per
a l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per
executar els acords anteriors.
4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE
TRANSPORT ADAPTAT DE TORELLÓ:
Atès que per acord del ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data
30 de juny de 2008 es va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules
Administratives per a l’adjudicació de la gestió del servei públic de
transport adaptat al municipi de Torelló, mitjançant la modalitat de
concessió, per procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix
s’autoritza la despesa que suposa la seva adjudicació.
Atès que en data 14 de juliol de 2008, es va publicar anunci de licitació
per termini de vint-i-sis dies en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació, per
tal que els interessats presentin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que
consten en l’expedient.
Atès que en data 25 d’agost de 2008 es va constituir la Mesa de
contractació, i aquesta, després de la recepció de l’informe de
valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a favor
d’AUTOCARS RAVIGO, SL.
Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 4 de setembre de
2008, es va adjudicar provisionalment el contracte de gestió del servei
públic de transport adaptat al municipi de Torelló mitjançant la
modalitat de concessió a l’empresa AUTOCARS RAVIGO, SL, pel preu de
dos-cents trenta-vuit mil quatre-cents deu euros (238.410,00 €) a raó de
quaranta-set mil sis-cents vuitanta-dos euros (47.682,00 €) anuals i IVA
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inclòs i una durada màxima del contracte inclosa la pròrroga de cinc
anys.
Atès que en data 4 de setembre de 2008, l’adjudicació provisional es va
notificar a tots els licitadors i es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 219 de data 11 de setembre de 2008 i en el
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Atès que així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a
l’adjudicatari AUTOCARS RAVIGO, SL, tot requerint la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents
acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com constituir la
garantia definitiva.
Atès que en data 17 de setembre de 2008 l’adjudicatari AUTOCARS
RAVIGO, SL va constituir garantia definitiva per import de dos mil
cinquanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (2.055,26 €) i va presentar els
documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de
Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix l’article 135.4 i la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic,
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de
gestió del servei públic de transport adaptat al municipi de Torelló
mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, atenent a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació, aprovada per Resolució d’Alcaldia de data 4 de
setembre de 2008 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 219 de data 11 de setembre de 2008 i en el Perfil del
contractant, ratificant la totalitat de les actuacions realitzades per
l’alcaldia i que consten a l’expedient.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 106-313-227.06.01
del pressupost vigent de despeses.
Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva al licitador que no ha resultat
adjudicatari i autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada
per aquest.
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Quart.- Notificar a AUTOCARS RAVIGO, SL, adjudicatari del contracte, els
presents acords i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc
a l’Ajuntament de Torelló.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del
servei públic de transport adaptat al municipi de Torelló mitjançant la
modalitat de concessió, en el Perfil de contractant i publicar anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, en el termini màxim de quaranta-vuit
dies a comptar des de la data dels presents acords.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa
l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
5.- PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PER INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS-CIUTADANS DEL GES EN RELACIÓ A LA CAMPANYA “CATALUNYA
LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les bosses de plàstic d'un sol ús que ens donen a les botigues o als
mercats es converteixen ràpidament en un residu. Tant la fabricació
com el seu tractament com a residu són responsables d’importants
afectacions ambientals, socials i econòmiques.
Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de les bosses de
plàstic, ja que amb una vida útil curta (12 minuts), per produir-les es
consumeix i malbarata gran quantitat d’aigua i energia, a més del cost
ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no renovable. D’altra
banda, es tracta d’un producte no degradable.
A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic --les
deixalles han augmentat el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal
són els envasos i les bosses d’un sol ús. S’ha estimat que a Catalunya
s’usen una mitjana de 5’4 bosses per família i setmana en cadenes
comercials (Estudi FPRC, 2007), la qual cosa suposa que només amb un
cap de setmana es consumeixen més de 14 milions de bosses de plàstic
a Catalunya. Les bosses de plàstic representen, d’altra banda, el 2’32%
del pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 tones l’any
(CEPA-EdC, 2006).
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Les dades demostren, doncs, un consum injustificat i perjudicial pel medi
ambient, alhora que les bosses de plàstic són fàcilment substituïbles per
sistemes reutilitzables (bosses de cotó o ràfia, bosses plegables, cabàs,
carretó, etc.).
En síntesi, doncs, hi ha diverses raons per rebutjar les bosses de plàstic
d’un sol ús:
-

Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovable i molt
costós.
Suposen un 2’32% del pes de la brossa domèstica i es poden arribar a
consumir 14 milions de bosses en un cap de setmana a Catalunya.
El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a
parar a abocadors i incineradores.
En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines,
cianur d’hidrogen...).
Poden trigar fins 500 anys a descompondre’s.
La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al
medi terrestre i aquàtic.
Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables.

Des dels ens locals, les entitats cíviques i ecologistes, alguns gremis i
algunes cadenes comercials catalanes s’han fet esforços per
conscienciar els consumidors i els comerços, però, la via dels acords
voluntaris és insuficient per frenar de forma generalitzada el consum de
bosses de plàstic d’un sol ús. És, doncs, del tot necessari i urgent el
debat, la conscienciació i l’acció de canvi en la direcció de limitar el
consum de les bosses de plàstic i en això hi ha d’intervenir els agents
socials, econòmics i les administracions per tal d'aplicar solucions
normatives i restrictives, pedagògiques i efectives.
Conscients, doncs, d’aquesta problemàtica ambiental i social,
conscients també de la necessitat d’aplicar polítiques ambientals de
prevenció de residus i coneixedors de la campanya “Catalunya lliure de
bosses de plàstic”, promoguda per la Fundació per a la Prevenció dels
Residus i el Consum Responsable i la Federació Ecologistes de
Catalunya,
ES PROPOSA AL PLE QUE ADOPTI ELS SEGÜENTS ACORDS:
Primer.- Sumar-se la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”.
Segon: Demanar i donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya
i, especialment, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, perquè
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reguli el consum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya
amb l’aplicació d’un impost ecològic.
Tercer: Fer difusió entre la població i especialment en el sector comercial
dels acords d'aquesta moció i de la necessitat de limitar les bosses de
plàstic en el context de la prevenció de residus d'envasos i embolcalls i de
fomentar alternatives més ecològiques (bossa de roba, bossa plegable,
carretó, cabàs...). En aquest sentit, valorar molt positivament i col·laborar
en la campanya específica que s'està treballant des del Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura, amb la col·laboració del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Quart: Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia Català
Sense Bosses de Plàstic”.
Cinquè: Engegar dinàmiques amb els comerços i el mercat municipal
com és ara la creació d'una xarxa de comerços respectuosos amb el
medi ambient, proposta que fomentarà principalment l’acord, perquè
els comerciants del municipi redueixin progressivament l’ús de les bosses
de plàstic.
Sisè: Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i al
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
6.- MOCIÓ PER PROPOSAR A LA COMISSIÓ DE NOMS DE CARRERS QUE ES
POSI EL NOM DE VICENÇ ALBERT BALLESTER A UN CARRER DE TORELLÓ:
Enguany es commemora el centenari del símbol de l'independentisme
català, l'estelada, el creador de la qual va ser Vicenç Albert Ballester.
Torelló es va adherir al centenari, penjant l'estelada al balcó de la Casa
de la Vila per l'11 de setembre, seguint el comprimís del consistori
torellonenc amb els drets i les llibertats nacionals de la nació catalana,
demostrat al llarg dels anys.
Per homenatjar al creador de l'estelada, Vicenç Albert Ballester,
El Grup Municipal d'ERC-AM Torelló proposa acordar al Ple Municipal:
1. Que es proposi a la Comissió de Noms de Carrers que tingui en
compte el nom de Vicenç Albert Ballester per donar nom a un carrer o
espai públic de Torelló.
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2. Notificar aquest acord a la Comissió de Noms de Carrers i a la
Comissió Cent Anys de l'Estelada i es publiciti en el web de l'Ajuntament
de Torelló.
7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DEL PUOSC:
La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària del dia 8 de
setembre de 2008, va aprovar l’acord que es transcriu a continuació:
“Vista la Resolució GOV/133/2008, de 22 de juliol, d’aprovació del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya, en la qual s’han concedit dues ajudes a l’Ajuntament de Torelló
per import de 400.000,00€ i 100.000,00€ per la construcció d’una nova llar d’infants a
la zona de la Cabanya (actuació número 2008/537-PG/ET), a proposta de l’alcalde
acctal., la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- ACCEPTAR les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.-. CONSIDERAR garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la/les persona/es
següent/s:
Nom i cognoms del director/a facultatiu/iva de les obres o
responsable de l’actuació
Lluís Jordà i Sala -SAU Taller d'arquitectura S.L.
Títol professional: Arquitecte
Nom i cognoms del tècnic/a col·laborador/a (deixar en blanc si no s’hi designa
cap tècnic/a)

