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S’aproven per unanimitat dels assistents i sense modificacions, les actes núm. 09/2010,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 25 d’octubre de 2010 i la núm.
10/2010, corresponent a la sessió extraordinària urgent, celebrada el dia 2 de novembre
de 2010.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- DESIGNACIÓ DE LA REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ ALS CONSELLS
ESCOLARS DELS CENTRES REGLATS DEL MUNICIPI:
ACORD:
Atès que ara toca la renovació dels membres dels consells escolars dels centres educatius
sostinguts amb fons públics.
Atès que l’organització, el funcionament i la composició dels consells escolars dels
centres educatius queda regulada pel Decret 102/2010, de 3 d’agost publicat al DOGC.
Atès que l’Ajuntament de Torelló ha de designar una persona que el representi en
aquests consells escolars.
Atès que l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, règim jurídic de les entitats locals preveu que correspon al ple
el nomenament dels representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.
A proposta de l’alcaldia d’aquest ajuntament, vist el dictamen favorable de la comissió
informativa de serveis a les persones, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer. DESIGNAR la Sra. Flora Vilalta i Sospedra, per a representar la nostra institució en els
consells escolars dels centres que tot seguit es descriuen: llar d’infants Blancaneus, llar
d’infants La Cabanya, escola Fortià Solà, Escola Vall del Ges, escola Marta Mata, escola
Rocaprevera, escola Sagrats Cors, Institut Cirvianum i escola de Música.
Segon. COMUNICAR-HO a la persona interessada i als centres esmentats.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE REBUIG PELS FETS DEL 8 DE NOVEMBRE A ALAAIUN:
ACORD:
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Davant els fets ocorreguts a Al-Aaiun el passat dilluns 8 de novembre de 2010, en què les
tropes marroquines van desallotjar de forma violenta i totalment desproporcionada el
campament de Gdeim IZIC, o campament Pacífic de la Dignitat, on més de 20.000
sahrauís s’havien instal·lat des del 10 d’octubre com a mesura de protesta per la situació
social i econòmica que viu la població sahrauí, la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments
Solidaris amb el Poble Sahrauí vol expressar el rebuig i la indignació davant la violència de
l’exèrcit i la policia marroquins i condemnar la manca de transparència informativa del
Govern marroquí.
Per això, a proposta de la regidora de Benestar Social, vist el dictamen favorable de la
Comissió informativa d’economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer;- APROVAR l’adhesió al Manifest de rebuig.

MANIFEST DE REBUIG PELS FETS DEL 8 DE NOVEMBRE A AL-AAIUN
Dilluns 8 de novembre de 2010 les tropes marroquines van desallotjar de forma violenta i totalment
desproporcionada el campament de Gdeim IZIC, o campament Pacífic de la Dignitat, on més de 20.000
sahrauís s’havien instal·lat des del 10 d’octubre com a mesura de protesta per la situació social i econòmica
que viu la població sahrauí.
Aquests fets es van produir just unes hores abans que comencés la tercera ronda de negociacions entre el
Govern del Marroc i el Front Polisario a Nova York, auspiciada per l’ONU i uns dies després que
observadors internacionals i periodistes espanyols fossin agredits i que parlamentaris espanyols i europeus
fossin expulsats del país.
Des d’aleshores no s’ha permès l’entrada a cap periodista ni a cap observador internacional més, cosa que
no deixa de ser una mostra més de la manca de transparència i de la violació del dret a la informació.
Davant d’aquests fets la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí vol:
9

Expressar el rebuig i la indignació davant la violència de l’exèrcit i la policia marroquins, en el
desmantellament del campament, on milers de ciutadans i ciutadanes sahrauís estaven acampats
pacíficament.

9

Condemnar la manca de transparència informativa del Govern marroquí, en obstaculitzar
permanentment l’entrada al país dels mitjans de comunicació i observadors internacionals.

9

Instar l’ONU i totes les parts implicades, que d’acord amb la legalitat internacional, s’impliquin
activament per garantir la seguretat i la integritat de la població sahrauí, i que impulsi una solució
definitiva del conflicte en compliment de les resolucions dictades.

9

Instar el Govern marroquí i al Front Polisario a avançar en el procés de pau per arribar a la celebració
del referèndum d’autodeterminació del Poble Sahrauí.

9

Demanar al Govern espanyol la condemna d’aquestes actuacions i que promogui un nou impuls en les
negociacions per tal de complir amb la major rapidesa amb les resolucions i la legalitat internacionals.

Segon;- COMUNICAR l’acord a les entitats que promouen el manifest.
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INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
En primer lloc volem deixar clar des d’Iniciativa ciutadans del Ges, que no fem el que fan
els partits d’aquest equip de govern que, normalment, quan hi ha mocions d’aquest tipus
diuen que no toca discutir-les aquí, o es limiten a donar el suport per què si, o per què no,
que és el que ens passa sovint amb les nostres mocions.
Nosaltres, des d’Iniciativa ciutadans del Ges, som un partit, som persones compromeses
que sabem què vol dir fer política i què vol dir estar en política i no ens apuntem a
manifestos o rebutjos, perquè toqui, si no per convenciment i, perquè també en aquest
cas concret del que estem tractant avui, no hem de demostrar res que no haguem
demostrat amb el treball constant. Així mateix ho va expressar no fa gaires dies el delegat
del Frente Polisario en un acte on va agrair l’esforç d’Iniciativa i Esquerra Unida en aquest
tema. La situació del Sàhara és lamentable; estem parlant del darrer país africà colonitzat
que espera encara la seva independència i, mentre, pateix agressions com la que es va
produir a començament d’aquest mes i que ara se’n ha fet esment. No solament
aquestes agressions, si no aïllaments, bloqueig informatiu, ... des de 1991 estan pendents
de la celebració del referèndum,... això ens fa pensar què ens està passant com a països
que ens diem civilitzats, que tolerem aquests i altres atacs i ens quedem tan amples; això
fa pensar a vegades que ens estem acostumant a tot i per això, nosaltres, des d’Iniciativa
Ciutadans del Ges, recolzem la moció que avui es presenta i tal com va reclamar la
Diputada a Madrid d’Iniciativa, Núria Buenaventura, esperem que aquesta passivitat del
govern Zapatero s’acabi i que d’una vegada per totes es treballi, perquè es pugui
convocar el referèndum de l’autodeterminació i que es resolgui aquesta situació, que és
lamentable i que està causant morts constantment.
Gràcies.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra celebrem que ara si que toqui presentar una moció, i parlar-ne, i esperem
que també votar-la, perquè la presenta l’equip de govern, i en canvi, no va tocar parlar
ni de la crisi, ni de la moció d’Òmnium que vàrem presentar en el seu moment.
Nosaltres donarem suport a aquesta moció per una qüestió de respecte al dret a
l’autodeterminació dels pobles, malgrat que la situació pugui ser més conflictiva, com és
en el cas, obertament conflictiva, posant en perill la seguretat i la integritat de les
persones que viuen en aquests països, com en el cas del poble saharaui, o no, és a dir,
que senzillament hi hagi un conflicte polític i una voluntat d’autodeterminació.
És a dir, que nosaltres donarem suport a aquesta moció i a l’adhesió al manifest i ens
agradaria que els grups a l’equip de govern també hi votessin a favor i, a més, que en
parlessin.
Gràcies.
SR. LLUÍS BASSAS:
Jo, a part de no voler discutir si entrar o no en les propostes que poden tenir entrada al
ple, si que estem d’acord amb aquest manifest, perquè creiem que és una injustícia el
que s’està fent allà i, per tant, votarem favorablement.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
Tampoc vull entrar en discussió sobre manifestos; és un manifest que ens van passar des
del Fons Català; penso que des del fons hi hem estat treballant i hem estat sempre al
costat del poble saharaui; no és la primera vegada que hi donem suport i, evidentment,
és una vergonya que faci 35 anys que aquesta gent estigui esperant una solució. Per això
he pensat que l’havíem de presentar. La manera de presentar-lo, no sé si ha estat la
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correcta: jo el vaig entregar per tal que es presentés i es discutís allà on toqués i,
evidentment, jo penso que hi hem de donar suport i hi donarem suport.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.2.- ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A:
ACORD:
A principis del proper mes de desembre finalitza la vigència dels nomenaments de la Sra.
Josefina Baena Esquinas i del Sr. Joan Carles Viver Fabregó com a Jutgessa de Pau de
Torelló i Jutge de Pau substitut, respectivament, i, per tant, cal procedir a renovar-los en el
càrrec o bé procedir a la seva a substitució.
L’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposa que els jutges de pau i els seus
substituts són nomenats a proposta dels ajuntaments respectius i per a un període de
quatre anys, per la sala de govern del tribunal superior de justícia corresponent.
El jutge de pau i el seu substitut que proposa l’ajuntament són escollits pel ple municipal,
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que,
complint les condicions legals (tenir nacionalitat espanyola, ser major d’edat i no estar
incurs/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat que estableix la citada Llei,
llevat de l’exercici d’activitats professionals o mercantils) així ho sol.licitin.
Com a tràmit previ als referits nomenaments, però, l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels jutges de pau, estableix que les vacants en el càrrec de jutge de pau titular i
substitut s’anunciaran per l’ajuntament respectiu amb suficient antelació, mitjançant
convocatòria pública, amb indicació del termini i el lloc de presentació d’instàncies.
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data de 13 d’octubre de 2010 va
acordar incoar l’expedient per renovar el càrrec de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau
substitut.
Es va publicar l’edicte per donar publicitat a l’inici de l’expedient per renovar els càrrecs
de Jutges de pau titular i Jutge de pau suplent a través d’edictes que es van publicar al
BOP de Barcelona de data 27 d’octubre de 2010, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Torelló i al web municipal per tal que aquelles persones interessades poguessin presentar
les sol.licituds per poder ésser escollides com a Jutges de Pau titulars i suplents.
En el termini de presentació de sol.licituds han mostrat la seva voluntat de ser nomenats
per a exercir el càrrec de Jutge de Pau de Torelló les persones que s’indiquen a
continuació:
•
•
•

