1

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ
DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
03/2009
ordinari
30 de març de 2009
de les 20:00 a les 21:45
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde
1er. Tinent d’alcalde
2on. Tinent d’alcalde
3er. Tinent d’alcalde
4art. Tinent d’alcalde
5a. Tinenta d’alcalde
Regidors i regidores

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Bassas i Portús
Pere Galobardes i Molera
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
David Forcada i Rifà
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

PSC-PM
CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
ICV-CdG

Regidors i regidores

Flora Vilalta i Sospedra
Pere Bartés i Montagut

PSC-PM
CiU

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:
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S’aprova per unanimitat dels assistents i amb la modificació que consta en aquesta,
l’acta núm. 02/2009, corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 23 de febrer de
2009:
A petició de la Sra. Ayats, es modifica a la pàgina 31 de l’esborrany, al penúltim paràgraf,
on deia: “Sobre Gestiomat, diríem el que hem dit en moltes ocasions: no ens costa
d’entendre...”
Ha de dir: “Sobre Gestiomat, diríem el que hem dit en moltes ocasions: ens costa
d’entendre...”

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL DE TORELLÓ:

ACORD:
En data de 12 de maig de 1989 el ple de l’Ajuntament de Torelló va aprovar els Estatuts
del Consell Escolar Municipal de Torelló i es varen modificar per acord del plenari
municipal en sessió celebrada en data de 22 de maig de 2000.
Atès que d’acord a la Disposició addicional del decret núm. 404/ de 22 de desembre
de 1987 preveu que el Consell Escolar Municipal es regularà a través d’un Reglament,
es vol adequar el format dels Estatuts actuals que regulen el Consell Escolar Municipal
al format de reglament i s’aprofita per modificar el nombre de membres que integren
el Consell Escolar i per suprimir la vicepresidència
VIST el projecte de reglament d’organització del Consell Escolar Municipal de Torelló.
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66
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 i la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars i el Decret 404/1987, de 22 de desembre de 1987
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals;
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del
ROAS.
Vist el que disposen els articles 59 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROASEL),
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de serveis a les persones, el ple
de l’ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament d’organització del Consell Escolar Municipal
de Torelló. El text del Reglament és el que s’indica a continuació:
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
TORELLÓ
CAPÍTOL I
DEFINICIÓ, OBJECTIUS I FINALITATS
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Article 1.- El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i de participació dels sectors afectats
en la programació de l’ensenyament no universitari dins de l’àmbit del municipi de Torelló.
Article 2.- El Consell Escolar municipal haurà de ser consultat per l’Administració educativa i, també
poden ésser consultats pels Ajuntaments respectius, sobre les qüestions següents:
a)
Convenis i acords amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les institucions i
els organismes educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit municipal.
b)
Actuacions i normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars
amb incidència en el funcionament dels centres docents.
c)
Actuacions que afavoreixin l’ocupació real de les places escolars amb la finalitat de millorar el
rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat de l’ensenyament.
d)
L’emplaçament dels centres docents dins la demarcació municipal.
e)
Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i
el manteniment adequat dels centres docents.
f)
El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a
l’adaptació de la programació al medi.
g)
Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als
municipis.
h)
Elaborar, al final de cada curs escolar, una memòria d’actuació, que serà tramesa al Departament
d’Educació i al Consell Territorial corresponent abans del 30 de desembre, i sotmetre-la a l’aprovació
de tots el membres en sessió plenària.
i)
Sol·licitar l’assistència a les seves reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixements, amb
veu però sense vot.
Article 3.- El Consell Escolar Municipal pot demanar informació a l ‘Administració educativa, a
l’Administració municipal i al Departament d’Educació sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp
d’actuació.
Article 4.- El Consell Escolar Municipal exerceix la seva funció assessora davant de l’administració
corresponent i pot elevar informes i propostes a aquesta i als consells escolars d’àmbit superior sobre
qüestions relacionades amb la seva competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema
educatiu.
Article 5.- L’Administració municipal, en l’àmbit del seu territori, ha de prestar el suport tècnic
necessari perquè el Consell Escolar Municipal pugui desenvolupar les funcions regulades en aquest
Reglament.
CAPÍTOL II
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Article 6.- En aplicació de la base 2.2 del capítol 1 de l’annex del Decret 404/1987, de 22 de desembre, que
fixa que els municipis que tinguin més de cinc centres educatius i menys de setze tindran un consell
composat per un mínim de 33 membres, es fixa en 42 el nombre de membres del Consell Escolar Municipal
de Torelló. En compliment del contingut del Decret 404/1987, i en especial del contingut de les bases 3, 4 i
13 del capítol 1 de l’annex, es fixa la composició del Consell Escolar Municipal en els següents membres:
a) L’alcalde/essa com a President/a que, d’acord amb la base 4 del decret 404 de 1987, de 22 de
desembre, podrà delegar en un regidor de l’ajuntament.
b) Actuaran com a vocals:
6 Membres de la corporació nomenats pel plenari municipal.
7 Membres designats pel sector de mestres i professors, un en representació de cadascun dels centres
docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit d’educació infantil, primària o
secundària.
7 Membres designats pel sector de pares i mares d’alumnes, un en representació de cadascun dels
centres docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit d’educació infantil,
primària o secundària.
7 Membres designats pels alumnes, quatre en representació de l’IES Cirvianum, un en representació de
l’escola Rocaprevera i dos en representació de l’escola Sagrats
7 Membres designats pel personal d’administració i serveis un en representació cadascun dels centres
docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit d’educació infantil, primària o
secundària.
7 Membres designats entre els directors o titulars dels centres del municipi, un en representació
cadascun dels centres docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit
d’educació infantil, primària o secundària.

5

Es podrà convidar a un representant de l’Escola Municipal de Música i de l’Escola d’Arts Plàstiques que
assistiran en veu, però, sense vot.
Cadascun dels centres docents (o entitats de la localitat vinculades al món de l’ensenyament) que no
imparteixin ensenyaments reglats poden, així mateix, designar, si ho creuen escaient i a través dels seus
òrgans de govern, una persona que els representi, amb veu però sense vot, al Consell Escolar Municipal del
Torelló. El Ple del Consell Plenari d’aquest resoldrà discrecionalment sobre l’admissió dels representants
d’aquests centres educatius o entitats.
Els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya poden així mateix
designar, si ho creuen escaient, llurs representats al Consell Escolar Municipal de Torelló.
Article 7.- El nomenament i cessament dels representants de la Corporació municipal que han de formar
part com a vocals del Consell Escolar Municipal de Torelló s’efectuarà per acord de l’ajuntament en Ple.
Article 8.-Els membres escollits per al Consell Escolar Municipal ho seran durant dos cursos escolars i es
renovaran per meitats en cada sector al final de cada curs.
Article 9.- Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa de formar part del sector que representa,
cessarà automàticament en la seva condició de membre del Consell Escolar municipal, també pot cessar per
renúncia. Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l’havia proposat, en el cas de
perdre la condició que li va permetre ser elegit es cobrirà la vacant d’acord amb el que disposi el reglament
de règim intern.
Article 10.- Els vocals dels sectors pares d’alumnes, alumnes, professors i mestres i personal
d’administració i de serveis seran escollits per meitats seguint els criteris següents: una meitat pels membres
del sector que formin part dels Consells Escolars dels Centres de la localitat, d’entre ells mateixos, i una
meitat per les associacions representatives del sector de la localitat, també entre ells mateixos.
Si alguns dels sectors no compta amb associacions en el municipi afectat, tots els vocals del sector seran
escollits pels membres del sector que formin part dels Consells Escolars dels centres, d’entre ells mateixos.
Els membres del Consell Escolar de Torelló ho seran per un període mínim de dos cursos escolars. No
obstant això, qualsevol membre pot causar baixa per un dels següents motius:
• Per renúncia del mateix interessat/da.
• Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l’havia proposat, en el cas de
perdre la condició que li va permetre ser elegit.
En cas d’algun d’aquests supòsits, la vacant serà coberta per un altre membre de la mateixa escola o
estament del que hagués causat baixa, i a proposta del grup a què faci referència.
CAPÍTOL III
ÒRGANS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Article 11.- El Consell Escolar de Torelló queda estructurat pels següents òrgans de govern:
Presidència, Secretaria, Plenari del Consell, Comissió Permanent i comissions de treball.
Article 12.- La Presidència del Consell Escolar Municipal de Torelló recau en l’alcalde/alcaldessa de
Torelló o en el regidor/a de l’ajuntament en qui aquest/a delegui.
Són funcions del President/a:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb el
vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Ostentar oficialment la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui.
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin adoptat.
e) Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o comissions de treball, de persones de
reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema ho faci aconsellable.
Article 13.- La Secretaria: actuarà com a secretari/a del Consell, el tècnic/a d’Educació de l’ajuntament,
que ho podrà delegar quan no hi sigui a alguna altra persona de l’ajuntament.
Són funcions del Secretari/a:
a) Assistir amb veu i vot a les sessions del Plenari del Consell i a les de la Comissió Permanent.
b) Aixecar les actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell. Assessorar
jurídicament el Consell i els seus òrgans.
c) Certificar els acords amb el vistiplau del president, i tramitar i arxivar la correspondència i la
documentació.
Article 14.- El Plenari del Consell: queda constituït per la totalitat dels membres a què es fa referència
en la composició del Consell Escolar.
Les funcions del Plenari del Consell són les següents:
a) Aprovar el Règim Interior que concreti i ampliï el contingut del Reglament.
b) Elegir els membres de la Comissió Permanent.
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c)
d)
e)
f)