Títol professional:
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Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter
definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així
com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.

Dades de la partida pressupostària
Número

Any del pressupost

108-422-622.00.00

2008

Vista la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2011, es proposa
al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió
ordinària del dia 8 de setembre de 2008, en els termes descrits
anteriorment.
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER
AL 2008:

PROPOSTA
En l’estructura organitzativa de la Corporació hi manca personal
encarregat de la resolució jurídica dels expedients administratius que
gestionen les diferents àrees municipals. L’increment de la demanda en
la prestació dels serveis municipals i la diversitat i complexitat dels temes
que s’han de resoldre en l’àmbit municipal, fan necessària la creació
d’almenys un lloc de treball, que sota la direcció de la secretaria
municipal s’ocupi de la vessant jurídica en la resolució dels expedients i
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que permeti una millor atenció de la demanda i de l’organització
municipal.
D’altra banda, l’ajuntament de Torelló té interès en la implementació
gradual de la proposta de l’Auditoria Operativa del Servei de la Policia
Local de Torelló. Pla de qualitat i millora elaborat el desembre de l’any
2005 per la Subdirecció General de Coordinació de Catalunya. En
aquesta línia i ateses les circumstàncies del servei fan aconsellable no
demorar més la creació d’una plaça nova d’agent de policia local.
Vist l’article 52.2.j) 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,
que estableix que el Ple és l’òrgan competent per a aprovar la plantilla
de personal i la relació dels llocs de treball.
És per tot això que es proposa a la comissió informativa d’administració i
hisenda, que sotmeti al Ple, d’adopció del següent acord:
Primer: APROVAR la modificació de la plantilla de l’ajuntament següent:
Personal funcionari:
- Crear una plaça nova reservada a personal funcionari de carrera,
Escala d’Administració Especial, Subescala serveis especials, classe
comeses especials, agent de la policia local.
- Crear una plaça nova reservada a personal funcionari de carrera,
Escala d’Administració General, Subescala Tècnica, tècnic/a
d’administració general.
Segon: APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Torelló, en el sentit que es detalla a continuació i amb
el contingut funcional, les condicions retributives i el perfil competencial
establert a la fitxa del lloc de treball que consta en l’expedient:
ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA
Personal funcionari
- Crear el lloc de treball reservat a personal funcionari de carrera,
Escala d’Administració General, Subescala Tècnica, tècnic
d’Administració General, subgrup de classificació A1, nivell de destí
20 . La seva dependència orgànica i funcional serà directament de
la secretaria municipal.
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- Incrementar la dotació d’efectius del lloc d’agent de la policia local
que passa de 17 a 18.
Tercer.- EXPOSAR-LO al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el
termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran
presentar-hi reclamacions.
Quart.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà
en vigor a partir de la data de la seva publicació definitiva.
9.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL SOBRE LA
DECLARACIÓ DE DETERMINATS DIES INHÀBILS A EFECTES ADMINISTRATIUS:
Atès que per acord del Ple de data 24 de novembre de 1994 es va
aprovar declarar els dissabtes com a dies inhàbils al municipi de Torelló,
als efectes del còmput de terminis d’acord adoptats per ala Corporació
i dels registres d’entrada i sortida de documents.
Atès que aquesta previsió no s’ajusta exactament al contingut del
disposat en l’article 38.5, en relació a l’article 35, de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 24 de novembre de