Sra. Josefa Baena Esquinas ha presentat sol.licitud per ésser nomenada Jutgessa
titular.
Sr. Joan Carles Viver Fabregó ha presentat sol.licitud per ésser nomenat jutge de
pau suplent.
Sra. Montse Surribas Criballés ha presentat sol.licitud per ésser nomenada Jutgessa
titular o suplent.
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La Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim intern i seguretat, va acordar, per
unanimitat dels assistents, elevar proposta a favor de la continuïtat de les persones que
han ostentat els càrrecs els darrers quatre anys.
Per tot això, d’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’Economia i
hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament de la Sra. JOSEFINA BAENA ESQUINAS, amb DNI 77.103.886-C, com a
Jutgessa de Pau titular del municipi de Torelló per als propers quatre anys.
Segon.- Proposar el nomenament del Sr. JOAN CARLES VIVER FABREGÓ, amb DNI
77.277.610-W, com a Jutge de Pau substitut del municipi de Torelló per als propers quatre
anys.
Tercer.- Notificar els presents acords a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
Quart.-Notificar-ho també a la Sra. Josefina Baena Esquinas i al Sr. Joan Carles Viver
Fabregó i agrair a les persones que no han estat escollides l’interès que han mostrat per
desenvolupar el càrrec.
Cinquè.- Agrair també a la Sra. Baena i al Sr. Viver, els serveis prestats durant l’exercici dels
seus respectius càrrecs de Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut de Torelló.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.3.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA SOBRE DISTRIBUCIÓ DE PUBLICITAT DINÀMICA
A LES BÚSTIES I A LA VIA PÚBLICA:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
En data de 15 de novembre de 2010 es va constituir la Comissió d’estudi per elaborar la
proposta d’Ordenança de distribució de publicitat dinàmica a les bústies i a la via
pública de l’Ajuntament de Torelló. Fruit d’aquella reunió es va elaborar la proposta
d’Ordenança que es presenta al plenari municipal per la seva aprovació.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 9/200, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i del règim
local de Catalunya
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de distribució de publicitat dinàmica a les
bústies i a la via pública de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Exposar al públic durant 30 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’edictes de
l’ajuntament per tal que qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que
consideri pertinents. En cas que no es presentin al.legacions contra l’acord d’aprovació
inicial s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament l’Ordenança es procedirà a la seva publicació
íntegra al BOP i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text i no entraran en vigor fins que s’hagin procedit a la seva publicació
íntegra i hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Derogar l’Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústies aprovada
per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de març de 1997.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de Participació Ciutadana, a
Secretaria pel seu coneixement i efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, aquest és un tema que havíem reclamat en diverses
ocasions; és un tema pendent d’aquest Ajuntament, el de resoldre el tema de la
publicitat al nostre municipi. Com a grup, hem fet observacions durant el procés
d’elaboració, des de com les entitats que fan activitats al nostre municipi poden repartir
la publicitat pel seu compte, comunicant-ho, evidentment; també, la necessitat de
disposar d’espais en què si que s’hi pugui posar publicitat, i la necessitat de fer-hi el
manteniment, que per a nosaltres és tant o més important, és a dir: hem de legislar i
prohibir sobre què no s’ha de fer, però és evident que s’han d’oferir alternatives. Esperem
que aquestes alternatives –com es va manifestar a la comissió informativa corresponentcom que l’aprovació d’aquesta ordenança ha de seguir uns passos i uns terminis,
esperem que quan hi hagi l’aprovació definitiva i, per tant, es posi en funcionament, ja hi
hagi els espais disponibles per posar publicitat al nostre municipi i només dir que per a
nosaltres, el principal repte és que l’Ajuntament compleixi i prediqui amb l’exemple;
només cal córrer una mica pel nostre poble i veure qui és un dels principals culpables de
què alguns dels elements del nostre mobiliari urbà tinguin publicitat i, per tant, esperem
que això també comenci pel propi Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
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3.4.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER AL 2011:
ACORD:
Examinada la proposta de calendari fiscal per a l’any 2011, presentada per a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, vist el dictamen favorable de la
comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2011 amb els conceptes i les dates que tot
seguit es relacionen:

Codi Concepte
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -NO
1 DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A
1 FRACCIÓ -DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A
1 FRACCIÓ -DOMICILIATS
2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 2 CONSTRUÏTS
3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
11 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
12 COMERCIALS
TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
13 INDUSTRIALS
16 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES -GUALS
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 1R TRIMESTRE
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 2N TRIMESTRE
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 3R TRIMESTRE
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 4T TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 1R TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 2N TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 3R TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 4T TRIMESTRE

Data Inici
Vol.
01/04/2011

Data Fi Vol /
Domi.
02/06/2011
01/06/2011

02/09/2011

02/11/2011
03/11/2011

02/09/2011
04/02/2011
02/09/2011
01/04/2011

03/11/2011
05/04/2011
03/11/2011
02/06/2011

01/04/2011

02/06/2011

01/04/2011
01/04/2011
01/04/2011
03/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
30/09/2011
03/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
30/09/2011

02/06/2011
02/06/2011
02/06/2011
03/03/2011
02/06/2011
01/09/2011
01/12/2011
03/03/2011
02/06/2011
01/09/2011
01/12/2011

Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL DESTÍ DE PART DEL CRÈDIT D’INVERSIONS CONCERTAT
AMB UNNIM (CAIXA D’ESTALVIS DE MANLLEU), APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 28
DE JUNY DE 2010:
ACORD:
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1. Per acord del Ple del 28 de juny de 2010 es va aprovar la concertació d’una operació
de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l’entitat d’estalvis Unnim (Caixa
d’Estalvis de Manlleu), per import de 1.268.077,87 € €, per finançar una part de les
inversions incloses en el pressupost de l’any 2010, que hi constaven relacionades.
2. El dia 17 d’agost de 2010 es va procedir a l’acta de signatura del contracte de préstec
amb l’entitat d’estalvis Unnim.
3. A proposta de l’alcaldia i per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de
2010 es va aprovar inicialment la modificació de pressupost núm.17/2010 que inclou un
canvi en la consignació de diverses partides d’inversions per unes altres, més urgents o
necessàries
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 49 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 36.2 del RD
500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, les despeses d’inversió es poden finançar amb
operacions de crèdit.
2. L’Ajuntament de Torelló té aprovat el pressupost de l’exercici corrent.
Per tota això, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament,
vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
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1. Desafectar l’import de 67.695,66 € del préstec concertat amb l’entitat d’estalvis Unnim
el 17 d’agost de 2010, segons contracte núm. 0150.52520.44416.5, de les obres d’inversió
següents:
Partida

Concepte

306-161-6190002

Condicionament de clavegueram

306-161-6330000

Millora xarxa abastament aigua potable

Import
60.000,00 €
7.695,66 €

2. Afectar l’import especificat en el punt primer d’aquesta resolució a les inversions
següents:
Partida

Concepte

Import

301-333-6220000

Museu de la Torneria 4a. fase

6.137,87 €

301-433-6320000

Reforma edifici La Cooperativa

1.557,79 €

301-920-6320002

Adequació oficines edificis municipals

5.000,00 €

301-920-6320003

Treballs previs edifici Can Parrella

3.000,00 €

306-165-6190000

Reposició i reforma enllumenat públic

10.000,00 €

306-165-6190001

Infraestructures i equipaments públics

12.000,00 €

306-459-6090000

Infraestructures i equipaments

30.000,00 €

3. Comunicar aquest acord Unnim i a la tresoreria municipal.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.6.- DECLARACIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT ESCOLA MARTA MATA,
PROMOGUDA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, COM A
OBRA D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL:
ACORD:
En data 3 de maig de 2010, registre d’entrada núm. 2010/3007, es va rebre un escrit dels
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Educació de la Generalitat,
referent a la tramitació de la sol·licitud de llicència municipal d’obres per la construcció
del nou Institut Escola Marta Mata d’aquesta localitat, que promou l’esmentat
Departament (LOT-CLAU: SNH – 09315).
En el mateix escrit es demana que el Ple de l’Ajuntament declari aquesta obra com
d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa l’article 103.2ª del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de les ordenances municipals, i s’apliqui la màxima
bonificació possible a aquesta obra.
En data 3 de novembre de 2010, per resolució de l’alcaldia, es va concedir la llicència
sol·licitada al Departament d’Educació – Serveis Territorials a la Catalunya Central, per les
obres de construcció del nou Institut Escola Marta Mata d’aquesta localitat, que promou
l’esmentat Departament (LOT-CLAU: SNH – 09315).
En l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 8 d’aquest Ajuntament, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, es diu textualment:
“Es concedirà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.”
Es considera que aquesta obra és d’especial interès per concórrer en ella, circumstancies
socials.
Vistos els informes que consten a l’expedient, a proposta del regidor d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer.- DECLARAR les obres de construcció del nou Institut Escola Marta Mata d’aquesta
localitat, promogudes pel Departament d’Educació de la Generalitat, Serveis Territorials a
la Catalunya Central (LOT-CLAU: SNH – 09315), com a obra d’especial interès o utilitat
municipal.
Segon.- CONCEDIR a l’empara del que disposa l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal núm. 8
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, una bonificació del 95
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per cent de la quota de l’impost municipal esmentat al departament d’Educació de la
Generalitat, per les obres incloses en la llicència municipal núm. 263/2010.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a la Catalunya Central,
Departament d’Educació de la Generalitat, a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, i als departaments d’urbanisme i intervenció d’aquest
Ajuntament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, EXP.
NÚM. 22/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS:
ACORD:
Expedient número 22/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