Aprovar la creació, composició, contingut, competències i durada de les comissions de treball.
Aprovar els programes d’actuació del propi Consell.
Aprovar la memòria anual.
Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que afecti el camp
d’actuació del Consell.
g) Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Torelló i a qualsevulla
altra administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
h) Elaborar les planificacions, actuacions i informes que li siguin delegats o demanats per l’Ajuntament
de Torelló i/o administració educativa.
Article 15.- La Comissió Permanent que queda composada pels següents membres.
a) President/a que serà el mateix president/a del CEM.
b) Un altre representant de l’ajuntament.
c) El Secretari/a, que serà el del Consell o persona en qui aquest delegui.
d) Un vocal per a cadascun dels centres escolars de la localitat que imparteixin, ensenyaments reglats
en els àmbits d’educació infantil, primària o secundària, nomenats pel Plenari segons la seva
proposta.
La Comissió Permanent queda facultada per exercir les següents competències:
a) Planificar el calendari de les sessions del Plenari del Consell.
b) Rebre propostes dels membres del Plenari i preparar l’ordre del dia.
c) Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel Plenari.
d) Elaborar la proposta de Règim Interior que aprovarà el Plenari.
e) Assessorar el secretari en l’elaboració de la memòria actual.
f) Efectuar el seguiment del treball de les comissions i coordinar els seus programes.
Article 16.- Les comissions de treball: són unes comissions específiques per portar a terme una funció
concreta. La seva creació, composició, contingut i duració vindrà donada per l’acord del Plenari del Consell.
Es nomenarà una persona responsable en cada comissió de treball, la qual tindrà cura d’informar la Comissió
Permanent i al Plenari de la tasca portada a terme.
CAPÍTOL IV
FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Article 17.- Sessions del Plenari i de les comissions: el Plenari del Consell es reuneix una vegada al
trimestre, a més d’una reunió a principis del curs escolar i una altra a l’acabament.
La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim, cada dos mesos i, en tot cas, abans de cada reunió del
Plenari.
Les convocatòries extraordinàries del Plenari del Consell i de la Comissió Permanent ho podran ser a
iniciativa del president o per sol·licitud d’un terç com a mínim dels seus membres.
El règim de reunions de les comissions de treball vindrà marcat per acord dels seus membres i en atenció a
les directrius marcades pel Plenari en el moment de la seva creació.
Convocatòries: la convocatòria de les reunions ordinàries del Plenari serà lliurada a tots els seus membres
amb un mínim de 72 hores d’anticipació.
Les reunions extraordinàries, si la urgència dels temes a tractar ho requereix, podran ser convocades amb
una anticipació inferior a les 72 hores.
La convocatòria serà per escrit i amb una constància expressa de l’ordre del dia.
La convocatòria s’acompanyarà de l’acta o les actes de la reunió anterior, així com també d’altres
documents objectes de la reunió.
Les convocatòries de les sessions de la Comissió Permanent i de les comissions de treball seguiran, sempre
que sigui possible, el règim de les convocatòries del Plenari del
Consell establert als anteriors apartats.
Quòrum i votacions: per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en primera convocatòria, cal que
en el moment de constitució de la reunió hi siguin presents la meitat més un dels seus membres de ple dret.
Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d’arribar a decisions
consensuades. No obstant això, en el cas de desacords, les decisions es prendran per majoria simple, fora
del cas d’una abstenció majoritària que obligaria a continuar les deliberacions o passar a una reunió
posterior.
Les votacions es realitzaran a mà alçada, fora del cas que 1/5 part dels assistents sol·licitin votació secreta.
Els vots són personals i intransferibles.
CAPÍTOL V
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
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Article 18.- Per a l’elecció dels representants de cada sector, el president del Consell cursarà a cada
Centre una convocatòria en la que hi farà constar:
a) Nombre de vocals representants de cada sector que s’ha d’elegir.
b) El dia, hora i lloc en què hauran de reunir-se els candidats de cada sector per procedir a
l’elecció dels respectius vocals representants.
c) El dia que haurà de constituir-se oficialment el Consell Escolar Municipal de Torelló
Article 19.- El Consell Escolar de cada centre nomenarà un candidat elegible de cada sector.
Les associacions representatives existents a cada centre, que hagin acreditat la seva legalització,
nomenaran també un candidat elegible per cada sector.
Els candidats de cada sector elegiran d’entre ells mateixos els vocals representants que li pertoquen dins
del Consell Escolar Municipal que seran els membres titulars que el compondran, més un nombre igual a
la meitat, que seran els suplents i substituiran aquells, per l’ordre que es determini, amb ocasió de les
baixes que es puguin produir en el sector fins la propera renovació del Consell Escolar Municipal.
Article 20.- Si en el termini fixat en la convocatòria no es comuniquessin els representants escollits, o
no hi hagués acord en la seva elecció, l’Ajuntament ho posarà en coneixement del Departament de la
generalitat, per tal que procedeixi al nomenament directe.
Article 21.- Per a la constitució del Consell es reuniran tots els seus membres en una sessió
extraordinària convocada a l’efecte a l’Ajuntament de Torelló, en la data fixada en la convocatòria, amb
el següent ordre del dia:
1. Constitució del Consell Escolar Municipal.
2. Designació dels membres de la Comissió Permanent.
3. Règim de les reunions del Ple i de la Permanent.
CAPÍTOL VI
REGIM TRANSITORI
Article 22.- mentre no es procedeixi a la renovació dels membres del Consell Escolar Municipal, en cas
de produir-se la baixa d’algun dels membres de qualsevol sector, correspondrà al president el
nomenament del substitut entre els suplents, i pel mateix ordre en què figuren, i en donarà compte al
ple en la primera sessió que celebri.
CAPÍTOL VII
NORMATIVA APLICABLE.
Article 23.- En tot el que no es preveu en aquest Reglament s’estarà al que estableix la Llei 25/85, de
10 de desembre, dels Consells Escolars, Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases
generals d’organització i funcionament dels Consells Escolars municipals i altra normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Relació de centres docents públics i concertats del municipi amb representació dins del Consell Escolar
Municipal:
Llar d’Infants Blancaneus
Escola Marta Mata
Escola Vall del Ges
Escola Dr. Fortià Solà
Escola Rocaprevera
Escola Sagrats Cors
IES Cirvianum de Torelló
DISPOSICIÓ FINAL
1.El Consell Escolar Municipal un cop constituït aprovarà el seu Reglament de Règim Interior
d’acord amb el que preveu l’annex del Decret 404/1987.
2.Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al BOP de Barcelona i hagi
transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que s’hagi comunicat l’aprovació l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya”
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Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC, en el Diari “El Periódico” i
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació
de l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament en el BOP i una referència al DOGC del
butlletí de la província en què s’ha publicat íntegrament el text; en el butlletí municipal i
en el tauler municipal d’anuncis.
Quart.- Una vegada entri en vigor el present Reglament quedaran derogat els Estatuts del
consell Escolar Municipal de Torelló actualment vigents aprovats en data de 12 de maig
de 1989 i modificats posteriorment en data de 22 de maig de 2000.

VOTACIÓ:

Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, atès el resultat que s’especifica a continuació:
• Vots favorables: 14 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, CiU i
ERC-AM)
• Vots desfavorables: 0
• Abstencions: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
2.2.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESCOLA
DE DIBUIX I ALTRES ARTS PLÀSTIQUES.

ACORD:

VIST el projecte de reglament del servei relatiu a l'expedient per a l'establiment del
servei públic municipal d'Escola de Música incoat per Resolució de l’Alcaldia de data
12 de març de 2009.
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66
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.
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals;
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del
ROAS.
Vist el que disposen els articles 59 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROASEL),
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de serveis a les persones, el ple
de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament de regulador del servei Municipal d’Escola
de dibuix i altres arts plàstiques. El text del Reglament és el que s’indica a continuació:
“REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE L’ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
1. Objecte del reglament. Marc legal competencial.
Mitjançant aquest Reglament es regula el règim jurídic que guiarà l’Escola d’Arts Plàstiques de titularitat
municipal.
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L’Escola d’Arts Plàstiques desenvoluparà les seves activitats a les instal·lacions del Carrer d’Orís, 7 de
Torelló.
Aquest Reglament, per tant, se centra en la regulació de les actuacions que durà a terme l’Escola d’Arts
Plàstiques.
En el marc de la legislació vigent, l’Ajuntament de Torelló assumeix les seves competències en matèria de
foment de l’educació i la cultura en ús de les facultats atribuïdes a l’article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local i l’article 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2. Descripció del servei
L’Escola d’Arts Plàstiques té la finalitat de crear i consolidar la sensibilització, la formació i la pràctica de les
arts plàstiques, convertint a la ciutadania en protagonista d’una activitat.
Per aconseguir aquesta finalitat l’Escola d’Arts Plàstiques ha de:
• Desenvolupar una oferta formativa àmplia i oberta, flexible i de qualitat, que pugui atendre la
diversitat d’interessos i necessitats dels ciutadans del municipi i que estigui arrelada al territori.
Quan ens referim a diversitat volem dir que ha de permetre escolaritzar alumnes amb necessitats
educatives especials i potenciar els alumnes amb expectatives de professionalització, sense oblidar
que ens estem adreçant a tota la ciutadania.
• Engegar projectes de recerca per fomentar el desenvolupament professional del professorat.
• Ser un dinamitzador cultural del municipi promovent la vinculació amb l’entorn social i cultural.
L’escola ha de ser el referent municipal tant en l’acció educativa com en la sensibilització de les arts
plàstiques.
• D’augmentar la capacitat de recepció d’alumnes, de manera que el nombre d’alumnes del centre
sigui com a mínim l’1% de la població del municipi
• Pensar que l’oferta educativa s’ha d’adreçar a tota la comunitat: infants, joves i adults. Per tant cal
tenir-ho en compte en el moment de planificar-la.
• Incloure en l’oferta formativa un ampli ventall de disciplines artístiques relacionades amb les arts
visuals i plàstiques.
• Fomentar i planificar l’oferta per tal que es puguin realitzar impactes socials: exposicions,
conferències, concursos, mostres, publicacions...
• Impulsar i reforçar l’acció tutorial, les coordinacions i els claustres. Cal que siguin els eixos
principals de l’escola per tal de donar una qualitat de servei.
Els programes que es poden impartir, s’agrupen segons els criteris següents:
• Programes de tipus Inicial que tenen com a objectiu iniciar en l’educació artística.
• Programes de tipus Aprenentatge Bàsic que tenen com a objectiu l’adquisició d’una competència
tècnica bàsica.
• Programes tipus Aprenentatge Avançat que tenen per objectiu, aprofundir en la formació
necessària per tal de garantir els coneixements i tècniques avançades en la formació de l’artista.
• Les activitats formatives es poden agrupar seguint la tipologia de cursos següents:
o Cursos anuals en els àmbits de pintura, escultura, dibuix, còmic, tapís, disseny, ceràmica,
plàstica i altres propis de les arts plàstiques.
o Tallers monogràfics en els àmbits de la fotografia, vídeo, serigrafia, escultura, pintura,
dibuix, restauració, art floral, cuina, tèxtil i altres propis de les arts visuals i plàstiques.
o Cursos d’estiu per a infants i joves.
o Tallers de plàstica per escoles i entitats
• Organitzar conferències, exposicions, mostres, concursos i altres actuacions amb l’objectiu de
promoure la cultura artística, visual i plàstica en el municipi.
3. Oferta de places
El nombre de places màxim que l’Escola d’Arts Plàstiques oferirà serà el següent:
• Cursos de nivell inicial: 60 places
• Cursos de nivell bàsic: 60 places
• Cursos de nivell avançat: 40 places
• Seminaris, monogràfics i altres tallers (restauració, patchwork, art floral, fotografia, cuina, pintura
sobre seda, etc). No s’estableix un màxim de places per a aquestes actuacions i només queda
limitat per la capacitat de les instal·lacions.
• Pels tallers de plàstica a les escoles i els cursos d’estiu tampoc es limita el nombre d’alumnat total
que es pugui donar servei.
• El nombre mínim d’alumnes que podrà acollir una aula i professor es fixa en 5 alumnes i el màxim
en 15.
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•