1994 mitjançant el qual es va declarar els dissabtes com a dies inhàbils
al municipi de Torelló, als efectes del còmput de terminis d’acord
adoptats per a la Corporació i dels registres d’entrada i sortida de
documents.
Segon.- Disposar que es procedeixi a arbitrar els mecanismes que facin
compatible el dret dels ciutadans a presentar els seus documents en un
registre públic amb l’horari de treball del personal al servei d’aquesta
entitat.
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde
l’ajuntament per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
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10.- APROVACIÓ DE DESPESES:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les
regidories corresponents, el regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
acords que segueixen:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels
conceptes i imports que igualment s’indiquen:
I.Regidoria: Esports.
Interessat: Decoresport SA.
Concepte: Renovació del paviment sintètic del pavelló municipal
d’esports.
Import: 80.883,78 € Partida: 102-452-632.00.00 Projecte: 2008-2-102-4-1
Programa: ESP02 Operació anterior (A): 2200800010755
II.Regidoria: Urbanisme.
Interessat: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Concepte: Part de l’obra d’urbanització del C. Indústria que es
correspon al terme Municipal de Torelló, segons conveni vigent
Import: 107.970,48 € Partida: 301-432-762.00.00 Projecte: 2008-2-301-17-1
III.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SOREA S.A.
Concepte:
Subministrament d’aigua potable al Municipi, segons
contracte de lloguer de serveis vigent.
Import: 192.051,05 € (IVA a part)
Partida:306-441-221.01.00
IV.Regidoria: Obres i serveis
Interessat: SOREA S.A.
Concepte: Recuperació i posada en funcionament del grup de pressió
de Can Pesseta.
Import: 22.468,63 € (IVA a part)
Partida: 306-441-633.00.00
Projecte: 2008-2-306-6-1
V.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Consorci de Residus Urbans
Concepte: Tractament de deixalles any 2008.
Import: 58.499,99 € Partida: 306-442-227.00.00
VI.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Recollida de residus d’Osona S.L.
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Concepte: Recollida de deixalles del Municipi, un cop descomptats els
retorns d’Ecoembes, Ecovidrio i Orgànica
Import: 200.000,00 € Partida: 306-442-227.00.03
VII.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales)
Concepte: Devolució import obres no subvencionables (conveni de
col·laboració per la realització d’un projecte d’obres d’accessibilitat
signat el 21/06/2005)
Import: 37.791,33 € Partida: 306-511-789.00.01 Projecte: 2008-2-306-17-1
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als
departaments de l’Ajuntament que corresponguin.
11.- RECTIFICACIÓ D’OFICI D’ERRORS MATERIALS DETECTATS A LA
LIQUIDACIÓ INDIVIDUAL DEFINITIVA DE L’OBRA INCLOSA EN EL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL “LA CAÇADA”.
Vist que s’han detectat dos errors de transcripció en la relació de
contribuents de les contribucions especials de l’obra d’urbanització de
“La Caçada”, que figura en l’acord d’aprovació definitiva de les quotes
adoptat pel Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juny de 2008.
Vist que els errors detectats tenen la naturalesa descrita en l’article 105.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el
que es diu textualment: “Las Administraciones públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos”, l’alcalde accidental, proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- RECTIFICAR d’ofici els errors materials detectats en l’acord
d’aprovació de la liquidació individual definitiva de l’obra inclosa en el
projecte d’urbanització del sector residencial “La Caçada”, adoptat en
el Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juny de 2008, essent les dades
correctes dels dos contribuents amb dades errònies les que a
continuació es relacionen:
UTM
97585040001