101-3302120000

Manteniment
locals adm. gral.
de cultura

300,00 €

150,00 €

150,00 €

101-3302200000

Material fungible
d’oficina
adm.gral. cultura

400,00 €

300,00 €

100,00 €

101-3302200100

Premsa, revistes,
llibres,... adm.
gral. cultura

137,60 €

100,00 €

37,60 €

101-3302260300

Publicacions en
diaris oficials.
cultura

300,00 €

200,00 €

100,00 €

101-3322120000

Manteniment
locals biblioteca i

1.000,00 €

250,00 €

750,00 €
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arxiu
101-3322150001

Manteniment
equips d’oficina
biblioteca i arxiu

100,00 €

50,00 €

50,00 €

101-3322200100

Premsa, revistes,
llibres,... biblioteca
i arxiu

1.200,00 €

250,00 €

950,00 €

101-3322200200

Material
informàtic no
inventariable.
Biblioteca i arxiu

100,00 €

50,00 €

50,00 €

101-3322210000

Subministrament
electricitat
biblioteca i arxiu

12.488,45 €

3.500,00 €

8.988,45 €

101-3322211000

Subministrament
productes de
neteja. Biblioteca
i arxiu

250,00 €

100,00 €

150,00 €

101-3342270600

Premi Segimon
Serrallonga

17.000,00 €

400,00 €

16.600,00 €

101-3352120000

Manteniment
locals arts
plàstiques

5.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

101-3382200000

Material fungible
d’oficina festes
populars

100,00 €

100,00 €

0,00 €

102-3402200000

Material fungible
d’oficina adm.
gral. esports

1.709,58 €

400,00 €

1.309,58 €

102-3402219900

Material fungible
adm. gral. esports

100,00 €

100,00 €

0,00 €

102-3402230000

Missatgeria adm.
gral. esports

189,63 €

150,00 €

39,63 €

102-3412219900

Material fungible
promoció i
foment de
l’esport

2.100,00 €

900,00 €

1.200,00 €

102-3412260901

Bonificacions
tarifes piscina
coberta
municipal

25.000,00 €

2.000,00 €

23.000,00 €

102-3412270600

Revisions
mèdiques
esportives

2.802,65 €

502,65 €

2.300,00 €

102-3412270601

Monitors gimnàs
pavelló municipal

3.173,98 €

522,00 €

2.651,98 €

102-3422279900

Manteniment
enllumenat
instal·lacions

1.529,22 €

800,00 €

729,22 €
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esportives
103-3132270600

Projecte
prevenció
drogues

17.000,00 €

2.000,00 €

15.000,00 €

103-3372120000

Manteniment
locals joventut i
infància

6.000,00 €

2.500,00 €

3.500,00 €

103-3372200100

Premsa, revistes,
llibres,... joventut i
infància

34,44 €

34,44 €

0,00 €

103-3372230000

Missatgeria.
Joventut i infància

80,00 €

80,00 €

0,00 €

103-3374890000

Transferències
corrents a
institucions.
Joventut i infància

9.937,92 €

900,00 €

9.037,92 €

105-3132020000

Lloguer local
Centre Cívic Barri
de Montserrat

2.800,62 €

200,00 €

2.600,62 €

105-3132270000

Desratització i
desinsectació del
Municipi

7.643,34 €

207,46 €

7.435,88 €

106-2302140000

Manteniment
vehicles benestar
social

800,00 €

400,00 €

400,00 €

106-2302200000

Material fungible
d’oficina. Oficina
serveis a les
persones

3.200,00 €

200,00 €

3.000,00 €

106-2312269900

Activitats
benestar social

12.085,25 €

5.000,00 €

7.085,25 €

106-2322020000

Lloguers
habitatges socials

12.000,00 €

5.100,00 €

6.900,00 €

106-2322210000

Subministrament
electricitat
habitatges socials

2.100,00 €

1.500,00 €

600,00 €

106-2322210100

Cànon aigua
potable
habitatges socials

500,00 €

400,00 €

100,00 €

106-2322210200

Subministrament
gas calefacció
habitatges socials

4.200,00 €

4.200,00 €

0,00 €

106-2322269900

Polítiques
d’igualtat donahome

16.065,00 €

2.000,00 €

14.065,00 €

106-2324890001

Fons català de
cooperació al
desenvolupament

20.000,00 €

6.000,00 €

14.000,00 €
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106-2332279902

Servei d’ajuda a
domicili

70.708,00 €

6.600,00 €

64.108,00 €

106-2332279903

Projecte “Mes a
prop”

5.000,00 €

4.060,00 €

940,00 €

108-3202260200

Publicitat i
propaganda
adm.gral.
educació

1.786,06 €

200,00 €

1.586,06 €

108-3232269901

Pla d’Acció
Educativa

7.800,00 €

95,00 €

7.705,00 €

108-3242219900

Material fungible
PTT i formació
bàsica

1.524,00 €

150,00 €

1.374,00 €

202-4322120000

Manteniment
edificis ordenació
i promoció
turística

1.000,00 €

860,00 €

140,00 €

202-4322260200

Publicitat i
propaganda
ordenació i
promoció turística

2.140,00 €

640,00 €

1.500,00 €

202-9424670001

Transferències
corrents. Consorci
Vall del Ges, Orís i
Bisaura

4.390,52 €

1.000,00 €

3.390,52 €

203-9242220100

Comunicacions
postals.
Ciutadania activa

873,44 €

700,00 €

173,44 €

203-9242260200

Publicitat i
propaganda
ciutadania activa

2.400,00 €

800,00 €

1.600,00 €

204-1722269900

Accions de
protecció i millora
del medi ambient

6.165,43 €

309,17 €

5.856,26 €

204-3242270000

Neteja Centre de
Formació

5.459,00 €

695,52 €

4.763,48 €

204-4332230000

Missatgeria
promoció
econòmica

400,00 €

200,00 €

200,00 €

205-9424670001

Transferències
corrents. Consorci
Localret

1.650,00 €

45,00 €

1.605,00 €

206-1321200300

Retribucions
Bàsiques
funcionaris grup
C1 seguretat
ciutadana

26.486,45 €

12.000,00 €

14.486,45 €

206-1321200600

Triennis funcionaris
seguretat

23.235,78 €

7.790,15 €

15.445,63 €
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ciutadana
206-1321210100

Complement
específic
funcionaris
seguretat
ciutadana

260.779,45 €

10.000,00 €

250.779,45 €

206-1321210300

Altres retribucions
complementàries
funcionaris
seguretat
ciutadana

6.203,28 €

1.045,53 €

5.157,75 €

206-1321500000

Productivitat
funcionaris
seguretat
ciutadana

51.135,80 €

9.174,13 €

41.961,67 €

206-1501310000

Retribucions
personal laboral
temporal pla de
barris

37.328,15 €

1.200,00 €

36.128,15 €

206-2312312000

Locomoció
personal acció
social

2.750,00 €

395,00 €

2.355,00 €

206-4331500000

Productivitat
personal
promoció
econòmica

3.657,97 €

1.000,00 €

2.657,97 €

206-4501200300

Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 adm. gral.
infraestructures

206-4501200600

Triennis funcionaris
adm. gral.
infraestructures

206-4501210000
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18.746,93 €

7.070,99 €

11.675,94 €

5.117,18 €

1.000,00 €

4.117,18 €

Complement de
destí funcionaris
adm. gral.
infraestructures

10.905,66 €

2.434,71 €

8.470,95 €

206-9121000000

Retribucions i
altres
remuneracions
òrgans de govern

148.699,50 €

4.862,50 €

143.837,00 €

206-9122330000

Indemnitzacions
per assistència a
òrgans de govern

23.862,96 €

594,49 €

23.268,47 €

206-9201200000

Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A1 adm. gral.

33.449,43 €

6.135,52 €

27.313,91 €

206-920-

Complement

128.923,61 €

6.413,61 €

122.510,00 €

1210100

específic
funcionaris adm.
gral.