El nombre mínim d’alumnes matriculats que l’escola haurà de cobrir durant un curs en el període
dels propers quatre anys es fixa en l’1 % de la població inscrita en el Padró municipal, per sota
d’aquesta xifra l’ajuntament es pot plantejar la continuïtat del servei. (Els alumnes que cursin més
d’una activitat es comptaran a efectes de matrícula una sola vegada)
4. Aspectes organitzatius i pedagògics
El servei de l’Escola d’arts plàstiques és l’instrument de l’Ajuntament de Torelló per implementar la política
de foment de l’activitat artística i cultural de la població.
L’Escola d’Arts Plàstiques articularà el seu projecte educatiu definint objectius, plantejant continguts
conceptuals, procedimentals i actitudinals i plantejant les activitats que permetin als ciutadans ser productors
d’activitats culturals, adequant les seves metodologies, els seus materials i les seves formes d’avaluació a les
edats i els interessos dels seus usuaris directes, amb el compromís d’atreure els sectors que han estat
tradicionalment allunyats de les pràctiques culturals.
Projecte curricular: l’equip docent elaborarà el projecte curricular de centre orientat a descriure els pactes
educatius que estableix amb els estudiants, bo i plasmant per escrit els objectius, els continguts, la
metodologia, les formes d’avaluació i els materials que orientaran cada matèria. S’establirà una coordinació
entre assignatures dels professors que les imparteixen, així com una coordinació de centre que vetllarà per
la coherència de plantejaments entre tots els membres del claustre.
Atenció de l’alumnat: Una de les tasques del professorat fora de les hores de contacte amb els alumnes, serà
l’atenció a les famílies dels infants o joves menors d’edat. En aquest sentit s’establirà una franja horària que
ho permeti.
Admissió de l’alumnat: En absència de normativa supramunicipal específica per als equipaments adreçats a la
formació artística l’ajuntament, com a titular del servei, podrà introduir criteris d’admissió que garanteixin
les possibilitats d’accés dels col·lectius als quals s’adreça l’oferta. La Regidoria d’educació de l’ajuntament
aprovarà el calendari, procediments i criteris propis, en el moment que ho consideri a proposta dels seus
serveis tècnics per tal d’adaptar-los a la realitat del moment. Els criteris a seguir en l’admissió de l’alumnat es
detallen en l’annex 1
5. Horaris d’atenció
L’Escola d’Arts Plàstiques funcionarà de dilluns a divendres en una franja aproximada d’activitat de 17.00 a
21.00 . Tot i així, es podrà adaptar l’horari a les necessitats del servei.
6. Calendari del centre
Tindrà una durada d’11 mesos l’any (el mes d’agost serà de vacances). Les activitats escolars amb els
estudiants s’iniciaran a principis del mes d’octubre i finalitzaran a finals del mes de juny. Durant el mes de
juliol i el mes de setembre es duran a terme activitats de formació del personal docent i d’elaboració
d’informes i memòries i de preparació del curs següent.
Abans de l’inici de curs l’ajuntament comunicarà el calendari en el qual s’especificaran els períodes lectius i
no lectius, així com les festivitats de diversa índole que s’apliquin.
7. Personal
El personal docent haurà d’estar en possessió de la titulació pertinent o bé acreditar l’experiència necessària
per impartir les matèries o activitats a l’escola.
El personal no docent es regirà per la normativa que reguli el sector.
Hi haurà un director o directora que serà responsable de l’organització del servei.
8. Règim econòmic del servei
L’Escola d’Arts Plàstiques es gestionarà de manera indirecta per mitjà d’una concessió administrativa.
L’Escola d’arts Plàstiques es finançarà amb càrrec als pressupostos municipals i amb les tarifes que
s’estableixin. Tot això, sens perjudici de l’establiment de convenis, acords o altres fórmules amb altres
administracions públiques, en el marc de la legislació vigent.
Les tarifes es publicaran anualment quan s’aprovi l'ordenança per part de l’Ajuntament.
9. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al BOP de Barcelona i hagi transcorregut
el termini de 15 dies hàbils des que s’hagi comunicat l’aprovació l’Administració de l’Estat i a la Generalitat
de Catalunya”
Torelló, març de 2009
Annex 1.
Criteris generals d’admissió:
Pels alumnes que el curs anterior no cursaven cap tipus d’ensenyament a l’escola:
Estar empadronat a Torelló: 20 punts
Estar escolaritzar en algun centre d’educació, infantil, primària o secundària del municipi: 10 punts
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Tenir germans en el centre: 10 punts
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en
funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts
Discapacitat de l’alumne o alumna: 10 punts
Pel fet de formar part de família nombrosa: 10
Per tal de resoldre situacions d’empat que es produeixen a l’aplicar els criteris de prioritat, s’assignarà
aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic en la relació baremada de sol·licituds.
El dia que es determini s’efectuarà un sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual es farà
l’ordenació de les corresponents sol·licituds en cas d’empat. La secretària de l’ajuntament o la persona en
qui delegui, donarà fe de l’acte”
Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC, en el Diari “El Periódico” i
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació
de l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament en el BOP i una referència al DOGC del
butlletí de la província en què s’ha publicat íntegrament el text; en el butlletí municipal i
en el tauler municipal d’anuncis.
2.3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESCOLA
DE MÚSICA.
VIST el projecte de reglament del servei relatiu a l'expedient per a l'establiment del
servei públic municipal d'Escola de Música incoat per Resolució de l’Alcaldia de data
12 de març de 2009.
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66
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 i el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es
regulen les Escoles de Música i Dansa.
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals;
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de
trenta dies, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del
ROAS.
Vist el que disposen els articles 59 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROASEL),
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de serveis a les persones, el ple
de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament de regulador del servei Municipal d’Escola
de Música.
El text del Reglament és el que s’indica a continuació:
“REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE MÚSICA
1. Objecte del reglament. Marc legal competencial.
Mitjançant aquest Reglament es regula el règim jurídic que guiarà l’Escola de Música de titularitat municipal.
L’Escola de Música desenvoluparà les seves activitats a les instal·lacions que l’Escola Pública Dr. Fortià Solà té
a l’avinguda de Pompeu Fabra, 6 de Torelló.
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Aquest Reglament, per tant, se centra en la regulació de les actuacions que durà a terme l’Escola de Música.
En el marc de la legislació vigent, l’Ajuntament de Torelló assumeix les seves competències en matèria de
foment de l’educació i la cultura en ús de les facultats atribuïdes a l’article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local i l’article 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Així mateix en desplegament de l’article 39.5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, pel qual es regula
l’ordenació general del sistema educatiu, té en consideració el Decret 179/1993 de 27 de juliol pel qual es
regula la creació de les escoles de música i dansa de Catalunya i el Decret 139/1994, de 3 de maig, que el
modifica.
També es tindrà en compte el Reial Decret 389/1992, de 15 d’abril, pel qual es regulen els requisits mínims
pels centres d’ensenyaments artístics.
2. Descripció del servei
L’Escola de Música Municipal té per finalitat facilitar l’accés de la població a la sensibilització, la formació i la
pràctica musical, així com també a la dansa, especialment als infants i joves de 4 a 18 anys amb la finalitat de
contribuir a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social
en el territori i alhora permetre l’inici de la professionalització.
Per poder aconseguir aquesta finalitat l’Escola de Música ha de:
• Desenvolupar una oferta formativa àmplia i oberta, flexible i de qualitat, que pugui atendre la
diversitat d’interessos i necessitats dels ciutadans del municipi i que estigui arrelada al territori.
Quan ens referim a diversitat volem dir que ha de permetre escolaritzar alumnes amb necessitats
educatives especials i potenciar els alumnes amb expectatives de professionalització, sense oblidar
que ens estem adreçant a tota la ciutadania.
• Engegar projectes de recerca per fomentar el desenvolupament professional del professorat.
• Ser un dinamitzador cultural del municipi promovent la vinculació amb l’entorn social i cultural.
L’escola ha de ser el referent municipal tant en l’acció educativa com en la sensibilització musical.
• Realitzar la pràctica instrumental en grup com a eina impulsora de l’aprenentatge que permet la
pràctica artística de l’alumnat.
• Afavorir la presència d’instruments diversos i d’estils musicals.
• D’augmentar la capacitat de recepció d’alumnes, de manera que el nombre d’alumnes del centre
sigui com a mínim l’1% de la població del municipi
• Pensar que l’oferta educativa s’ha d’adreçar a tota la comunitat: infants, joves i adults. Per tant cal
tenir-ho en compte en el moment de planificar-la.
• Incloure en l’oferta formativa un ampli ventall de músiques. En aquest ventall cal tenir en compte
les músiques d’altres ètnies i cultures.
• Incorporar en l’oferta formativa algun tipus d’ensenyament de dansa, tot i respectant les activitats
que en aquest sentit es puguin fer en el municipi.
• Fomentar i planificar l’oferta a la creació de formacions instrumentals.
• Impulsar i reforçar l’acció tutorial, les coordinacions i els claustres. Cal que siguin els eixos
principals de l’escola per tal de donar una qualitat de servei.
• Potenciar el Consell Escolar de l’Escola com a òrgan de participació i decisió del funcionament
ordinari del centre.
Els programes que es poden impartir, s’agrupen segons els criteris següents:
• Programes del tipus Sensibilització que tenen com a objectiu iniciar en l’educació musical.
• Programes del tipus Aprenentatge Bàsic que tenen com a objectiu l’adquisició d’una competència
instrumental o vocal, necessàries per a la seva participació en conjunts.
• Programes del tipus Aprofundiment que tenen com a objectiu l’aprofundir en l’adquisició d’una
competència instrumental o vocal, necessàries per a la seva participació en conjunts.
• Programes tipus Aprenentatge Avançat que tenen per objectiu, procurar la formació necessària per
tal de garantir els coneixements que s’exigeixen a les proves d’accés als cursos professionals del
sistema reglat
• Organitzar cicles de concerts, mostres musicals i altres actuacions amb l’objectiu de promoure la
cultura musical en el municipi.
• Programes inicials i bàsics de dansa que tenen com a objectiu iniciar-se en l’adquisició d’habilitats en
l’expressió corporal i musical.
3. Oferta de places
El nombre de places màxim que l’Escola de Música oferirà serà el següent:
• Cursos de sensibilització: 60 places
• Cursos d’aprenentatge bàsic: 50 places
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• Cursos d’aprofundiment: 40 places
• Cursos d’aprenentatge avançat: 30 places
• Altres cursos com dansa, combo, cant coral, activitats monogràfiques, etc: 100 places
El nombre mínim d’alumnes matriculats que l’escola haurà de cobrir en el període dels propers quatre
anys es fixa en l’1 % de la població inscrita en el Padró municipal, per sota d’aquesta xifra l’ajuntament
es pot plantejar la continuïtat del servei. (Els alumnes que cursin més d’una activitat es comptaran a
efectes de matrícula una sola vegada)
4. Aspectes organitzatius i pedagògics
El servei de l’Escola de Música és l’instrument de l’Ajuntament de Torelló per implementar la política de
foment de l’activitat musical i cultural de la població.
L’Escola de Música articularà el seu projecte educatiu definint objectius, plantejant continguts conceptuals,
procedimentals i actitudinals i plantejant les activitats que permetin als ciutadans ser productors d’activitats
culturals, adequant les seves metodologies, els seus materials i les seves formes d’avaluació a les edats i els
interessos dels seus usuaris directes, amb el compromís d’atreure els sectors que han estat tradicionalment
allunyats de les pràctiques culturals.
Projecte curricular: l’equip docent elaborarà el projecte curricular de centre orientat a descriure els pactes
educatius que estableix amb els estudiants, bo i plasmant per escrit els objectius, els continguts, la
metodologia, les formes d’avaluació i els materials que orientaran cada assignatura. S’establirà una
coordinació entre assignatures dels professors que les imparteixen, així com una coordinació de centre que
vetllarà per la coherència de plantejaments entre tots els membres del claustre.
Atenció de l’alumnat: Una de les tasques del professorat fora de les hores de contacte amb els alumnes, serà
l’atenció a les famílies dels infants o joves menors d’edat. En aquest sentit s’establirà una franja horària que
ho permeti.
Admissió de l’alumnat: En absència de normativa supramunicipal específica per als equipaments adreçats a la
formació artística amateur, l’ajuntament, com a titular del servei, podrà introduir criteris d’admissió que
garanteixin les possibilitats d’accés dels col·lectius als quals s’adreça l’oferta. La Regidoria d’educació de
l’ajuntament aprovarà el calendari, procediments i criteris propis, en el moment que ho consideri a proposta
dels seus serveis tècnics per tal d’adaptar-los a la realitat del moment. Els criteris a seguir en l’admissió de
l’alumnat es detallen en l’annex 1
5. Horaris d’atenció
L’Escola de Música funcionarà de dilluns a divendres en una franja aproximada d’activitat de 17.00 a 21.00.
Tot i així, es podrà adaptar l’horari a les necessitats del servei i en funció de la disponibilitat de l’espai.
6. Calendari del centre
Tindrà una durada d’11 mesos l’any (el mes d’agost serà de vacances). Les activitats escolars amb els
estudiants s’iniciaran a finals del mes de setembre i finalitzaran a finals del mes de juny. Durant el mes de
juliol i les primeres setmanes de setembre es duran a terme activitats de formació del personal docent i
d’elaboració d’informes i memòries i de preparació del curs següent.
Abans de l’inici de curs l’ajuntament comunicarà el calendari en el qual s’especificaran els períodes lectius i
no lectius, així com les festivitats de diversa índole que s’apliquin.
7. Personal
El personal docent haurà de complir els requisits exigits per la normativa autonòmica d’aplicació (Decret
179/1993 de 27 de juliol).
El personal no docent es regirà per la normativa que reguli el sector.
Hi haurà un director o directora que serà responsable de l’organització del servei.
8. Règim econòmic del servei
L’Escola de Música es gestionarà de manera indirecta per mitjà d’una concessió administrativa.
L’Escola de Música es finançarà amb càrrec als pressupostos municipals i amb les tarifes que s’estableixin.
Tot això, sens perjudici de l’establiment de convenis, acords o altres fórmules amb altres administracions
públiques, en el marc de la legislació vigent.
Les tarifes es publicaran anualment quan s’aprovi l'ordenança per part de l’Ajuntament.
9. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al BOP de Barcelona i hagi transcorregut
el termini de 15 dies hàbils des que s’hagi comunicat l’aprovació l’Administració de l’Estat i a la Generalitat
de Catalunya”
Annex 1.
Criteris generals d’admissió:
Pels alumnes que el curs anterior no cursaven cap tipus d’ensenyament a l’escola:
Estar empadronat a Torelló: 20 punts
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Estar escolaritzar en algun centre d’educació, infantil, primària o secundària del municipi: 10 punts
Tenir germans en el centre: 10 punts
Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en
funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts
Discapacitat de l’alumne o alumna: 10 punts
Pel fet de formar part de família nombrosa: 10
Per tal de resoldre situacions d’empat que es produeixen a l’aplicar els criteris de prioritat, s’assignarà
aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic en la relació baremada de sol·licituds.
El dia que es determini s’efectuarà un sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual es farà
l’ordenació de les corresponents sol·licituds en cas d’empat. La secretària de l’ajuntament o la persona en
qui delegui, donarà fe de l’acte.
Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC, en el Diari “El Periódico” i
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació
de l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament en el BOP i una referència al DOGC del
butlletí de la província en què s’ha publicat íntegrament el text; en el butlletí municipal i
en el tauler municipal d’anuncis.
3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERN I
SEGURETAT:
3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ALCALDIA, A PROPOSTA DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA,
PER L’OCUPACIÓ, LA COMPETITIVITAT I LA COHESIÓ SOCIAL D’OSONA:
L’àmbit local és l’espai més proper als ciutadans i, per tant, el més indicat per articular
accions per fer front a una situació econòmica, laboral i social que, tot i esdevenir-se a
nivell global, té aspectes característics propis a la comarca d’Osona. La importància de
conèixer i analitzar les dades proporcionades per l’Observatori del Desenvolupament
Local d’Osona al llarg del 2008, ens han de permetre la formulació de propostes i accions
per afrontar aquesta situació.
9
Durant l’any 2008, a la comarca d’Osona s’han registrat, de mitjana, 7.107
persones a l’atur: això ha suposat un augment de 1.697 persones (141 de mitjana
mensual) més que durant l’any 2007; és a dir, un 31,37%. A Catalunya l’atur ha
augmentat un 30,13%.
9
La mitjana de la taxa d’atur comarcal del 2008 se situa en el 10,87%,
lleugerament per sobre la mitjana de la taxa catalana, que ha estat del 10,64% de la
població activa del cens de 2001.
9
La mitjana de la taxa d’atur femení (14,70%) de la comarca d’Osona és superior
a la mitjana de la taxa d’atur femení de Catalunya (13,05%). En canvi, la mitjana
d’atur masculí comarcal (8,05%) és lleugerament inferior a la mitjana catalana
(8,86%). Tant a nivell comarcal com català, s’observa una diferència important entre
la mitjana de la taxa d’atur femení i la masculina.
9
Un 46,38% de l’atur correspon al col·lectiu de persones de 25 a 44 anys; amb molt
poca diferència (44,18%), trobem les persones de més de 45 anys.
9
La major part de l’atur comarcal es reparteix en dos sectors: per una banda
“Indústria” (42,08%), i per altra “Serveis” (40,15%). Després, amb molta diferència, hi
trobem “Construcció” (11,93%) i “Agricultura” (1,97%).
9
Referent als sectors, si comparem les dades amb l’any 2007 podem observar que
el sector “Serveis” és el que ha patit més variació (599 de mitjana); el segueix, amb
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poca diferència, “Indústria” (529 de mitjana) i després hi trobem “Construcció”, amb
una variació de 421 de mitjana. Fer esment que en el sector de la construcció, tot i
no disposar de dades de la seguretat social, molts treballadors donats d’alta
d’autònoms han hagut de finalitzar la seva activitat per manca de contractació
indirecta per part de les empreses del sector.
Al llarg de l’any 2008 s’han signat 34.688 contractes, una mitjana de 2.891
contractes mensuals. El 77,7% d’aquests contractes han estat temporals i el 22,3% han
estat indefinits.
Si comparem les dades amb les del 2007 s’observa un descens en la contractació
temporal del -20,01%, i de la indefinida d’un -10,08%. En general, podem dir que la
contractació registrada ha patit un descens del 17,99%.
Referent al gènere, podem observar que en el cas de la contractació temporal,
els homes són els que han patit més variació (-25,81%); en canvi, en la contractació
indefinida, són les dones les que han mostrat més variació (-11,46%).
El subsector que ha registrat més nombre de contractes durant l’any 2008, ha
estat “Altres activitats empresarials” amb un registre de 10.207 contractes. Amb molta
diferència el segueix el subsector “Indústria productes alimentaris i begudes”, que ha
registrat 2.875 contractes; després tenim “Construcció”, amb 2.744; “Comerç detall”,
amb 2.654 contractes i “Sanitat i Serveis Socials” amb 2.216 contractes registrats.
A gener de 2009, en el moment d’aprovar-se aquest manifest, l’índex d’atur a
Osona ja sobrepassa el 15% i arriba a 9.800 persones. És un increment molt rellevant si
es té en compte que ja ara estem a nivells d’atur que el Govern central havia situat
com a màxims previsibles en el punt més àlgid de la crisi.
En el cas de Torelló, a gener de 2009, es registren 1.041 persones a atur. Amb una
taxa d’atur de 16,86%.
A més, davant d’aquesta situació de crisi econòmica que estem vivint i l’augment de
la taxa d’atur, no podem oblidar que en l’última dècada, l’economia d’Osona ha
anat perdent pes competitiu enfront d’altres comarques, degut a la crisi del sector
de la pell i el tèxtil, que ha suposat també una pèrdua de llocs de treball.
Constatant que calen urgentment mesures pal·liatives per afrontar la situació actual,
no podem oblidar que cal treballar a mig i llarg termini per consolidar activitats
econòmiques existents i la implementació de noves iniciatives a mig i llarg termini per
al desenvolupament econòmic i social de la comarca d’Osona.
Vist el manifest aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en la seva sessió de
data 16 de febrer de 2009, i el dictamen de la comissió informativa d’economia i
hisenda, règim interior i seguretat, a proposta dels grups polítics municipals presents a
l’Ajuntament el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents,