NOM
CAMPRODON ROVIRA
ANTONIO

OBJECTE
TRIBUTARI
C. SANT
QUIRZE

NÚM

IMPORT
QUOTA

1

21.724,04

22

99590050001

YESPES BANDERAS
EDUARD

C. SANT
QUIRZE

9

11.256,46

Segon.- NOTIFICAR el present acord als dos contribuents relacionats en
el primer punt del present acord i al departament d’intervenció de
l’Ajuntament per tal que en realitzi l’anotació comptable corresponent
12.APROVACIÓ
DEFINITIVA
DE
L’ACORD
D’IMPOSICIÓ
DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’OBRA “PROJECTE MODIFICAT D’OBRES
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS GIRAVOLT, JOAN DEORDAL, SAU I
PUIGDASSALIT”.
Atès que en data 28 d’abril de 2008 es va acordar provisionalment per
part del Ple de la Corporació la imposició i ordenació de contribucions
especials per finançar el “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels
carrers Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
Atès que en data es va exposar i publicar l’acord provisional íntegre al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 114 corresponent al dia 12 de maig de 2008, havent-se,
igualment, efectuat notificació individualitzada als subjectes passius
afectats, amb detall de la quota provisional que els correspon satisfer
Vist que durant el període d’informació pública s’han presentat les
següents reclamacions per part dels interessats a l’expedient:
Núm. Registre Data
entrada

Interessat

01
02
03
04
05
06
07
08
09

3248
3382
3544
3587
3700
3705
3708
3842
3854

27-05-08
30-05-08
04-06-08
05-06-08
10-06-08
10-06-08
10-06-08
16-06-08
16-06-08

10

3943

18-06-08

Jesús Calonge Blasco
Susana Moreno Nogué
Josep Mª Benedé
Josep Tarter Viñas
Vicenç López Juanola
Fina Ortuño Celma
Lluïsa Güell Camps
Pau Casellas Rifà
Francesc Ortuño Celma i cinc interessats
més
Laura Corsunsky Zeitune en nom i
representació de vint-i-un interessats més.
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Vistos els informes de l’arquitecte municipal i de secretaria, els quals es
donen per reproduïts en la part necessària.
Vist el que disposen els articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 22.2.e) i 108 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Vist tot l'anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta a la Legislació aplicable i procedeix la seva aprovació
definitiva per part del Ple de l’Ajuntament.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.- Resoldre les al.legacions presentades a l’acord provisional
d’imposició i ordenació de contribucions especials per finançar el
“Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan
Deordal, Sau i Puigdassalit”, en el sentit següent i de conformitat amb el
contingut i abast que contemplen els informes de l’arquitecte municipal i
de secretaria:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Jesús Calonge Blasco
Susana Moreno Nogué
Josep Mª Benedé
Josep Tarter Viñas
Vicenç López Juanola
Fina Ortuño Celma
Lluïsa Güell Camps
Pau Casellas Rifà
Francesc Ortuño Celma i cinc
interessats més
Laura Corsunsky Zeitune en
nom i representació de vint-iun interessats més

Estimar-les parcialment
Desestimar-les
Estimar-les parcialment
Estimar-les
Desestimar-les
Estimar-les parcialment
Estimar-les parcialment
Estimar-les parcialment
Desestimar-les
Desestimar-les

Segon.- Acordar l’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de
contribucions especials per al finançament del “Projecte modificat
d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, Sau i
Puigdassalit”, per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada.
Tercer.- Determinar el Tribut concret d’acord amb les determinacions
següents:
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-

El cost previst de l’obra es fixa en 596.808,75 €, i el cost suportat per
l’Ajuntament és de 59.680,88 €.