206-9311200000

Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A1 política
econòmica

21.967,38 €

14.000,00 €

7.967,38 €

206-9311210000

Complement de
destí funcionaris
política
econòmica

22.695,59 €

2.000,00 €

20.695,59 €

206-9311210100

Complement
específic
funcionaris
política
econòmica

61.794,47 €

1.075,16 €

60.719,31 €

207-4912260300

Publicacions en
diaris oficials.
Societat de la
informació

614,23 €

300,00 €

314,23 €

207-9434660000

Associació
Catalana de
Municipis

2.300,00 €

60,00 €

2.240,00 €

207-9434660001

Federació
Catalana de
Municipis

2.700,00 €

70,00 €

2.630,00 €

208-3212240001

Assegurances
edificis educació

3.500,00 €

1.480,00 €

5.180,00 €

208-3372240001

Assegurances
edificis joventut

3.500,00 €

225,00 €

3.275,00 €

208-3422240001

Assegurances
instal·lacions
esportives

4.300,00 €

190,00 €

4.110,00 €

208-9202120000

Manteniment
edificis
administració
general

8.500,00 €

1.000,00 €

7.500,00 €

208-9202130001

Manteniment
fotocopiadora
adm. gral.

10.300,00 €

600,00 €

9.700,00 €

208-9202130102

Manteniment
calefacció i aire
condicionat adm.
gral.

2.350,00 €

600,00 €

1.750,00 €

208-9202130201

Manteniment
extintors

3.595,29 €

800,00 €

2.795,29 €

208-9202200000

Material fungible
d’oficina adm.
gral.

12.000,00 €

2.500,00 €

9.500,00 €

17

3.400,00 €

1.500,00 €

1.900,00 €

Subministrament
vestuari al
personal adm.
gral.

300,00 €

100,00 €

200,00 €

208-9202210600

Productes
farmacèutics
adm. gral.

200,00 €

150,00 €

50,00 €

208-9202230000

Missatgeria adm.
gral.

750,00 €

200,00 €

500,00 €

208-9202260200

Publicitat i
propaganda.
Adm. gral.

4.000,00 €

1.100,00 €

2.900,00 €

208-9202260300

Publicacions en
diaris oficials adm.
gral.

2.000,00 €

600,00 €

1.400,00 €

209-1322120000

Manteniment
locals seguretat i
ordre públic

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

209-1322150000

Manteniment
equips d’oficina
seguretat i ordre
públic

431,82 €

250,00 €

181,82 €

209-1322200000

Material fungible
d’oficina
seguretat i ordre
públic

2.200,00 €

750,00 €

1.450,00 €

209-1322200100

Premsa, revistes,
llibres,... seguretat
i ordre públic

378,66 €

300,00 €

78,66 €

209-1322200200

Material
informàtic no
inventariable
seguretat i ordre
públic

1.800,00 €

750,00 €

1.050,00 €

209-1322210600

Productes
farmacèutics
seguretat i ordre
públic

243,84 €

200,00 €

43,84 €

209-1322211000

Subministrament
productes de
neteja seguretat i
ordre públic

701,67 €

150,00 €

551,67 €

209-1322219900

Altres
subministraments
seguretat i ordre
públic

1.706,88 €

400,00 €

1.306,88 €

208-9202200200

Material
informàtic no
inventariable
adm. gral.

208-9202210400
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209-1322270600

Traductor/a per
diligències
policials

436,61 €

250,00 €

186,61 €

209-1322270601

Treballs realitzats
per altres
empreses
seguretat i ordre
públic

198,03 €

150,00 €

48,03 €

209-1342150000

Manteniment i
conservació
mobiliari i estris
protecció civil

319,80 €

250,00 €

69,80 €

209-1342210300

Subministrament
carburants de
vehicles
protecció civil

500,00 €

100,00 €

400,00 €

209-1342260200

Publicitat i
propaganda
protecció civil

284,48 €

200,00 €

84,48 €

301-1502270600

Estudis i treballs
tècnics. Llei de
barris

7.540,00 €

3.770,00 €

3.770,00 €

301-1512270601

Llicències
ambientals
Consell Comarcal

2.500,00 €

1.000,00 €

1.500,00

301-1532200000

Material fungible
d’oficina, Oficina
Local d’Habitatge

400,00 €

300,00 €

100,00 €

301-1532230000

Missatgeria,
Oficina Local
d’Habitatge

1.500,00 €

1.200,00 €

300,00 €

301-1532260200

Publicitat i
propaganda,
Oficina Local
d’Oficina

3.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

301-1532260300

Publicacions en
diaris oficials,
Oficina Local
d’Habitatge

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

306-1612270000

Manteniment
embornals i
clavegueram

29.000,00 €

1.333,30 €

27.666,70 €

306-1712100000

Manteniment
parcs i jardins

9.280,58 €

875,57 €

8.405,01 €

306-1712140000

Manteniment de
vehicles parcs i
jardins

1.500,00 €

266,46 €

900,00 €

306-1712240002

Assegurança
vehicles parcs i
jardins

1.148,67 €

333,10 €

815,57 €
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5.099,75 €

222,67 €

4.877,08 €

Material fungible
d’oficina adm.
gral.
Infraestructures

333,76 €

300,00 €

33,76 €

306-4502200100

Premsa, revistes,
llibres,... adm.
gral.
Infraestructures

80,00 €

80,00 €

0,00 €

306-4502260200

Publicitat i
propaganda
adm. gral.
Infraestructures

2.000,00 €

1.500,00 €

500,00 €

306-4542100000

Manteniment
camins rurals

3.600,00 €

1.138,10 €

2.461,90 €

306-4592130001

Manteniment
maquinària i
utillatge
infraestructures

368,50 €

250,00 €

118,50 €

306-4592230000

Missatgeria
infraestructures

73,80 €

73,80 €

0,00 €

306-4592270000

Neteja nau
infraestructures

1.480,20 €

124,80 €

1.355,40 €

404-9122260100

Atencions
protocol·làries i
representatives

19.179,48 €

1.000,00 €

18.179,48 €

502-0113100001

Caixa de
Catalunya,
interessos
inversions 2009

13.435,00 €

3.000,00 €

10.435,00 €

502-0113100005

Caixa Catalunya,
interessos
inversions
2000/2001

1.635,69 €

700,00 €

935,69 €

502-0113100006

Caixa de
Catalunya,
interessos
inversions
2002/2003.

6.721,52 €

3.000,00 €

3.721,52 €

502-0113100007

Caixa de
Catalunya,
interessos
inversions 2004

5.710,56 €

2.500,00 €

3.210,56 €

502-0113100008

Caixa Catalunya,
interessos
inversions 2005

7.747,08 €

3.500,00 €

4.247,08 €

502-0113100009

Interessos crèdits
inversions 2010

25.349,98 €

10.201,00 €

15.148,98 €

306-1714890100

Transferències
corrents parcs i
jardins

306-4502200000
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317,77 €

100,00 €

217,77 €

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria,
interessos
inversions 2005

3.795,89 €

1.500,00 €

2.295,89 €

502-0113100022

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria,
interessos
inversions
2006/2007

36.014,07 €

5.500,00 €

30.514,07 €

502-0113100030

Banco Santander
Central Hispano,
interessos
inversions 2004

4.350,20 €

1.500,00 €

2.850,20 €

502-0113100040

Sport Assistance
2000 S.L.,
interessos préstec
piscina municipal

23.397,87 €

3.200,00 €

20.197,87 €

502-0113100090

Interessos pòlisses
de crèdit

20.000,00 €

7.594,49 €

12.405,51 €

502-0113110000

Despeses de
formalització,
modificació i
cancel·lació

10.000,00 €

1.000,00 €

9.000,00 €

502-9122260100

Dotacions a
partits polítics

10.324,68 €

301,14 €

10.023,54 €

502-9343520000

Interessos de
demora

6.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

502-9343590000

Interessos
financers de
dipòsits

5.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

502-0113100020

Banc Crèdit Local,
interessos
expropiació “Can
Parrella”

502-0113100021

Total baixes de crèdits: ...............................................