ACORDA:
Primer.- Manifestar la voluntat de treballar de forma conjunta, coordinada i consensuada
per al municipi i la comarca en l’assoliment dels següents objectius:
Creació d’ocupació estable i de qualitat.
Millora de la qualitat i la productivitat del treball.
Cohesió i inclusió social.
Millora de la posició relativa de la comarca en el conjunt de les comarques
catalanes.
Impuls de mesures urgents pal·liatives per fer front a l’atur.
Segon.- Aprovar les següents línies estratègiques:
1. Impulsar mesures actives a favor de les persones en situació d’atur.
2. Fomentar la creació de llocs de treball i l’emprenedoria, sobretot en sectors d’alt
valor afegit que permetin l’atracció i retenció del talent. No hem de passar per
alt, però, que la major part de l’atur s’està generant a rel de la destrucció de llocs
de treball poc qualificats i, per tant, calen solucions i respostes per a aquest sector
de població, més sensible davant les noves exigències del mercat de treball.
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3. Potenciar el Pla d’Innovació d’Osona, com a model productiu que aposta per la
innovació, el desenvolupament tecnològic i el valor afegit, de forma que
augmenti la productivitat, l’ocupació i la qualitat de la mateixa.
4. Desenvolupar el capital humà i l’aprenentatge permanent, potenciant la
formació professional i la seva vinculació a l’ocupació.
5. Garantir la igualtat d’oportunitats.
6. Reclamar a les administracions superiors mesures específiques de suport a
l’economia i al mercat de treball d’Osona.
Aquesta concertació ha de ser una eina al servei d’una estratègia que permeti actuar
amb eficàcia per afrontar situacions de crisi, tot ressaltant que qualsevol increment de
l’atur afecta més les professions de baixa qualificació i, que això va vinculat al nivell
socioeconòmic de les persones que desenvolupen aquestes professions.
Tercer.- Atès el conjunt d’actuacions a desenvolupar en el futur proper, que concreten
amb aquesta voluntat de concertació:
Sol·licitar a la Generalitat una major dotació de plans d’ocupació per a la comarca
d’Osona.
• Afavorir la contractació de personal en atur per a desenvolupar projectes de
neteja de boscos, lleres de riu, arranjament de camins, etc. a través dels
programes de plans municipals d’ocupació, sota el paraigua i la coordinació
comarcal.
• Afavorir la creació de l’autoocupació a través de les iniciatives presents a la
comarca d’Osona: serveis de promoció econòmica, vivers d’empresa,
assessorament a emprenedors, etc.
• Facilitar l’assessorament i el suport necessari per ajudar als aturats a capitalitzar les
prestacions d’atur en forma d’autoocupació.
• Sol·licitar l’augment de la dotació pressupostària del PUOSC per a l’any 2009 per a
inversions en municipis, afavorint la generació i/o conservació de llocs de treball
en el sector de la construcció i obra pública. Començar a incidir en un discurs que
defensi que el pla també és de serveis, i no només d’obres, i que cal ara més que
mai destinar recursos a l’atenció a les persones i a les despeses que comportarà
l’atenció social envers els desocupats.
• Generació a través del Pla Turístic Estratègic per a Osona, d’una campanya de
difusió del turisme actiu, gastronomia i estades de llarga durada a la comarca.
• Demanar a l’agència ACCIÓ10 un pla de suport a les exportacions dels sectors
càrnic i metal·lúrgic, que en faciliti el creixement exterior i, per tant, la generació
d’ocupació.
• Creació d’una comissió dins el marc del Pla d’Innovació d’Osona per a la cerca
de noves inversions industrials per a la comarca d’Osona.
• Potenciar els incentius fiscals municipals per a la rehabilitació d’habitatges,
l’obertura de comerços i l’establiment d’instal·lacions industrials. Estudiar la borsa
d’habitatge d’Osona i plantejar que part de la promoció que no té sortida al
mercat lliure pugui derivar-se cap a la protecció oficial.
• Reclamar a l’administració superior, en concret al Servei d’Ocupació de
Catalunya, l’àgil tramitació de les prestacions d’atur, així com les tasques
d’intermediació entre oferta i demanda de llocs de treball.
• Demanar a la Generalitat de Catalunya que els departaments que tenen obres
en execució o pendents de licitació a Osona agilitin la seva realització (PTOP,
ACA, DMAH, Educació, etc).
• Reiterar al Govern de l’Estat i de la Generalitat la necessitat de majors
aportacions als municipis, per tal de fer front a la crisi econòmica i, per tant, de
l’establiment d’un nou model de finançament autonòmic i d’un nou marc de
finançament per als ajuntaments.
• Pressionar les administracions superiors per tal que agilitin al màxim els pagaments
pendents a l’administració local i a les empreses, per tal de facilitar la circulació
monetària que ha d'ajudar també a reactivar l'economia.
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•