-

Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 537.127,87
€, corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el
caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és
més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes
passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.

-

S’aplica com a mòduls de repartiment de la base imposable:




En funció del nombre d’escomeses, el cost dels serveis destinats
als habitatges: aigua potable, clavegueram, telefonia i
electricitat.
En funció del resultat de la mitjana entre dos valors: el metre
lineal de façana i l’edificabilitat adjudicada a cada finca; el
cost de la resta de partides de l’obra.

Quart.- Aprovar definitivament la relació dels subjectes que es veuen
beneficiats per l’execució del projecte i establir la quantitat que aquests
hauran d’abonar a aquest Ajuntament, que apareix a l’expedient com
a Annex I.
Cinquè.- Notificar de forma individualitzada als beneficiaris de l’obra la
quota que resulta de la contribució aprovada, atenent a les
rectificacions que pertoquin per raó de l’acceptació de les al.legacions
presentades.
Sisè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’edicte de la Corporació.
13.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 7/2008 DEL
PRESSUPOST DE DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
Expedient número 7/2008, referent a la modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits
ANTECEDENTS
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1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de setembre de 2008 s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant
transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències
de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit
mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

102-452-622.00.01 Local social C. F. Torelló

279.917,85 €

18.000,00 €

261.917,85 €

206-452-130.00.00 Retribucions
personal
d’esports

del
laboral

162.569,01 €

3.071,70 €

159.497,31 €

206-611-121.00.00 Retribucions
complementàries dels
funcionaris de serveis
econòmics

100.134,18 €

6.930,55 €

93.203,63 €

3.041,50 €

800,00 €

2.241,50 €

208-121-214.00.00 Reparació de vehicles
de règim intern

500,00 €

72,00 €

428,00 €

208-121-216.00.00 Manteniment d’equips
informàtics

3.683,21 €

1.000,00 €

2.683,21 €

de
208-121-224.00.03 Assegurança
responsabilitat civil

22.286,86 €

2.026,00 €

20.260,86 €

208-121-213.02.01 Manteniment
d’extintors

Total baixes de crèdits: ....................................
Consignació de despeses amb crèdits en alta

31.900,25 €
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Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

206-121-120.00.00 Retribucions bàsiques
del personal funcionari
d’administració
General

134.677,68 €

2.270,22 €

136.947,90€

206-121-121.00.00 Retribucions
complementàries del
personal
funcionari
d’administració
General

191.496,75 €

2.875,96 €

194.372,71 €

206-222-120.00.00 Retribucions bàsiques
del personal funcionari
de
seguretat
ciutadana

233.992,01 €

1.174,40 €

235.166,41 €

206-222-121.00.00 Retribucions
complementàries del
personal funcionari de
seguretat ciutadana

436.854,72 €

2.235,60 €

439.090,32 €

208-121-220.01.00 Premsa, revistes, llibres,..
Règim intern

2.367,97 €

1.200,00 €

3.567,97 €

208-121-220.02.00 Material informàtic no
inventariable

2.300,00 €

500,00 €

2.800,00 €

208-121-227.06.00 Assessoraments
professionals

28.000,00 €

2.126,00 €

30.126,00 €

la
dels

800,00 €

72,00 €

872,00 €

208-314-160.00.00 Assegurança social del
personal
d’administració
General

118.332,30 €

1.446,07 €

119.778,37 €

40.000,00 €

18.000,00 €

58.000,00 €

208-451-214.00.00 Reparació
furgoneta
geganters

de

301-432-627.00.01 Projectes urbanístics

Total altes de crèdits: ..........................................31.900,25 €
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FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no
afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en
l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades
mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de
crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos
procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap
minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de
les partides que es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 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 l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tant, PROPOSO al Ple, l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit núm. 7/2008, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari
de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
14.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE
DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER
INGRESSOS NO TRIBUTARIS. EXP. NÚM. 8/2008.
Expedient número 8/2008, referent a la modificació de crèdits en el
pressupost de despesa mitjançant generació de crèdits per ingressos no
tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de setembre de 2008 s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant
generació de crèdits per ingressos no tributaris.
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2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació,
que no poden ser ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar
l’expedient de generació de crèdit a finançar per mitjà d’aportacions o
compromisos ferms d’aportació.
a) La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del
finançament per aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm
d’aportació.
Número