230.682,46 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

101-3322220000

Comunicacions
telefòniques.
Biblioteca i arxiu

101-3342210000
101-338-

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

2.000,00 €

231,94 €

2.231,94 €

Subministrament
electricitat locals
d’entitats culturals

0,00 €

4.055,92 €

4.055,92 €

Subministrament

0,00 €

945,75 €

945,75 €
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2210000

electricitat locals
entitats festes
populars

101-3382210100

Cànon aigua
potable locals
entitats festes
populars

102-3422210000

0,00 €

70,38 €

70,38 €

Subministrament
electricitat zona
esportiva

18.972,60 €

10.080,40 €

28.053,00 €

102-3422210001

Subministrament
electricitat locals
C. Artesans

5.540,54 €

1.682,08 €

7.222,62 €

102-3422210200

Subministrament
gas calefacció
zona esportiva

22.022,15 €

430,73 €

22.452,88 €

102-3422210201

Subministrament
gas calefacció
locals C. Artesans

3.245,74 €

821,04 €

4.066,78 €

102-3422260300

Publicacions en
diaris oficials.
Esports

212,15 €

835,20 €

1.047,35 €

105-3132260800

Activitats salut
pública

5.100,00 €

400,00 €

5.500,00 €

105-3132270001

Recollida
d’animals
abandonats

12.276,52 €

6.000,00 €

18.276,52 €

106-2302130000

Manteniment
fotocopiadores
servei a la persona

1.454,40 €

200,00 €

1.654,40 €

106-2302220000

Comunicacions
telefòniques
oficina benestar
social Barri de
Montserrat

800,00 €

271,61 €

1.071,61 €

106-2302220300

Comunicacions
fax oficina servei a
les persones

726,52 €

805,38 €

1.531,90 €

106-2302260200

Publicitat i
propaganda.
Benestar social

742,15 €

92,15 €

834,30 €

106-2302260300

Publicacions en
diaris oficials.
Benestar social

772,60 €

90,00 €

862,60 €

108-3202140000

Manteniment
vehicle educació

621,19 €

95,00 €

716,19 €

108-3212210000

Subministrament
electricitat escoles
d’infantil i primària

25.249,39 €

28.230,72 €

53.480,11 €
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108-3212210100

Cànon aigua
potable escoles
d’infantil i primària

955,13 €

1.334,87 €

2.290,00 €

108-3212210200

Subministrament
de gas de
calefacció escoles
d’infantil i primària

24.127,47 €

6.984,92 €

31.112,39 €

108-3242220000

Comunicacions
telefòniques
escola d’arts
plàsqitues

600,00 €

566,90 €

1.166,90 €

204-4332120000

Manteniment
edifici la
Cooperativa

2.093,15 €

100,00 €

2.193,15 €

204-4332130000

Manteniment
maquinària edifici
La Cooperativa

1.000,00 €

334,53 €

1.334,53 €

204-4332260300

Publicacions en
diaris oficials.
Promoció
econòmica

190,83 €

176,68 €

367,51 €

204-4334890000

Transferències
corrents
desenvolupament
empresarials

2.382,09 €

95,52 €

2.477,61 €

206-1502312000

Locomoció
personal pla de
barris

450,00 €

200,00 €

650,00 €

206-2111370000

Aportacions al fons
de pensions
personal laboral

4.689,46 €

95,00 €

4.784,46 €

206-3372312000

Locomoció
personal de
joventut i infància

955,65 €

300,00 €

1.255,65 €

206-9202269900

Assessoria laboral

9.000,00 €

2.640,00 €

11.640,00 €

208-1622240001

Assegurança
instal·lacions
deixalleria de la
Vall del Ges

428,75 €

10,00 €

438,75 €

208-1642240001

Assegurança
instal·lacions
cementiri i
vetllador mpals.

645,00 €

10,00 €

655,00 €

208-3242240001

Assegurança
edifici la
Cooperativa

1.142,00 €

30,00 €

1.172,00 €

208-3322240001

Assegurança
edifici biblioteca i
arxiu

1.691,10 €

45,00 €

1.736,10 €

23

208-3332240001

Assegurança
Museu de la
Torneria

1.982,29 €

35,00 €

2.017,29 €

208-3352240001

Assegurança
teatre Cirvianum

7.176,61 €

170,00 €

7.346,61 €

208-4312240001

Assegurança
mercat municipal

725,00 €

5,00 €

730,00 €

208-4592240001

Assegurança
edificis obres i
serveis

490,00 €

10,00 €

500,00 €

208-9202130205

Manteniment
alarmes

10.011,56 €

300,00 €

10.311,56 €

208-9202220300

Comunicacions
fax adm. gral.

720,00 €

400,00 €

1.120,00 €

208-9202240001

Assegurança
edificis adm. gral.

5.800,00 €

6,00 €

5.806,00 €

208-9202270000

Neteja edificis
eleccions al
parlament de
Catalunya

0,00 €

116,40 €

116,40 €

208-9202270601

Control
legionel·losi edificis
mpals.

4.925,00 €

233,60 €

5.158,60 €

208-9202270602

Assessoraments
professionals

35.000,00 €

524,00 €

35.524,00 €

209-1302250100

Servei connexió al
Sistema
d’Informació
Policial

0,00 €

4.167,32 €

4.167,32 €

301-1512260200

Publicitat i
propaganda
d’urbanisme

4.000,00 €

1.541,70 €

5.241,70 €

301-1512260300

Publicacions en
diaris oficials
d’urbanisme

1.500,00 €

4.647,68 €

6.147,68 €

306-1622210000

Subministrament
electricitat
deixalleria

735,36 €

655,32 €

1.290,68 €

306-1622210100

Cànon aigua
potable deixalleria

202,78 €

143,58 €

296,36 €

306-1632270004

Servei neteja viària

320.000,00 €

63.638,36 €

383.638,36 €

306-1652210000

Subministrament
electricitat
enllumenat públic

210.161,42 €

58.330,20 €

268.491,62 €

306-1712279900

Servei
manteniment
parcs i jardins

124.358,40

22.759,68 €

147.118,08 €
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306-4592100003

Manteniment
infraestructures

144.000,00 €

321,97 €

144.321,97 €

306-4592140000

Manteniment
vehicles
infraestructures

3.207,60 €

482,59 €

3.690,19 €

306-4592210000

Subministrament
Electricitat nau
infraestructures

1.071,47 €

1.432,34 €

2.503,81 €

306-4592210400

Vestuari personal
infraestructures

6.279,08 €

2.500,00 €

8.779,08 €

Totals altes de crèdits: ..............................................

230.682,46 €

3. La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 22/2010 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres no hi donarem suport; a la comissió informativa es parlava d’un estalvi, quan en
realitat, nosaltres mirem les xifres que s’han anat modificant, estem parlant d’una xifra
molt important; és evident que estem a finals d’any i això permet ajustar els pressupostos,
però ens sembla que és més esgarrapar d’aquí i d’allà per poder pagar una sèrie de
despeses que en el seu moment no es van pressupostar correctament, o que estan
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descontrolades, com és el cas de l’electricitat.
En el cas concret de l’electricitat, en aquest ple, d’alguna manera vareu manifestar que
a partir d’ara hi hauria un estalvi considerable per una sèrie d’actuacions; això no és així;
només cal comprovar les partides i, per tant, nosaltres considerem que no podem donar
suport a aquesta modificació.
SR. JORDI CASALS:
Un aclariment: a la modificació en alta, a l’última pàgina d’aquest punt, el servei de
neteja viària, que s’incrementa en més de 63.000 euros, la nostra pregunta és: aquesta
modificació correspon al que es va haver d’afegir a principis d’any, que es va dir que
s’havia de negociar per reduir costos i que al final es va haver de negociar i afegir-hi; són
aquests 63.000 euros?
SR. MIQUEL FRANCH:
No és ben bé així. Els diners corresponen a un acord per contractar més hores de neteja
i, en principi, un treballador que no hagués seguit treballant, es va readmetre i l’import
de tot això, puja a 63.000 euros.
SR. JORDI CASALS:
La situació aquesta venia donada per la teòricament retallada de costos, oi?
SR. MIQUEL FRANCH:
No tot era retallada de costos.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ERC-AM
Abstencions: 0
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG

3.8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ,
EXP. NÚM. 25/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS, EN COMPLIMENT DEL RDL 8/2010, DE
20 DE MAIG:
ACORD:
Expedient número 25/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 8 de novembre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.

2. Article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i per això es proposa la modificació
de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

206-130-1200300 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
C1 adm. Gral.
seguretat
ciutadana

12.333,42 €

284,89 €

12.048,53 €

206-130-1200600 Triennis
funcionaris adm.
Gral. seguretat
ciutadana

1.290,00 €

8,26 €

1.281,74 €

206-130-1210000 Complement de
destí funcionaris
adm. gral.
Seguretat
ciutadana

3.852,72 €

112,35 €

3.740,37 €

206-130-1210100 Complement
específic.
Funcionaris adm.
gral. Seguretat
ciutadana

7.142,16 €

208,32 €

6.933,84 €

206-130-1500000 Productivitat
funcionaris adm.
gral. Seguretat
ciutadana

812,36 €

18,44 €

793,92 €

206-132-1200100 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
A2 seguretat
ciutadana

17.840,35 €

643,36 €

17.196,99 €

206-132-1200300 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
C1 seguretat
ciutadana

26.486,45 €

569,62 €

25.916,83 €

206-132-1200400 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
C2 seguretat
ciutadana

198.146,93 €

1.580,88 €

196.566,05 €

23.235,78 €

64,13 €

23.171,65 €

206-132-1200600 Triennis.
Funcionaris
seguretat
ciutadana
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83.475,28 €

2.641,52 €

80.833,76 €

206-132-1210100 Complement
específic.
Funcionaris
seguretat
ciutadana

260.779,45 €

8.541,75 €

252.237,70 €

206-132-1500000 Productivitat.
Funcionaris
seguretat
ciutadana

51.135,80 €

1.115,34 €

50.020,46 €

206-132-1510000 Gratificacions al
personal.
Funcionaris
seguretat
ciutadana

40.009,88 €

1.500,00 €

38.509,88 €

206-150-1310000 Retribucions.
Personal laboral
temporal pla de
barris

37.328,15 €

1.290,43 €

36.037,72 €

206-151-1200000 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
A1 urbanisme

20.920,32 €

1.108,21 €

19.812,11 €

206-151-1200100 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
A2 urbanisme

18.468,69 €

705,63 €

17.763,06 €

206-151-1200300 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
C1 urbanisme

41.170,94 €

1.185,37 €

39.985,57 €

206-151-1200600 Triennis.
Funcionaris
urbanisme

14.240,22 €

196,69 €

14.043,53 €

206-151-1210000 Complement de
destí. Funcionaris
urbanisme

24.975,67 €

790,93 €

24.184,74 €

206-151-1210100 Complement
específic.
Funcionaris
urbanisme

55.175,64 €

1.735,23 €

53.440,41 €

206-151-1500000 Productivitat.
Personal
urbanisme

7.371,01 €

97,57 €

7.273,44 €

206-151-1530000 Complement de
dedicació
especial.
Funcionaris

4.824,24 €

126,42 €

4.697,82 €

206-132-1210000 Complement de
destí. Funcionaris
seguretat
ciutadana
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urbanisme
206-153-1200100 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
A2 oficina
habitatge