Coordinar i executar un pla de formació ocupacional i el reciclatge continu per a
les persones en situació de risc d’atur, a través de les institucions educatives de la
comarca: Universitat de Vic, Escoles Taller, Escoles d’Adults, etc.
• Assolir un acord entre les administracions locals de la comarca per dedicar la
màxima quantitat possible dels pressupostos a despeses que generin ocupació
directa.
• Demanar la inclusió de la comarca d’Osona en un Pla d’Iniciatives per a la
Dinamització Comarcal, similar al plantejat inicialment per a l’Anoia, Pallars Jussà,
el Ripollès i la Terra Alta. Totes i cadascuna de les accions previstes en aquell pla
són perfectament plantejables davant la situació actual de la nostra comarca.
• Instar a la Generalitat que es posi en contacte amb el conjunt d’entitats
financeres establertes a la comarca, per a què realitzin el major esforç possible
per estar al costat de les empreses osonenques i dels seus treballadors i
treballadores, possibilitant el crèdit i la liquiditat de l’activitat econòmica.
Quart.- Constatar, finalment, la voluntat de coordinació amb qualsevulla iniciativa
que pugui sorgir a nivell local o territorial, per tal d’aprofitar les sinergies del nostre
municipi.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, a tots els
Departaments de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de l’Estat a
Catalunya i al Parlament de Catalunya.
3.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ALCALDIA A PROPOSTA DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA, PER A L’ASSOLIMENT DEL DIA DE L’ESPORT A EUROPA:
ANTECEDENTS
La Federació Municipis de Catalunya considera que l’esport és una eina d’integració,
educació i participació, una eina motivadora, una activitat que transmet importants
valors col·lectius i un factor de cohesió social i de creació d’hàbits saludables.
La Federació Municipis de Catalunya constata la creixent importància de l’esport en la
nostra societat, tant sigui l’esport de base com l’amateur i el professional, i el considera un
índex de referència indispensable per mesurar la qualitat de vida de la nostra societat.
Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona organitza anualment la Festa de l’Esport,
esdeveniment que se celebra el primer cap de setmana del mes de juny. Aquesta festa
compta amb la cooperació dels ajuntaments de la província, l’Agrupació Territorial de
Consells Esportius de Barcelona, així com del teixit associatiu esportiu del territori de la
província de Barcelona. Alhora, la Festa de l’Esport, que té un caràcter recreatiu i popular
i que adapta les activitats al nivell físic dels col·lectius participants, està oberta a la
participació de tothom.
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern en sessió del 30 d’octubre de
2008, va aprovar un Protocol de col·laboració per a la Difusió de la Festa de l’Esport i
l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa.
La Federació de Municipis de Catalunya, mitjançant el seu Comitè Executiu reunit en
data 13 de febrer de 2009, va aprovar una moció que té per objecte adherir-se al
Protocol de col·laboració aprovat per la Diputació de Barcelona i assumir el compromís
de difondre aquesta iniciativa a tots els municipis adherits a aquesta federació.
L’ens local Ajuntament de Torelló, declara que comparteix plenament els principis dels
valors de l’esport, la necessitat de continuar difonent la pràctica esportiva entre la
ciutadania i la importància d’assolir a Europa un reconeixement institucional unitari de
l’esport.
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Donar suport a la iniciativa per promoure la instauració del Dia de l’Esport a
Europa.
2. Traslladar aquest acord a la Federació Municipis de Catalunya i al Parlament
Europeu.
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3.3.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE
L’A.C.A.:
Atès que en data 17 de febrer de 2009 es va dictar una resolució de l’Alcaldia relativa a
l’acceptació d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la realització
d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials de rehabilitació
ambiental d’un tram del riu Ges a Torelló,
Atès que la mateixa resolució preveu la seva ratificació per part del Ple,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:
Primer.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“El Sr. Lluís Bassas i Portús, alcalde acctal. de Torelló, de conformitat amb les atribucions que li són
conferides, i davant la notificació de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA de l’atorgament a l’ajuntament
d’una subvenció per un import de 29.179 € per a la realització d’actuacions de gestió, conservació i
recuperació d’espais fluvials de rehabilitació ambiental d’un tram del riu Ges a Torelló (Ordre
MAH/1669/2008, de 16 de maig de 2008).
Davant la sol·licitud de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA de rebre de part de l’Ajuntament
l’acceptació de la subvenció,
HE RESOLT
Primer: Acceptar la subvenció de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA i comunicar-li aquesta
acceptació.
Segon: Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
que tingui lloc.
Tercer: Notificar la present resolució a les persones interessades i al Departament d’Intervenció. “
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament
d’Intervenció de l’Ajuntament.

VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i 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 regidores dels grups municipals del PSC-PM, CiU i
ICV-CdG)
• Vots desfavorables: 0
• Abstencions: 3 (dels regidors del grup municipal d’ERC-AM)
3.4.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D’UNES
OBRES AL MUSEU DE LA TORNERIA DE LA VALL DEL GES:
Atès que en data 2 de març de 2009 es va dictar una resolució de l’Alcaldia relativa a
l’adjudicació definitiva de les obres incloses al “projecte bàsic i d’execució d’obres
d’adequació de la planta baixa i part de la planta primera del Centre de dinamització
de la torneria de fusta de la Vall del Ges (fase 4)”, a l’empresa Corpi Obres i Promocions,
S.L.
Atès que la mateixa resolució preveu la seva ratificació per part del Ple,
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Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“Atès que pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 29 de desembre de 2008 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació de la
realització de les obres incloses al “projecte bàsic i d’execució d’obres d’adequació de la planta baixa i part
de la planta primera del Centre de dinamització de la torneria de fusta de la Vall del Ges (fase 4)”, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb tramitació abreujada autoritzant, a l’ensems, la despesa que
suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que es van sol·licitar ofertes a les empreses següents:
CODISA, S.A.
GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS, SL.
CORPI, SCP.
CONSTRUCCIONS LLUÍS DACHS, SLU.
CONSTRUCCIONS SERRADELL, SA.
CONSTRUCCIONS FERRER, SA.
EXCOSA, SA.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2009 es va adjudicar provisionalment a favor de
l’empresa Corpi Obres i Promocions, S.L. el contracte d’obres esmentat pel preu de 131.218 euros amb 3
cèntims i 20.994 euros amb 88 cèntims, corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona número 38 de data 13 de febrer de 2009 i al Perfil de contractant de l’òrgan de
contractació.
Atès que, així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-lo per presentar la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 23 de febrer de 2009, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva per import de
6560,90 euros i va presentar els documents justificatius exigits,
HE RESOLT
Primer.- ELEVAR a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres incloses al “projecte
bàsic i d’execució d’obres d’adequació de la planta baixa i part de la planta primera del Centre de
dinamització de la torneria de fusta de la Vall del Ges (fase 4)”, aprovada per resolució de l’Alcaldia de data
9 de febrer de 2009, a favor de l’empresa Corpi, Obres i Promocions, S.L., amb N.I.F. B-17570177, i
domicili a efectes de notificació al C. Mas Les Vinyes, 29, pel preu de 131.218 euros amb 3 cèntims i 20.994
euros amb 88 cèntims, corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
de la partida 301Segon.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’autorització núm. 220080021817
432-622.00.00 (Projecte 2008-2-301-9-1).
Tercer.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la
devolució de la garantia provisional prestada per aquests.
Quart.- NOTIFICAR a l’empresa Corpi Obres i Promocions, S.L. , adjudicatària del contracte, la
present resolució i citar-la per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les oficines de l’Ajuntament de
Torelló (C. Ges d’Avall, 5) el dia 9 de març de 2009, a les 12 hores.
Cinquè. – PUBLICAR l’adjudicació definitiva del contracte de les obres incloses al “projecte bàsic i
d’execució d’obres d’adequació de la planta baixa i part de la planta primera del Centre de dinamització de la
torneria de fusta de la Vall del Ges (fase 4)” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el termini de
quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present resolució.
Sisè.- Un cop formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic de Seguretat) del projecte per a la seva aprovació per
l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a
l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
Setè.- 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.
Vuitè.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la seva propera sessió.”
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a
d’Intervenció de l’Ajuntament.

l’empresa adjudicatària i al departament

3.5.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D’UNES
OBRES D’ENDERROC I APARCAMENT EN SUPERFÍCIE “EL SINDICAT”
Atès que en data 3 de març de 2009 es va dictar una resolució de l’Alcaldia relativa a
l’adjudicació definitiva de les obres incloses al “Projecte d’enderrocament i aparcament
en superfície El Sindicat” a la unió temporal d’empreses formada per les empreses
Construccions Serradell, S.A. i Anglada Serveis Elèctrics, S.L.
Atès que la mateixa resolució preveu la seva ratificació per part del Ple,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“Atès que pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 29 de desembre de 2008 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació de la
realització de les obres incloses al “Projecte d’enderrocament i aparcament en superfície El Sindicat”
mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb tramitació abreujada autoritzant, a l’ensems, la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que es van sol·licitar ofertes a les empreses següents:
CODISA, S.A.
GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS, SL.
CORPI, SCP.
CONSTRUCCIONS LLUÍS DACHS, SLU.
CONSTRUCCIONS SERRADELL, SA.
CONSTRUCCIONS FERRER, SA.
EXCOSA, SA.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2009 es va adjudicar provisionalment a favor de
la unió temporal d’empreses formada per les empreses Construccions Serradell, S.A. i Anglada Serveis
Elèctrics, S.L. el contracte d’obres esmentat pel preu de 131.697 euros amb 66 cèntims i 21.071 euros amb
63 cèntims, corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona número 39 de data 14 de febrer de 2009 i al Perfil del contractant de l’òrgan de
contractació.
Atès que, així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-lo per presentar la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 25 de febrer de 2009, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva per import de
6584,88 euros i va presentar els documents justificatius exigits,
HE RESOLT
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres incloses al “Projecte
d’enderrocament i aparcament en superfície El Sindicat”, aprovada per resolució de l’Alcaldia de data 9
de febrer de 2009, a favor de la unió temporal d’empreses formada per les empreses Construccions
Serradell, S.A. i Anglada Serveis Elèctrics, S.L., amb domicili a efectes de notificacions al Passeig del Ter,
11 de Sant Quirze de Besora pel preu de 131.697 euros amb 66 cèntims i 21.071 euros amb 63 cèntims,
corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
de la partida 301Segon.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’autorització núm. 220080021810
432-601.00.05 (Projecte 2008-2-301-4-1).
Tercer.- Notificar la present resolució a la unió temporal d’empreses formada per les empreses
Construccions Serradell, S.A. i Anglada Serveis Elèctrics, S.L. adjudicatària del contracte.
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Quart.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la
devolució de la garantia provisional prestada per aquests.
Cinquè. – PUBLICAR l’adjudicació definitiva del contracte de les obres incloses al “Projecte
d’enderrocament i aparcament en superfície El Sindicat”, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el
termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present resolució i al Perfil del Contractant.
Sisè.- Un cop formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra
ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic de Seguretat) del projecte per a la seva aprovació per
l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a
l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
Setè.- 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.
Vuitè.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la seva propera sessió.”
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i al departament
d’Intervenció de l’Ajuntament.
3.6.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D’UNES
OBRES DEL MÒDUL 3 DEL PLA D’ACCESSIBILITAT, FASE PRIORITÀRIA:
Atès que en data 5 de març de 2009 es va dictar una resolució de l’Alcaldia relativa a
l’adjudicació definitiva de les obres incloses al “Pla d’accessibilitat. Projecte d’execució
de la fase prioritària. Mòdul 3 Av. Montserrat i altres” a l’empresa Constructora d’Hàbitats
Flotats Osona, S.L.
Atès que la mateixa resolució preveu la seva ratificació per part del Ple,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, S’acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2009 es va aprovar l’expedient i els Plecs de
Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació de la realització de les obres incloses
al “Pla d’accessibilitat. Projecte d’execució de la fase prioritària. Mòdul 3 Av. Montserrat i altres” mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb tramitació urgent autoritzant, a l’ensems, la despesa que suposa
l’adjudicació d’aquest.
Atès que es van sol·licitar ofertes a les empreses següents:
- Construccions i Promocions Codisa, S.L.
- Corpi, Obres i Promocions, S.L.
- Ges Torelló de Construccions, S.L.
- Construccions Gns. Ruiz López, S.L.
- Construccions Josep Dachs, S.L.
- Construccions Lluís Dachs, S.L.U.
- Construccions Andreu Cuevas, S.L.
- Somar, Construccions Torelló, S.L.
- Construccions Milany, S.L.
- Construccions Capdevila-Crosas, S.L.
- Francisco Granados Construccions, S.L.
- Construccions Rocaprevera, S.L.
- Joan Serra, paleta, S.L.
- Construccions Lluís Crusats, S.L.
- Jesús Aparicio Mesón
- Construccions i Reformes J. Capdevila, S.L.
- Construccions Vallejo-Rubio, S.C.P.
- Construccions Cirvià, S.L.
- Constructora d’Habitats Flotats Osona, S.L.
- Construccions Carmi Torelló, S.L.
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- Construccions Sant Roc Torelló, S.L.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2009 es va adjudicar provisionalment a favor
de l’empresa Constructora d’Hàbitats Flotats Osona, S.L. el contracte d’obres esmentat pel preu de 154.866
euros amb 93 cèntims i 24.778 euros amb 71 cèntims, corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i es va publicar al Perfil del Contractant
de l’Ajuntament.
Atès que, així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-lo per presentar la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 5 de març de 2009, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva per import de 7.743,35
€ euros i va presentar els documents justificatius exigits,
HE RESOLT
Primer.- ELEVAR a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres incloses al “Pla
d’accessibilitat. Projecte d’execució de la fase prioritària. Mòdul 3 Av. Montserrat i altres” aprovada per
resolució de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2009 i publicada al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, a
favor de l’empresa Constructora d’Hàbitats Flotats Osona, S.L., amb N.I.F. B-62214093, i domicili a efectes
de notificació al carrer de Sant Bartomeu, 44-46, 3er., 2a. de Torelló, pel preu de 154.866 euros amb 93
cèntims i 24.778 euros amb 71 cèntims, corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Segon.- APROVAR la despesa amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal d’Inversió Local.
Tercer.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la
devolució de la garantia provisional prestada per aquests.
Quart.- NOTIFICAR a l’empresa Constructora d’Hàbitats Flotats Osona, S.L., adjudicatària del
contracte, la present resolució i citar-la per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les oficines de
l’Ajuntament de Torelló (C. Ges d’Avall, 5) el dia 13 de març de 2009, a les 12.15 hores.
Cinquè. – PUBLICAR l’adjudicació definitiva del contracte de les obres incloses al “Pla d’accessibilitat.
Projecte d’execució de la fase prioritària. Mòdul 3 Av. Montserrat i altres” al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present resolució i al Perfil
del Contractant de l’Ajuntament.
Sisè.- PRESENTAR per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un certificat de la Secretària
de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què constin les dades de l’adjudicació, data en què es va
produir, identitat de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de persones a
ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- Un cop formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra
ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat del projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe previ
del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest
tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
Vuitè.- 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.
Novè.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la seva propera sessió.”
Segon.- NOTIFICAR el present acord a
d’Intervenció de l’Ajuntament.