Partida

1

461.00

Nom

Transferències
Barcelona

corrents

Previsió

de

la

Diputació

Totals majors i/o nous ingressos: ........................................

de

12.000,00 €

12.000,00 €

1) Despeses a finançar amb els nous ingressos:

Número

1

Partida

Nom

102-452-489.00.00 Transferències
corrents a institucions
d’esports

Consignació
Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva

27.217,28 €

Total despeses a finançar: .............................................. 12.000,00 €

FONAMENTS DE DRET

12.000,00 €

39.217,28 €
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1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i l’article 43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de
despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament
s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les
operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels
seus organismes autònoms, despeses que per la seva naturalesa
estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes
autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost
actual, pel que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei
estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a
l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta
Llei.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 8/2008
mitjançant la generació de crèdit finançat amb majors i/o nous
ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un import de 12.000,00 €,
segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti d'acord
amb les bases d'execució del pressupost.
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Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat.
15.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, PER UN TREBALL DIGNE:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Confederació sindical Internacional (CSI), ha declarat el dia 7
d’octubre Dia Mundial per un treball digne. El paper històric assignat al
sindicalisme, i que segueix constituint la seva missió, és millorar les
condicions de treball i la vida dels treballadors i treballadores i les seves
famílies, i esforçar-se per defensar els drets humans, la justícia social, la
igualtat de gènere, la pau, la llibertat i la democràcia.
Més que mai en la seva història, confrontat a una globalització
capitalista sense fre, l’internacionalisme efectiu resulta essencial per al
futur reforçament del sindicalisme i la seva capacitat per a realitzar
aquesta missió.
Avui en dia al nostre planeta la meitat de la força laboral guanya menys
de 2$ al dia, 12 milions de persones treballen en condicions
d’esclavatge, 200 milions de nens i nenes treballen i 2,2 milions de
persones moren a causa d’accidents i malalties cada any.
Només un sistema internacional basat en la solidaritat i el respecte dels
drets de les persones, consagrats als Convenis de les Nacions Unides i de
l’Organització Internacional del Treball (OIT) poden posar fi a aquesta
tendència. Exhortem als nostres governs a què implementin aquests
convenis, els apliquin de forma urgent i facin del treball digne un
element central de les seves polítiques.
És per tot això, que es proposa al Ple de l’ajuntament, l’aprovació de la
següent
MOCIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, insta a:
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Primer.- Volem treball digne. Cal reafirmar la contribució d’una
ocupació estable i de qualitat, amb uns ingressos justs.
Segon.- Volem eradicar el treball infantil, assegurar la llibertat
d’organització, d’expressió i el dret a la no discriminació.
Tercer.- Volem uns sistemes amb una alta protecció social, que
assegurin unes societats justes i inclusives i que protegeixin especialment
la protecció davant la pèrdua o reducció d’ingressos a causa de l’atur,
una incapacitat, la maternitat, paternitat o la vellesa.
Quart.- Volem destacar el paper del diàleg social. Cal que els
treballadors tinguin dret a estar representats i tinguin dret a establir
organitzacions. La cooperació i el diàleg social són les bases de
l’estabilitat social, el creixement permanent i sostenible.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les organitzacions sindicals catalanes
UGT, CCOO i USOC i a la Federació de Municipis de Catalunya.

B/ PRECS I PREGUNTES
C/ INFORMACIONS
Torelló, 25 de setembre de 2008
L’ALCALDE,