16.381,37 €

574,11 €

15.807,26 €

206-153-1200300 Retribucions
bàsiques.
Funcionaris grup
C1 oficina
habitatge

6.059,21 €

142,58 €

5.916,63 €

206-153-1200600 Triennis.
Funcionaris
oficina habitatge

770,72 €

3,74 €

766,98 €

206-153-1210000 Complement de
destí. Funcionaris
oficina habitatge

6.346,44 €

185,05 €

6.161,39 €

206-153-1210100 Complement
específic.
Funcionaris
oficina habitatge

14.649,64 €

427,28 €

14.222,36 €

818,98 €

29,60 €

789,38 €

21.618,48 €

330,88 €

21.287,60 €

206-171-1500000 Productivitat.
Personal. Parcs i
jardins

1.398,06 €

7,52 €

1.390,54 €

206-171-1510000 Gratificacions al
personal. Parcs i
jardins

30,58 €

30,54 €

0.04 €

206-211-1270000 Aportacions al
fons de pensions
del personal
funcionari

4.601,38 €

222,56 €

4.378,82 €

206-211-1370000 Aportacions al
fons de pensions
del personal
laboral

4.689,46 €

240,46 €

4.449,00 €

206-231-1300000 Retribucions.
Personal laboral
fix. Serveis socials

138.720,16 €

3.796,19 €

134.923,97 €

206-231-1310000 Retribucions.
Personal laboral
temporal serveis
socials

126.415,43 €

3.771,04 €

122.644,39 €

4.956,91 €

73,05 €

4.883,86 €

206-153-1500000 Productivitat.
Personal oficina
habitatge
206-171-1300000 Retribucions.
Personal fix. Parcs
i jardins

206-231-1500000 Productivitat.
Personal serveis
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socials
206-241-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal foment
de l’ocupació

64.889,88 €

1.766,71 €

63.123,17 €

206-320-1300000 Retribucions
personal laboral
fix adm. gral.
Educació

53.597,67 €

1.391,91 €

52.205,76 €

2.648,06 €

22,56 €

2.625,50 €

206-320-1510000 Gratificacions al
personal adm.
gral. Educació

220,00 €

11,00 €

209,00 €

206-321-1300000 Retribucions
personal laboral
fix educació
primària

72.542,18 €

989,84 €

71.552,34 €

2.420,99 €

30,08 €

2.390,91 €

206-324-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal serveis
complementaris
educació

21.742,16 €

1.728,89 €

20.013,27 €

206-324-1500000 Productivitat
personal serveis
complementaris
educació

1.405,97 €

15,04 €

1.390,93 €

206-330-1300000 Retribucions
personal laboral
fic adm. gral.
Cultura

30.587,92 €

987,75 €

29.600,17 €

206-330-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal adm.
gral. Cultura

23.303,14 €

799,49 €

22.503,65 €

206-330-1500000 Productivitat
personal adm.
gral. Cultura

8.825,29 €

228,89 €

8.596,40 €

206-330-1510000 Gratificacions al
personal adm.
gral. Cultura

2.000,00 €

100,00 €

1.900,00 €

206-332-1200000 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A1 arxiu

18.303,27 €

975,22 €

17.328,05 €

206-320-1500000 Productivitat
personal adm.
gral. Educació

206-321-1500000 Productivitat
personal
educació
primària
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206-332-1200600 Triennis
funcionaris arxiu

625,10 €

14,00 €

611,10 €

206-332-1210000 Complement de
destí funcionaris
arxiu

5.554,08 €

161,98 €

5.392,10 €

206-332-1210100 Complement
específic
funcionaris arxiu

6.716,33 €

195,86 €

6.520,47 €

206-332-1300000 Retribucions
personal laboral
fix biblioteca

59.756,16 €

1.506,06 €

58.250,10 €

206-332-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal
biblioteca

9.597,53 €

241,99 €

9.355,54 €

206-332-1500000 Productivitat
personal arxiu i
biblioteca

3.293,80 €

30,83 €

3.262,97 €

52.151,58 €

1.044,84 €

51.106,74 €

206-337-1500000 Productivitat
personal joventut
i infància

892,45 €

15,04 €

877,41 €

206-337-1510000 Gratificacions al
personal joventut
i infància

900,00 €

45,00 €

855,00 €

206-340-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 adm. gral.
Esports

12.387,10 €

289,53 €

12.097,57 €

206-340-1200600 Triennis
funcionaris adm.
gral. Esports

1.612,08 €

11,97 €

1.600,11 €

206-340-1210000 Complement de
destí funcionaris
adm. gral. Esports

3.852,72 €

112,35 €

3.740,37 €

206-340-1210100 Complement
específic
funcionaris adm.
gral. Esports

7.142,16 €

208,32 €

6.933,87 €

206-340-1300000 Retribucions
personal laboral
fix adm. gral.
Esports

26.460,08 €

881,94 €

25.578,14 €

1.159,55 €

25,96 €

1.133,59 €

206-337-1300000 Retribucions
personal laboral
fix joventut i
infància

206-340-1500000 Productivitat
personal adm.
gral. Esports
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206-342-1200400 Retribucions
Bàsiques
funcionaris grup
C2 instal·lacions
esportives

9.822,77 €

55,68 €

9.767,09 €

206-342-1200600 Triennis
funcionaris
instal·lacions
esportives

2.260,44 €

2,52 €

2.257,92 €

206-342-1210000 Complement de
destí funcionaris
instal·lacions
esportives

2.718,12 €

79,24 €

2.638,88 €

206-342-1210100 Complement
específic
funcionaris
instal·lacions
esportives

6.148,24 €

167,93 €

5.980,31 €

121.116,60 €

1.765,87 €

119.350,73 €

206-342-1500000 Productivitat
personal
instal·lacions
esportives

5.804,89 €

52,64 €

5.752,25 €

206-342-1510000 Gratificacions al
personal
d’esports

3.178,38 €

175,00 €

3.003,38 €

206-433-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal
promoció
econòmica

69.866,21 €

2.470,35 €

67.395,86 €

3.657,97 €

37,60 €

3.620,37 €

206-450-1200100 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A2 adm. gral.
Infraestructures

18.302,17 €

682,21 €

17.619,96 €

206-450-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 adm. gral.
Infraestructures

18.746,93 €

297,88 €

18.449,05 €

206-450-1200600 Triennis
funcionaris adm.
gral.

5.117,18 €

46,38 €

5.070,80 €

203-342-1300000 Retribucions
personal laboral
fix instal·lacions
esportives

206-433-1500000 Productivitat
personal
promoció
econòmica
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Infraestructures
206-450-1210000 Complement de
destí funcionaris
adm. gral.
Infraestructures

10.905,66 €

266,07 €

10.639,59 €

206-450-1210100 Complement
específic
funcionaris adm.
gral.
Infraestructures

25.099,21 €

634,76 €

24.464,45 €

3.334,78 €

26,31 €

3.308,47 €

206-450-1510000 Gratificacions al
personal adm.
gral.
Infraestructures

500,00 €

25,00 €

475,00 €

206-450-1530000 Complement
dedicació
especial
funcionaris adm.
gral.
Infraestructures

2.265,60 €

54,74 €

2.210,86 €

163.605,35 €

2.819,18 €

160.786,17 €

206-459-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal
infraestructures

18.296,89 €

316,00 €

17.980,89 €

206-459-1500000 Productivitat
personal
infraestructures

7.443,87 €

60,16 €

7.383,71 €

206-459-1510000 Gratificacions al
personal
infraestructures

187,50 €

187,50 €

0,00 €

206-491-1300000 Retribucions
personal laboral
fix societat de la
informació

30.797,60 €

807,89 €

29.989,71 €

305,82 €

7,52 €

298,30 €

206-912-1100000 Retribucions
bàsiques personal
eventual òrgans
de govern

22.195,47 €

1.051,86 €

21.143,61 €

206-912-1100100 Retribucions
complementàries

34.737,65 €

1.039,01 €

33.698,64 €

206-450-1500000 Productivitat
personal adm.
gral.
Infraestructures

206-459-1300000 Retribucions
personal laboral
fix infraestructures

206-491-1500000 Productivitat
personal societat
de la informació
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personal eventual
òrgans de govern
206-920-1200000 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A1 adm. gral.

34.483,05 €

2.139,94 €

32.343,11 €

206-920-1200100 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A2 adm. gral.

17.656,05 €

636,61 €

17.019,44 €

206-920-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 adm. gral.

86.263,40 €

2.173,35 € €

84.090,05 €

206-920-1200400 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C2 adm. gral.

11.350,33 €

85,78 €

11.264,55 €

206-920-1200600 Triennis
funcionaris adm.
gral.

18.942,88 €

184,90 €

18.757,98 €

206-920-1210000 Complement de
destí funcionaris
adm. gral.

45.674,60 €

1.482,07 €

44.192,53 €

206-920-1210100 Complement
específic
funcionaris adm.
gral.

128.923,61 €

3.901,38 €

125.022,23 €

206-920-1240300 Retribucions
bàsiques
funcionaris
pràctiques grup
C1 adm. gral.

12.118,80 €

30,36 €

12.088,44 €

362,34 €

18,12 €

344,22 €

206-920-1240900 Altres retribucions
bàsiques
funcionaris
pràctiques adm.
gral.