l’empresa adjudicatària i al departament

3.7.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D’UNES
OBRES DEL MÒDUL 4 DEL PLA D’ACCESSIBILITAT, FASE PRIORITÀRIA:
Atès que en data 5 de març de 2009 es va dictar una resolució de l’Alcaldia relativa a
l’adjudicació definitiva de les obres incloses al “Pla d’accessibilitat. Projecte d’execució
de la fase prioritària. Mòdul 4 carrer Puig-roví” a l’empresa Construccions Rocaprevera,
S.L,
Atès que la mateixa resolució preveu la seva ratificació per part del Ple,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2009 es va aprovar l’expedient i els Plecs de
Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació de la realització de les obres incloses
al “Pla d’accessibilitat. Projecte d’execució de la fase prioritària. Mòdul 4 carrer Puig-roví” mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb tramitació urgent autoritzant, a l’ensems, la despesa que suposa
l’adjudicació d’aquest.
Atès que es van sol·licitar ofertes a les empreses següents:
- Construccions i Promocions Codisa, S.L.
- Corpi, Obres i Promocions, S.L.
- Ges Torelló de Construccions, S.L.
- Construccions Gns. Ruiz López, S.L.
- Construccions Josep Dachs, S.L.
- Construccions Lluís Dachs, S.L.U.
- Construccions Andreu Cuevas, S.L.
- Somar, Construccions Torelló, S.L.
- Construccions Milany, S.L.
- Construccions Capdevila-Crosas, S.L.
- Francisco Granados Construccions, S.L.
- Construccions Rocaprevera, S.L.
- Joan Serra, paleta, S.L.
- Construccions Lluís Crusats, S.L.
- Jesús Aparicio Mesón
- Construccions i Reformes J. Capdevila, S.L.
- Construccions Vallejo-Rubio, S.C.P.
- Construccions Cirvià, S.L.
- Constructora d’Habitats Flotats Osona, S.L.
- Construccions Carmi Torelló, S.L.
- Construccions Sant Roc Torelló, S.L.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2009 es va adjudicar provisionalment a favor
de l’empresa Construccions Rocaprevera, S.L. el contracte d’obres esmentat pel preu de 145.359 euros amb
50 cèntims i 23.257 euros amb 52 cèntims, corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i es va publicar al Perfil del contractant
de l’Ajuntament.
Atès que, així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-lo per presentar la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 4 de març de 2009, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva per import de 7.267,98
€ i va presentar els documents justificatius exigits,
HE RESOLT
Primer.- ELEVAR a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres incloses al “Pla
d’accessibilitat. Projecte d’execució de la fase prioritària. Mòdul 4 carrer Puig-roví” aprovada per resolució
de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2009 i publicada al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, a favor de
l’empresa Construccions Rocaprevera, S.L., amb N.I.F. B-60279767, i domicili a efectes de notificació al
carrer Espona, 50 de Torelló, pel preu de 145.359 euros amb 50 cèntims i 23.257 euros amb 52 cèntims,
corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Segon.- APROVAR la despesa amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal d’Inversió Local.
Tercer.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la
devolució de la garantia provisional prestada per aquests.
Quart.- NOTIFICAR a l’empresa Construccions Rocaprevera, S.L., adjudicatària del contracte, la present
resolució i citar-la per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les oficines de l’Ajuntament de Torelló
(C. Ges d’Avall, 5) el dia 13 de març de 2009, a les 12.30 hores.
Cinquè. – PUBLICAR l’adjudicació definitiva del contracte de les obres incloses al “Pla d’accessibilitat.
Projecte d’execució de la fase prioritària. Mòdul 4 carrer Puig-roví” al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present resolució i al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament.
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Sisè.- PRESENTAR per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un certificat de la Secretària
de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què constin les dades de l’adjudicació, data en què es va
produir, identitat de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de persones a
ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- Un cop formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra
ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat del projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe previ
del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest
tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
Vuitè.- 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.
Novè.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la seva propera sessió.”
Segon.- NOTIFICAR el present acord a
d’Intervenció de l’Ajuntament.

l’empresa adjudicatària i al departament

3.8.- RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES INCLOSES AL
PROJECTE DE REFORMA DE LES VORERES DE LA PUJADA DE ROCAPREVERA:
Atès que en data 5 de març de 2009 es va dictar una resolució de l’Alcaldia relativa a
l’adjudicació definitiva de les obres incloses al “projecte d’urbanització voreres
Rocaprevera” a l’empresa Construcciones y Promociones Codisa, S.L.
Atès que la mateixa resolució preveu la seva ratificació per part del Ple,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia el contingut de la qual es transcriu literalment
a continuació:
“Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2009 es va aprovar l’expedient i els Plecs de
Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per a l’adjudicació de la realització de les obres
corresponents al “projecte d’urbanització voreres Rocaprevera” mitjançant procediment negociat sense
publicitat, amb tramitació urgent autoritzant, a l’ensems, la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que es van sol·licitar ofertes a les empreses següents:
- Construccions i Promocions Codisa, S.L.
- Corpi, Obres i Promocions, S.L.
- Ges Torelló de Construccions, S.L.
- Construccions Gns. Ruiz López, S.L.
- Construccions Josep Dachs, S.L.
- Construccions Lluís Dachs, S.L.U.
- Construccions Andreu Cuevas, S.L.
- Somar, Construccions Torelló, S.L.
- Construccions Milany, S.L.
- Construccions Capdevila-Crosas, S.L.
- Francisco Granados Construccions, S.L.
- Construccions Rocaprevera, S.L.
- Joan Serra, paleta, S.L.
- Construccions Lluís Crusats, S.L.
- Jesús Aparicio Mesón
- Construccions i Reformes J. Capdevila, S.L.
- Construccions Vallejo-Rubio, S.C.P.
- Construccions Cirvià, S.L.
- Constructora d’Habitats Flotats Osona, S.L.
- Construccions Carmi Torelló, S.L.
- Construccions Sant Roc Torelló, S.L.
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Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 19 de febrer de 2009 es va adjudicar provisionalment a favor
de l’empresa Construcciones y Promociones Codisa, S.L. el contracte d’obres esmentat pel preu de 95.858
euros amb 19 cèntims i 15.337 euros amb 31 cèntims, corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i es va publicar al Perfil del contractant
de l’Ajuntament.
Atès que, així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari, tot requerint-lo per presentar la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, i la constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 3 de març de 2009, l’adjudicatari va constituir la garantia definitiva per import de 4792,91
euros i va presentar els documents justificatius exigits,
HE RESOLT
Primer.- ELEVAR a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de les obres corresponents al
“projecte d’urbanització voreres Rocaprevera” aprovada per resolució de l’Alcaldia de data 19 de febrer de
2009 i publicada al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, a favor de l’empresa Construcciones y
Promociones Codisa, S.L., amb N.I.F. B-08686891, i domicili a efectes de notificació al Passeig del Tint, sense
número de Torelló, pel preu de 95.858 euros amb 19 cèntims i 15.337 euros amb 31 cèntims,
corresponents a l’Impost del Valor Afegit.
Segon.- APROVAR la despesa amb càrrec al finançament atribuït pel Fons Estatal d’Inversió Local.
Tercer.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la
devolució de la garantia provisional prestada per aquests.
l’empresa Construcciones y Promociones Codisa, S.L., adjudicatària del
Quart.- NOTIFICAR a
contracte, la present resolució i citar-la per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les oficines de
l’Ajuntament de Torelló (C. Ges d’Avall, 5) el dia 13 de març de 2009, a les 12 hores.
Cinquè. – PUBLICAR l’adjudicació definitiva del contracte de les obres corresponents al “projecte
d’urbanització voreres Rocaprevera” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el termini de
quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present resolució i al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament.
Sisè.- PRESENTAR per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un certificat de la Secretària
de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què constin les dades de l’adjudicació, data en què es va
produir, identitat de l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de persones a
ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Setè.- Un cop formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra
ajustat a l’Estudi Bàsic de Seguretat del projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe previ
del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest
tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
Vuitè.- 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.
Novè.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la seva propera sessió.”
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i al departament
d’Intervenció de l’Ajuntament.
3.9.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTADORA DE 2008, PRESENTAT PER L’ORGT
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2008 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats
per l’Ajuntament de Torelló.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l’Ajuntament de Torelló.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
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Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2008:
Rebuts ................................................................................................................................ 00,00 €
Liquidacions.............................................................................................................748.202,67 €
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2008:
Rebuts .......................................................................................................................172.957,57 €
Certificacions ..........................................................................................................187.253,50 €
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de la Gestió Recaptadora de 2008 presentada per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
3.10.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTADORA DE MULTES DE CIRCULACIÓ DE
L’ANY 2008:
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament de Torelló, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2008.
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i que importa les quantitats següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 143.898,12 euros.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de Gestió Recaptadora de multes de circulació de 2008
presentada per l’ORGT.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
3.11.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE
LA LLAR D’INFANTS “LA CABANYA”:
Vista la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’una llar d’infants a la zona de “La
Cabanya””, presentada pel seu tècnic director, Sr. Lluís Jordà i Sala.
Vist l’informe emès per l’assessor de l’Alcaldia, l’arquitecte Sr. Jordi-Joan Pujol i Rius, en el
que es posa de manifest la seva conformitat a l’esmentada certificació,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’una llar d’infants a la
zona de “La Cabanya”” a nom de CONSTRUCCIONS MANGAS I FILLS S.L., per import de
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setanta-dos mil quatre-cents trenta-sis euros amb disset cèntims (72.436,17 €) i que fa
referència a l’obra executada fins a 28 de febrer de 2009, amb càrrec a l’aprovació de
despesa núm. 220080019753 de la partida 108-422-622.00.00 (Projecte: 2008-2-108-1-1) del
pressupost de despeses vigent.
Segon.- FACULTAR a l’alcalde per signar tota la documentació que es derivi del present
acord.
Tercer.- AUTORITZAR a l’alcalde a aprovar les certificacions que a partir d’aquest moment
es presentin, referides a l’obra esmentada.
3.12.- ACORD DE REVOCACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A GESTIOMAT, SAM.
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2008, es va aprovar, la
concessió d’una subvenció (Codi: 1080813) per import de 66.298,15 €, a favor de
Gestiomat S.L., en concepte de despeses del professorat del Pla de Transició al Treball i
per l’Agent socieducatiu i per altres activitats educatives, de l’any 2008.
Vist que de la justificació realitzada per l’entitat és desprèn que l’import de la subvenció
concedida sobrepassa el cost del concepte subvencionat, essent contrari aquest fet al
que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al
reglament de subvencions, vigent en aquest Ajuntament
Vist que en compliment del reglament de subvencions i prèvia petició de l’interessat de
30 de setembre de 2008, la subvenció ha estat pagada íntegrament.
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de promoció econòmica,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- REVOCAR per import de 142,54 € la subvenció amb codi núm. 1080813,
concedida a Gestiomat S.L. en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2008, amb
abonament a la partida 108-422-440.00.00 del pressupost de despeses de l’any 2008.
Segon.- REQUERIR a Gestiomat S.L. perquè efectuï l’ingrés de la quantitat esmentada en
el punt primer del present acord en el c. c. que li serà facilitat per la tresoreria municipal.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, al departament
d’educació i a la tresoreria municipal de l’Ajuntament.
3.13.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS “LA CABANYA”:
Vist que el Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juny de 2008 aprovà la despesa de caràcter
plurianual, per portar a terme les obres incloses en el projecte de la Llar d’Infants de la
zona de “La Cabanya”, per un import d’1.415.975,42 €, dels quals 1.148.492,07 €
corresponien a l’anualitat de l’any 2008 i 267.487,71 € a l’anualitat de l’any 2009.
Vist que el Ple de l’Ajuntament del dia 24 de novembre de 2008 va adjudicar
definitivament les obres de construcció esmentades anteriorment a l’empresa
Construccions Mangas i Fills S.L. per un import d’1.243.173,60 €, i en va disposar la despesa
d’1.148.492,07 € amb càrrec a l’autorització de l’any 2008 i 94.681,53 € amb càrrec a
l’autorització de l’any 2009, i per tant va restar una part de l’autorització aprovada per
l’anualitat de l’any 2009 sense disposar,
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa núm. 220089000001 aprovada
en el Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juny de 2008, per import de 172.806,18 €, quantia
que es correspon amb el rebaixa de l’adjudicació de l’obra inclosa en el projecte de
construcció de la Llar d’Infants de la zona de “La Cabanya” i que afecta a l’anualitat de
l’exercici 2009.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament d’educació de l’Ajuntament.
3.14.- ACORD DE RESOLUCIÓ DE DIVERSOS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA
L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PROJECTE MODIFICAT D’OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL GIRAVOLT, JOAN DEORDAL, SAU I PUIGDASSALIT”:
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió del 29 de setembre de 2008, va adoptar entre
d’altres l’acord d’aprovació definitiva d’imposició i ordenació de contribucions especials
per finançar l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer
del Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit”.
Atès que contra l’anterior acord s’han presentat diversos recursos de reposició següents:
Núm.
01
02

Registre
entrada
6968 i 6969
7060

03
04
05
06
07

7100
7102
7258
7025
7185

Data

Interessat

17-11-2008
20-11-2008

Josep faja Vilaseca
Josefina Ortuño i Celma, Josep Bassaganya
Puigdemunt, Jesús Calonge Blasco, Carme Alcalà
Carrillo i Moisès Vilar i Castany
Josep Tarter Viñas
Josep Ma. Benedé
Lluïsa Guell Camps
Fina Ortuño Celma
Laura Corsunsky Zeitune en nom i representació de
vint-i-un interessats més.

21-11-2008
21-11-2008
27-11-2008
19-11-2008
25-11-2008
(Correus 2111-2008)

Els esmentats recursos, atenent al seu contingut, es poden agrupar en dos blocs:
1. Per raó d’execució d’obres relatives a serveis urbanístics i respecte de les quals es
demana la seva compensació econòmica a l’expedient de contribucions.
2. Per raó de diversos aspectes de caràcter jurídic, fonamentades bàsicament en
supòsit de caducitat de l’expedient; existència d’una donació modal que
impossibilitaria l’aplicació de contribucions especials i manca de ponderació entre
l’interès general i especial.
Vist l’informe de secretaria de data 12 de març de 2009, que es dóna per reproduït 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, en
concordança amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú i article 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
Vist el dictamen de la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per la senyora Josefina Ortuño Celma
Josep Bassaganya Puigdemunt, Jesús Calonge Blasco, Carme Alcalà Carrillo i Moisès
Vilar i Castany contra l’acord d’aprovació definitiva d’imposició i ordenació de
contribucions especials per finançar l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres
d’urbanització del carrer del Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit”, al entendre
que s’ha produït la caducitat de l’expedient, i en la seva conseqüència ordenar el seu
arxiu i deixar sense efectes les liquidacions individuals acordades.
Segon.- Notificar de forma individualitzada el present acord a tots els propietaris
interessats afectats.
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4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC DEL TERME
MUNICIPAL DE TORELLÓ:

ACORD:
Atès que en data 17 de novembre de 2008, registre d’entrada núm. 6966, la Direcció
General d’Urbanisme de Barcelona, tramet a l’ajuntament el comunicat de l’acord
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia
4 de novembre de 2008, que aprova definitivament del Pla especial del catàleg de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Torelló, promogut i tramès
per l’ajuntament, supeditant-ne la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la
presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient, fins que s’incorporin les prescripcions següents:
1.1 Cal modificar les fitxes dels Béns protegits en sòl rural i els Béns inventariats en sòl rural
per tal d’excloure d’aquestes, els paràmetres que no són objecte del catàleg de
patrimoni, d’acord amb l’exposat a la part valorativa de l’esmentat acord.
1.2 Cal fixar el grau de Bé inventariat per les edificacions situades en sòl urbà o sòl
urbanitzable, següents: la Cabanya, mas Castany, mas de la Creu, la Caseta, mas
Torra, mas Vila Vinyeta, mas Vila, mas Vinyes Noves i mas Puigbacó.
Vist el text refós redactat per l’ajuntament, i l’informe tècnic justificatiu emès en data de
17 de març del 2009.
Vist el dictamen de la comissió informativa de territori i urbanisme, promoció econòmica,
societat del coneixement i medi ambient, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents, i en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació,acorda:
Primer.- Aprovar el text refós del “Pla especial del catàleg de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic i paisatgístic i de masies i cases rurals de Torelló” promogut i tramès
per l’ajuntament, que inclou les prescripcions detallades en l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió del dia 4 de novembre de 2008, i
el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en
format de tractament de textos, en compliment de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol.
Segon.- Trametre l’acord i el text refós, per triplicat, degudament diligenciat, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en qualitat d’òrgan competent
perquè es procedeixi a la publicació al DOGC i consegüent executivitat.
5/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
5.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
Expedient

Data

Àmbit

Departament

EXP 77/09

04/02/2009 REQUERIMENT SOLAR PLE DE BIDONS I Urbanisme
FERROS

contr 15/08

09/02/2009 Adjudicació provisional obres
aparcament El Sindicat

Obres i serveis
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Expedient

Data

Àmbit

Departament

02/2009

11/02/2009 Decret Carpa

Joventut

2009/38

11/02/2009 SOL·LICITUD TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

PRESSUPOST 2009

12/02/2009 PETICIÓ INFORME A INTERVENCIÓ
SOBRE PRESSUPOST 2009

Intervenció

22003/220

12/02/2009 SOL.LICITUD TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

12/02/2009 Duplicat títol nínxol núm. 261 3a. Est

Secretaria

12/02/2009 Canvi parada 62 Mercat setmanal

Secretaria

P/2009/9

13/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/9

Intervenció

48/09

13/02/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

2008/141

13/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

1998/65

13/02/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT Benestar Social

2006/152

13/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

ART / ALC / 009/09

16/02/2009 CASAMENT

Alcaldia

ART / RI / 010/09

16/02/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

EXP 34/09

16/02/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

93/09

16/02/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

97/07

16/02/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

6/09

16/02/2009 Proposta sanció

Policia Local

6.1/09

16/02/2009 Persones jurídiques

Policia Local

7/09

16/02/2009 Anul·lar

Policia Local

8/09

16/02/2009 Denegar

Policia Local

9/09

16/02/2009 Denegar

Policia Local

10/09

16/02/2009 Denegar

Policia Local

11/09

16/02/2009 Denegar

Policia Local

2001/246

16/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC

Benestar Social

24/04-III

16/02/2009 Canvi titular permís

Activitats

Carnaval

17/02/2009 v/p carnaval-2009

Activitats

303/2008 D

17/02/2009 Designa lletrats defensa recurs c.a.
Núm. 303/2008 D

Secretaria

2005/117

17/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2001/003

17/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

MAH/1669/2008

17/02/2009 Acceptació subvenció Agència
Catalana de l'Aigua

Obres i serveis

17/02/2009 Aprovar inicial Projecte executiu
Secretaria
Museïtzació del Museu de la Torneria
7/09

17/02/2009 Proposta sanció

Policia Local

7.1/09

17/02/2009 Persones jurídiques

Policia Local

12/09

17/02/2009 Denegar

Policia Local

13/09

17/02/2009 Denegar

Policia Local
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Expedient

Data

Àmbit

Departament

993/08

17/02/2009 REVOCAR O. VIA PUBLICA

Urbanisme

10/2009 RRHH

18/02/2009 Error material en modificació horari

RRHH

1035/08 4/09

18/02/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

18/02/2009 Concessió nínxol núm. 374 4a. Est

Secretaria

11998/137

18/02/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

contr 6/09

19/02/2009 Adjudicació provisional pla
d'accessibilitat mòdul 4

Obres i serveis

contr 8/09

19/02/2009 Adjudicació provisional voreres
pujada Rocaprevera

Obres i serveis

contr5/09

19/02/2009 Adjudicació provisional pla
d'accessibilitat mòdul 3

Obres i serveis

P/2009/10

19/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/10

Intervenció

92/09

19/02/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

36/08-III

19/02/2009 Permís Mpal.

Activitats

22/08-III

19/02/2009 Permís mpal

Activitats

31/08-III

19/02/2009 Permís mpal

Activitats

94/09

19/02/2009 LLICENCIA SEGREGACIÓ

Urbanisme

EXP 96/09

20/02/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA

Urbanisme

806/08

20/02/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

03/2009

20/02/2009 Festa del Jovent

Joventut

080024934

20/02/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

080026163

20/02/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

080023883

20/02/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

080026177

20/02/2009 Denegar

Policia Local

080026518

20/02/2009 Anul·lar

Policia Local

P/2009/12

20/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/12

Intervenció

contr 1/09

20/02/2009 Invitar candidats obres voreres C. J.
Balmes

Obres i serveis

contr 2/09

20/02/2009 Invitar candidats obres Pl. Nova, 11

Obres i serveis

contr 3/09

20/02/2009 Invitar candidats obres Pla
Obres i serveis
accessibilitat mòdul 1 Av. Generalitat

contr 4/09

20/02/2009 Invitar candidats obres Pla
accessibilitat mòdul 2 Av. R.
Casanova

Obres i serveis

contr 7/09

20/02/2009 Invitar candidats Pla Millora
Ambiental

Obres i serveis

5/2009 Diversos

20/02/2009 Nòmina. Assignació complement de RRHH
productivitat absentisme

5/2009 Diversos

20/02/2009 Nòmina. Assignació complement
productivitat absentisme

RRHH

63/01-III

20/02/2009 Permís mpal.