10.997,13 €

68,50 €

10.928,63 €

206-920-1300000 Retribucions
personal laboral
fix adm. gral.

103.134,44 €

2.263,16 €

100.871,28 €

206-920-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal adm.
gral.

9.450,27 €

135,83 €

9.314,44 €

15.017,96 €

194,73 €

14.823,23 €

206-920-1240600 Triennis
funcionaris
pràctiques adm.
gral.

206-920-1500000 Productivitat
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personal adm.
gral.
206-920-1510000 Gratificacions al
personal adm.
gral.

1.000,00 €

50,00 €

950,00 €

206-920-1530000 Complement
dedicació
especial
funcionaris adm.
gral.

6.890,16 €

183,27 €

6.706,89 €

206-931-1200000 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A1 política
econòmica

21.967,38 €

1.353,86 €

20.613,52 €

206-931-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 política
econòmica

47.627,92 €

1.321,90 €

46.306,02 €

7.999,24 €

54,46 €

7.944,68 €

206-931-1210000 Complement de
destí funcionaris
política
econòmica

22.695,59 €

712,67 €

21.982,92 €

206-931-1210100 Complement
específic
funcionaris
política
econòmica

61.794,47 €

2.586,71 €

59.207,76 €

206-931-1500000 Productivitat
personal política
econòmica

3.970,74 €

59,79 €

3.910,95 €

206-931-1530000 Complement
dedicació
especial
funcionaris
política
econòmica

4.997,64 €

146,16 €

4.851,48 €

13.526,88 €

335,47 €

13.191,41 €

206-934-1200600 Triennis
funcionaris gestió
tresoreria

1.906,76 €

19,11 €

1.887,65 €

206-934-1210000 Complement de

4.136,04 €

120,61 €

4.015,43 €

206-931-1200600 Triennis
funcionaris
política
econòmica

206-934-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 gestió
tresoreria
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destí funcionaris
gestió tresoreria
206-934-1210100 Complement
específic
funcionaris gestió
tresoreria
206-934-1500000 Productivitat
personal gestió
tresoreria
206-934-1530000 Complement
dedicació
especial
funcionaris gestió
tresoreria

11.520,62 €

336,00 €

11.184,62 €

739,73 €

14,80 €

724,93 €

1.748,04 €

39,90 €

1.708,14 €

Total baixes de crèdits: ...............................................

81.971,73 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial
502-0119130022

Nom
Banco Bilbao
Vizcaya. Préstec
inversions
2006/2007

Consignació
inicial
110.297,84 €

Totals altes de crèdits: ..............................................

Proposta d’alta
81.971,73 €

Consignació
definitiva
192.269,57 €
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5. La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 25/2010 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE LA RÀDIO
MUNICIPAL DE TORELLÓ, EXP. NÚM. 1/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS:
ACORD:

Expedient número 1/2010, referent a la modificació de crèdits per transferències de
crèdit.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de la Presidenta de data 12 de novembre de 2.010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits per transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida
inicial
101-334143.00.00

Nom
Retribucions
personal càrrec de
confiança
programació

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

14.148,00 €

Total baixes de crèdit: .........................................

1.057,90 €

Consignació
definitiva
13.090,10€

1.057,90 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida
inicial
101-920213.00.00

Nom
Manteniment
maquinària,
instal·lacions i
utillatge
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Consignació
inicial
600,00 €

Totals altes de crèdit: ...........................................

Proposta
d’alta
1.057,90 €

Consignació
definitiva
1.657,90 €

1.057,90 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades són entre diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de la partida que es
proposa minorar.
4. Es compleix l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial
decret 500/1990.

5. Es compleix l’article 12.1 de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2010,
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 22 de febrer de 2010.
Per tant, vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 1/2010 mitjançant
transferències de crèdit, del pressupost vigent per un import de 1.057,90 €, segons es
determina a l’apartat d’antecedent, i que es tramiti d’acord amb les bases d’execució
del pressupost.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es realitzaran les
transferències de crèdit que s’ha indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.10.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE LA RÀDIO
MUNICIPAL DE TORELLÓ, EXP. NÚM. 3/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS, EN
COMPLIMENT DEL RDL 8/2010, DE 20 DE MAIG:
ACORD:
Expedient número 3/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de la Presidència de data 15 de novembre de 2.010 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i per això es proposa la modificació de
crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida
inicial
101-334131.00.00
101-334150.01.00
101-920131.00.00
101-920150.01.00
101-211-

Nom

Consignació
inicial

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

Retribucions personal
temporal programació

37.943,74 €

1.061,68€

36.882,06€

Productivitat laborals

1.142,52 €

15,04€

1.127,48€

35.831,78€

1.000,64€

34.831,14€

798,30€

15,04€

783,26€

500,00€

20,00€

480,00€

Retribucions personal
laboral eventual
Productivitat personal
laboral
Aportació al fons de
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161.05.00

pensions

Total baixes de crèdit: ................................................... 2.112,40 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida
inicial
101-920400.00.00

Nom
Transferències corrents
ajuntament de Torelló

Consignació
inicial
0,00 €

Totals altes de crèdit: ...................................................

Proposta
d’alta
2.112,40€

Consignació
definitiva
2.112,40€

2.112,40 €

Per tant, vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit núm. 3/2010, per mitjà de transferència de
crèdit.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es realitzaran les
transferències de crèdit que s’ha indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
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3.11.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ,
EXP. NÚM. 26/2010, PER GENERACIÓ D’INGRESSOS NO TRIBUTARIS:
ACORD:
Expedient número 26/2010, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de novembre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació:
Número

Partida

Nom

Previsió

1

39800

Indemnitzacions
d’assegurances no de vida

1.500,00 €

2

41000

Transferències del Patronat
de la Ràdio Municipal de
Torelló

2.112,40 €

3

45080

Transferències corrents.
Generalitat de Catalunya

10.081,60 €

4

45102

Transferències corrents.
Servei d’Ocupació de
Catalunya

42.251,28 €

5

46100

Transferències corrents.
Diputació de Barcelona

15.500,01 €

6

76100

Transferències de capital.
Diputació de Barcelona

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

7.000,00 €

78.445,38 €

Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
Número

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

3

103-3354100000

Transferències
corrents al
Patronat del
Teatre Cirvianum

32.831,00 €

5.296,00 €

38.127,00 €

5

106-9424670000

Transferències
corrents.
Consorci Vall del
ges, Orís i Bisaura

27.000,00 €

15.500,01 €

42.500,01 €

4

206-2411430003

Retribucions
personal projecte
impuls 2a.
convocatòria
2010

0,00 €

31.079,57 €

31.079,57 €

4

206-2411600003

Seguretat Social
personal projecte
impuls 2a.
convocatòria
2010

0,00 €

11.171,71 €

11.171,71 €

3

206-9231210300

Altres retribucions
personal
funcionari
eleccions al
Parlament de
Catalunya 2010

0,00 €

4.217,05 €

4.217,05 €
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3

206-9231300000

Retribucions
personal laboral
fix eleccions al
Parlament de
Catalunya 2010

1

208-9202160000

Manteniment
equips
informàtics

6

301-9206320000

Adequació
diferents edificis
municipals

2

502-0119130022

Banco Bilbao
Vizcaya,
amortització
préstec inversions
2006/2007

0,00 €

568,55 €

568,55 €

6.000,00 €

1.500,00 €

7.500,00 €

84.052,51 €

7.000,00 €

91.052,51 €

192.269,57 €

2.112,40 €

194.381,97 €

Total despeses a finançar: ...........................................

6.

78.445,38 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

7. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
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els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 26/2010 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 78.445,38 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.12.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL
TEATRE CIRVIANUM, EXP. NÚM. 5/2010, PER GENERACIÓ D’INGRESSOS NO TRIBUTARIS:
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ACORD:
Expedient número 5/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant generació de crèdits per ingressos no tributaris.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de la Presidenta de data 12 de novembre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant generació de crèdits per ingressos no
tributaris.
2. Per poder atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no
poden ser ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de
crèdit a finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
a) La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Número
1

Partida
40000

2

45080

Nom
Aportació
ajuntament Torelló
Transferències
corrents Generalitat

Total nous ingressos............................................ 15.296,00 €

Previsió
10.000,00€
5.296,00€

b) Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos.
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Número

Partida

Nom

1

101-3352279902

2

101-0113590000

2

101-3352260200
101-3352260901

Treballs
realitzats per
altres
empreses
Festus
Altres
despeses
financeres
Publicitat i
propaganda
Actes
musicals,
teatrals i
cinema.
Festus