Activitats

P/2009/11

20/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/11

Intervenció

137/2008-RRHH

20/02/2009 Nòmina. Rectificació error bestreta
reintegrable

RRHH cap
departament

16/2009Diversos

20/02/2009 Nòmina. Aprovar complement
productivitat personal policia

RRHH cap
departament
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Expedient

Data

Àmbit

23/02/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 698 1a.
Est

Departament
Secretaria

2009/40

23/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

16/2009Diversos

23/02/2009 Nòmina. Aprovar llista empleats amb RRHH cap
dret complement productivitat
departament

2/2009 Diversos

23/02/2009 Nòmina. Aprovació gratificacions i
hores extres nòmina febrer'09

RRHH

1/2009 Diversos

23/02/2009 Nòmina. Aprovació factor específic
nòmina febrer 2009

RRHH

2006/176

23/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2008/135

23/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

ART / ALC / 001/09

23/02/2009 REINCORPORACIÓ A LES TASQUES DE Alcaldia
L'ALCALDIA

P/2009/13

23/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/13

Intervenció

EXP 97/09

24/02/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 220/07

24/02/2009 LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA

Urbanisme

EXP 118/09

24/02/2009 REQUERIR ATURAR OBRES

Urbanisme

17/2009- Diversos

24/02/2009 Nòmina. Aplicació modificació RLT
2009

RRHH

69/01-II,2

24/02/2009 Denegar llicència

Activitats

Correus

24/02/2009 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE
REFORMA 3 HABITATGES EDIFICI
BAIXADA ARXIU 1

Urbanisme

contr 18/08

25/02/2009 Adjudicació equip multifuncions
làser color

Obres i serveis

2007/47

25/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2008/158

25/02/2009 SOL·LICITUD TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

2005/4

25/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2001/214

25/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

95/09

25/02/2009 LLICENCIA DE SEGREGACIÓ

Urbanisme

5/2009 Diversos

25/02/2009 Nòmina. Assignació complement de RRHH
productivitat absentisme

16/2009 RH

26/02/2009 Resposta a diligència
d'embargament

RRHH

26/02/2009 Cessió dret per digitalitzar i publicar
poemes del programa de la Festa
Major

Secretaria

220080019030

26/02/2009 APROVAR UNA DESPESA

Intervenció

ART / RI / 005/09

26/02/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART / RI / 007/09

26/02/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern
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Expedient
5/2008 RH

Data

Àmbit

Departament

26/02/2009 Contractació. Tècnic esports
personal laboral fix

RRHH

26/02/2009 Resolució deixant sense efecte
embargament parades mercat
municipal

Secretaria

14/2009 RH

26/02/2009 Nòmina. Correcció aplicació
RRHH
incorrecta del complement de destí

P/2009/14

27/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/14

Intervenció

P/2009/15

27/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/15

Intervenció

P/2009/15

27/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/15

Intervenció

45/06-III

27/02/2009 Control inicial annex III

Activitats

ART / RI / 021/08

27/02/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART/RÈGIM INTERN

27/02/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART / RI / 002/08

27/02/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART / RÈGIM INTERN

27/02/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART/RÈGIM INTERN

27/02/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

14/09

27/02/2009 Anul·lar

Policia Local

15/09

27/02/2009 Denegar

Policia Local

16/09

27/02/2009 Denegar

Policia Local

17/09

27/02/2009 Denegar

Policia Local

2005/57

27/02/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

2005/57

27/02/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

106/09

27/02/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

14/95-A

02/03/2009 Caducar expedient

Activitats

18/09

02/03/2009 Denegar

Policia Local

8.1/09

02/03/2009 Persones jurídiques

Policia Local

8/09

02/03/2009 Proposta sanció

Policia Local

8.2/09

02/03/2009 Acord incoació

Policia Local

ART / 015/08

02/03/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

contr 13/08

02/03/2009 Adjudicació definitiva obres centre
dinamització torneria Vall del Ges

Obres i serveis

ART / RI / 014/09

02/03/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

P/2009/17

02/03/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/17

Intervenció

2009/31

03/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2001/55

03/03/2009 SOL·LICITUD DE TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

53/08-III

03/03/2009 Permís municipal

Activitats

41/08-III

03/03/2009 Permís Municipal

Activitats

EXP 605/09

03/03/2009 REQUERIMENT NETEJA SOLAR

Urbanisme

37/08-III

03/03/2009 Impuls annex III

Activitats

EXP 123/09

03/03/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

2008/148

03/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2003/46

03/03/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social
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Expedient

Data

Àmbit

Departament

2006/205

03/03/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

207/56

03/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

contr 15/08

03/03/2009 Adjudicació definitiva obres
aparcament "El Sindicat"

Obres i serveis

P/2009/18

04/03/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/18

Intervenció

2005/11

05/03/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

2002/7

05/03/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

05/03/2009 Autorització accés dades a la
Societat General d'Autors i Editors
(SGAE)

Secretaria

05/03/2009 Autorització accés camins per raid
de cavalls

Secretaria

contr 5/09

05/03/2009 Adjudicació definitiva obres mòdul 3 Obres i serveis
Av. Montserrat

contr 6/09

05/03/2009 Adjudicació definitiva obres mòdul 4 Obres i serveis
Puig-roví

contr 8/09

05/03/2009 Adjudicació definitiva obres voreres
Pujada Rocaprevera

Obres i serveis

EXEMPCIÓ IVTM

06/03/2009 EXEMPCIÓ IMPOST VEHICLES
TRACCIÓ MECÀNICA, VEHICLE GI9506-BB, DESTINAT A LA SEGURETAT
CIUTADANA

Intervenció

2003/55

06/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2008/6

06/03/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT Benestar Social

2009/62

06/03/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

2009/62

06/03/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

06/03/2009 CONTESTACIÓ SOL·LICITUD
REALITZACIÓ CAMPANYA
INFORMATIVA

Benestar Social

2007/118

06/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

ART / ALC / 016/09

06/03/2009 DELEGACIÓ PRESIDÈNCIA CONSELL Alcaldia
MUNICIPAL BENESTAR SOCIAL I SALUT
PÚBLICA

7/2008-Selecció

09/03/2009 Selecció. Aprovació llista admesos i
exclosos i tribunal plaça caporal
interí

RRHH

09/03/2009 Indemnització nínxol 398 5a. Oest

Secretaria

14/07-i

09/03/2009 Legitimació comunicació prèvia

Activitats

2008/7

10/03/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

EXP 105/09

10/03/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

P- 40-41-42

11/03/2009 Canvi titular Mercat Mpal

Activitats

1999/57

11/03/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA

Benestar Social
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Expedient

Data

Àmbit

Departament

LLAR
2008/225

11/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2004/132

11/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2007/225

11/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

9/09

11/03/2009 Proposta sanció

Policia Local

19/09

11/03/2009 Denegar

Policia Local

20/09

11/03/2009 Denegar

Policia Local

21/09

11/03/2009 Denegar

Policia Local

09-03-11 Abdelghaffar - 11/03/2009 DECRET RESOLUCIÓ. BAIXA OFICI SRS. Recepció
Azelarab
ABDELGHAFFAR - AZELARAB C/
Espona
MATAGALLS, 38-4-1
P/2009/19

12/03/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/19

Intervenció

EXP 139/09

12/03/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA

Urbanisme

ART / RI / 022/08

12/03/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART / RI / 017/08

12/03/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

art / ri / 018/09

12/03/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

11/2009

12/03/2009 Modificació ampliació de contracte RRHH

23/06-III

12/03/2009 Control inicial permís municipal

Activitats

39/07-II,2

12/03/2009 Llicència annex II.2

Activitats

43/01-III

12/03/2009 Control inicial permís mpal

Activitats

12/03/2009 Incoar expedient Reglament Escola
de Música

Secretaria

12/03/2009 Incoar expedient Reglament Escola
de Dibuix

Secretaria

contr 15/08

12/03/2009 Nomenament tècnic obres
aparcament "El Sindicat

Obres i serveis

P-30

13/03/2009 Canvi d'ús parada Mercat Mpal

Activitats

1001/08

13/03/2009 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

2007/210

13/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2004/170

13/03/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

080026181

13/03/2009 Anul·lar

Policia Local

080026182

13/03/2009 Anul·lar

Policia Local

ART / 016/08

13/03/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART/005/08

13/03/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

ART/003/08

13/03/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

TAXA CLAVEGUERAM 4- 13/03/2009 LIQUIDACIÓ TAXA CLAVEGUERAM 4t. Intervenció
T
TRIMESTRE 2008
04/2009

13/03/2009 Sopar i dinar carpa només en cas de Joventut
pluja

EXP 141/09

13/03/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme
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Expedient
60/04-III

Data

Àmbit

Departament

16/03/2009 Tancament per desistiment

Activitats

16/03/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 443 5a.
Est

Secretaria

MFC/SECRETARIA/ART

16/03/2009 DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA Alcaldia
JUNTA DE GOVERN LOCAL

2009/68

16/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2004/130

16/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2004/2

16/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

2009/23

16/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

39/08-III

16/03/2009 Tancament per desistiment

Activitats

12/03-II,2

16/03/2009 Tancament per desistiment

Activitats

ART / RI / 019/09

16/03/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

262/05

16/03/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

10/09

16/03/2009 Proposta sanció

Policia Local

10.1/09

16/03/2009 Persones jurídiques

Policia Local

22/09

16/03/2009 Denegar

Policia Local

ART / ALC / 020/09

17/03/2009 MODIFICACIÓ DELS HORARIS DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES

Alcaldia

17/03/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 33 3a. Est Secretaria
07/2009

17/03/2009 Modificació taxa Mercat del Trasto

Joventut

ART / RI / 005/09

17/03/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ

Règim Intern

4/09-III

18/03/2009 Impuls annex III

Activitats

2008/182

18/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

PISCINA COBERTA

18/03/2009 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 14 Intervenció
OBRA "PISCINA COBERTA DE
TORELLÓ"

LA CAÇADA

18/03/2009 CONCEDIR FRACCIONAMENT 2on.
PAGAMENT CONTRIBUCIONS
ESPECIALS "LA CAÇADA"

Intervenció

3/09-i

18/03/2009 Autoritzar ocupació domini públic

Activitats

LA CAÇADA

18/03/2009 CONCEDIR FRACCIONAMENT 2on.
PAGAMENT CONTRIBUCIONS
ESPECIALS "LA CAÇADA"

Intervenció

P/2009/20

19/03/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/20

Intervenció

2009/45

23/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA Benestar Social
LLAR

El Ple es dóna per assabentat.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
Junta de Govern local del dia 2 de març de 2009
Junta de Govern Local del dia 9 de març de 2009
Junta de Govern Local del dia 16 de març de 2009
Junta de Govern Local del dia 23 de març de 2009
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El Ple es dóna per assabentat.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
Decret de data 16 de març de 2009, pel qual es deleguen competències de
l’Alcaldia en la Junta de Govern Local:
PRIMER.- DELEGAR a la Junta de Govern Local les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa
li delega i que s'esmenten tot seguit:
1.- Contractació: contractacions i concessions de tota mena quan el seu import excedeixi de 300.000
€ i no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris de la Corporació, incloses les plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a 4 anys sempre que l'import acumulat de les anualitats no superi el
percentatge indicat, referit els recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia
assenyalada.
SEGON.- Totes aquestes facultats delegades podran ser revocades i advocades de forma puntual o
genèrica per l'alcaldia sempre que les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin.
TERCER.- De la present Resolució se'n donarà coneixement al Ple de la Corporació en la primera sessió
que celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent al de la present Resolució.
El Ple es dóna per assabentat.
Decret de data 17 de març de 2009, pel qual es modifiquen els horaris de
convocatòria de les comissions informatives d’economia i hisenda, règim
interior i seguretat, i la d’urbanisme, obres, serveis i infraestructures, mobilitat,
medi ambient i desenvolupament sostenible,
Primer.- MODIFICAR l’horari de reunió de les comissions informatives d’economia i hisenda, règim
interior i seguretat i d’urbanisme, obres, serveis i infraestructures, mobilitat, medi ambient i
desenvolupament sostenible, avançant la seva convocatòria 30 minuts respecte de l’horari fins ara establert,
de tal manera que quedaran de la manera que s’indica a continuació:
Comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, a les 18:00
Comissió informativa d’urbanisme, obres, serveis i infraestructures, mobilitat, medi ambient i
desenvolupament sostenible, a les 19:00
Segon.- COMUNICAR aquesta modificació a tots els membres del consistori i tècnics municipals que
formen part de les comissions informatives esmentades per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri, i
publicar el seu text al Butlletí Oficial de la Província en compliment del que es disposa a l’article 44.2 del text
legal esmentat anteriorment.
El Ple es dóna per assabentat.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