2

Consignació
inicial
16.331,00€

Proposta
increment
10.000,00€

Consignació
definitiva
26.331,00€

95,00€

600,00€

695,00€

11.500,00€

3.000,00€

14.500,00€

17.415,00€

1.696,00€

19.111,00€

Total despeses a finançar.................................... 15.296,00 €
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/1990 determinen que poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, els ingressos de naturalesa
no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques
per finançar, juntament amb l’entitat local o amb alguns dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses a les seves
finalitats o objectius.
b) Alienacions de béns de l’entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsaments de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que
fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària,
determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
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Per tant, vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Economia i hisenda,
règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 5/2010 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 15.296,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que
es tramiti d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.13.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE TORELLÓ I SANT VICENÇ DE TORELLÓ.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’Ajuntament de Torelló per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de
28 de juny de 2010 va acordar iniciar l'expedient per iniciar els treballs de delimitació dels
termes municipals de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.
Es va notificar a tots els propietaris afectats per la línia de delimitació que els treballs per
delimitar els dos termes municipals es portarien a terme el dia 18 de novembre de 2010.
Els documents oficials de partida utilitzats pel desenvolupament de les operacions de
delimitació entre els municipis de Torelló i Sant Vicenç de Torelló són:
“Acta de la operación practicada para reconocer la línea del término y señalar los
mojones comunes a los términos municipales de Torelló y San Vicente de Torelló,
pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona “ de 6 d ejuliol de 1921 i els quaderns
topogràfics anexes realitzats per l’institut Geogràfic i Estadístic Espanyol de 5 d’abril de
1923.
“Acta adicional a la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar
los mojones comunes a los términos municipales de Torelló y San Vicente de Torelló
pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona de 9 de setembre de 1949”.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local i l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, van elaborar el document Replantejament de la línia de
delimitació entre els termes municipals de Torelló i Sant Vicenç de Torelló, Fites F1 a F15, de
28 de juliol del 2008, de les quals se n’han localitzat físicament un total de sis
(F1,F2,F3·,F6;F11 i F12)
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FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya regula que l’acta corresponent
a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’han de sotmetre
al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. En el cas que tots els
acords siguin favorables a la delimitació proposada en l’acta, el Departament de
Governació i Administració Publiques ha de publicar la delimitació acordada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Torelló i Sant Vicenç de Torelló aixecada el dia 18 de novembre de 2010.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local per la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló als efectes
oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.14.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER ALTERACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE TORELLÓ I SANT
VICENÇ DE TORELLÓ:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de novembre de 2010
s’ha acordat aprovar la delimitació del terme municipal entre Torelló i Sant Vicenç de
Torelló aixecada el dia 18 de novembre de 2010 i s’ha tramès a la Direcció General
d’Administració Local per la seva publicació al Diari Oficial de la generalitat de
Catalunya.
Atès que aquesta delimitació dels dos termes no coincideix amb la realitat geogràfica,
administrativa i urbanística dels dos ajuntaments.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 9 a 15 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
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descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya
d’alteració dels termes municipals.

regula el procediment

La iniciació dels expedients d’alteració correspon als ajuntaments que l’han d’aprovar
amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. A l’acord
d’inici de l’expedient s’ha d’adjuntar una memòria justificativa de la concurrència
d’alguns dels supòsits d’alteració de termes municipals i els ha d’instruir l’Administració
que ha promogut la iniciativa. Quan es produeixin iniciatives concurrents per part de
diferents ens locals, la instrucció de l’expedient correspon al que determinin els mateixos
ens locals que han exercit la iniciativa.
A l’expedient s’han d’incorporar, com a mínim els documents següents:
a) Memòria justificativa de la concurrència dels requisits necessaris per dur a terme
l’alteració que es proposa i acreditació de la suficiència de recursos per prestar
els serveis mínims obligatoris.
b) Plànol de la nova delimitació de la zona objecte de l’alteració dels termes
municipals. En el cas que l’expedient afecti zones urbanes, el plànol haurà de ser
a escala 1: 5.000 o més gran.
c) Divisió de béns, drets, accions, usos públics o aprofitaments i també la de les
obligacions, deutes i càrregues i l’assignació de personal.
d) Si s’escau els pactes intermunicipals que s’hagin establert entre els municipis
interessats.
e) Tots els altres documents, informe i reclamacions que s’hagin produït en el tràmit
d’instrucció de l’expedient.
L’Administració encarregada de la instrucció de l’expedient l’ha de sotmetre a
informació pública, per un període mínim de 60 dies, mitjançant l’exposició pública en el
tauler d’anuncis corresponent i la publicació al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya. Finalitzat aquest tràmit, l’expedient, juntament amb les al·legacions
presentades dins el tràmit d’informació pública s’ha de sotmetre a informe dels ens
locals afectats que no l’han promogut. En el cas que, com a conseqüència de
l’assumpció dels informes que preveu l’apartat anterior, variés substancialment la
proposta d’alteració de termes municipals, l’ens instructor ha d’adequar la
documentació presentada. Finalment l’ens local corresponent ha d’adoptar un acord,
per majoria absoluta del nombre legal de membres d ela Corporació, sobre la
procedència de l’alteració i sobre les reclamacions i les al.legacions presentades.
L’expedient s’ha de trametre al departament de Governació i Administracions Públiques.
La Direcció General d’Administració Local ha d’elaborar un informe sobre la seva
procedència en el termini de dos mesos. L’expedient complert s’ha de trametre a
informe de la Comissió de Delimitació Territorial i a dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora successivament, les quals disposen d’un termini de dos mesos per emetre el
seu dictamen. Simultàniament a la sol·licitud del dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, la tramitació de l’expedient s’ha de posar en coneixement de l’Administració
de l’Estat.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
PRIMER.- INCOAR expedient per alterar els termes municipals de Torelló i Sant Vicenç de
Torelló.
SEGON.- INSTRUIR l’expedient d’alteració dels termes municipals l’Ajuntament de Torelló.
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TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló i a la
Direcció General d’Administració Local
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
3.15.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PLECS DE CONDICIONS
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LOCALS I EDIFICIS:
ACORD:
Atès que amb data 19 de novembre de 2010 per part de l’Assessor d’Organització i
Projectes de l’ajuntament de Torelló s’ha informat de la necessitat de realitzar la
contractació del servei de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals
mitjançant procediment obert atès que la vigència de l’actual contracte de neteja de
locals i edificis finalitza el dia 31 de desembre de 2010.
Atès que donada la característica del contracte de serveis que es pretén licitar, es
considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació.
Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Per resolució de l’alcaldia de data 22 de novembre de 2010 es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que s’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació i vista la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, el Ple municipal és l’òrgan competent per
aprovar la contractació al tractar-se d’un contracte amb una previsió de durada superior
als quatre anys.
A proposta de l’alcaldia, vist el dictamen favorable de la comissió informativa
d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la
realització del servei de neteja de locals i edificis de diversos serveis municipals i aprovar la
convocatòria del procés de licitació.
Segon.- Comprometre crèdit del pressupost de l’exercici 2011 per una quantia de
218.925,92 euros per fer front a les despeses derivades del contracte.
Tercer.- L’eficàcia del contracte resta condicionada a l’existència de dotació
pressupostària suficient en el pressupost de despeses per a l’exercici 2011.
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Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regirà el contracte de serveis de neteja de locals i edificis de diversos serveis
municipals.
Cinquè.- Convocar la licitació del contracte i publicar la licitació en el BOPB, BOE, DOUE i
Perfil de Contractant per tal que durant el termini de quaranta-cinc dies naturals,
comptats des de la data d’enviament de l’anunci del contracte a la Comissió Europea,
els interessats puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Només perquè serveixi d’informació: fa quatre anys que vàrem licitar el plec de
condicions de diferents edificis municipals, com a conseqüència que l’Ajuntament ha
anat prestant diferents serveis i ha donat també nous serveis, i alguns s’han ampliat i s’ha
hagut d’anar ampliant aquesta concessió.
Finalitzat el termini de la contractació, que era per quatre anys i ara s’acaba, es planteja
novament la licitació del tema de neteja i ja s’hi incoporen uns nous equipaments que
tindrà l’Ajuntament a partir de l’any vinent, com la nova escola d’arts plàstiques, l’edifici
de la Carrera o l’hotel d’entitats.
Això s’ha estat treballant, s’ha fet un nou plec de condicions i, per tant, a partir d’ara
s’iniciarà la licitació, que no serà per quatre anys, si no per cinc anys i, per la quantia de
l’adjudicació, que està a l’entorn del milió d’euros, requereix que les bases tinguin certa
complexitat, perquè hi pot participar qualsevol empresa de la Unió europea, tot i que
esperem que resulti adjudicatàira una empresa propera i que no sigui de molt lluny.
De totes maneres, ara s’inicia aquest procés i la idea és que a paritr del mes de gener ja
quedi adjudicat i a partir de l’any vinent, els nous equipaments que vagin entrant en
funcionament, ja tindran l’adjudicació de la neteja feta.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.

4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA REORDENACIÓ
D’ESPAIS LLIURES URBANS A LA PLAÇA NOVA DE TORELLÓ:
ACORD:
En data 28 de juny de 2010, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va aprovar
inicialment la revisió del projecte executiu per la reordenació d’espais lliures urbans a la
Plaça Nova de Torelló, redactat per l’arquitecte Miquel Ricart Vergara, juntament amb
l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres. Així mateix s’incorpora el projecte d’instal·lacions
redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Anibal Pérez Sorolla, que ascendeix a la
quantitat de 879.076’20 euros (IVA exclòs).
L’acord esmentat es va fer públic, mitjançant els corresponents edictes publicats al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 16-07-2010, al Diari Oficial de la Generalitat
núm. 5669, data 13-07-2010 i al tauler municipal d’anuncis pel període comprès del 08-07-
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2010 al 20-08-2010, a l’objecte de possibles al·legacions i/o reclamacions, sense que en el
termini d’exposició pública s’hagin presentat al·legacions al respecte.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, vist el dictamen favorable de la comissió
informativa de territori i urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement i
medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la revisió del projecte executiu per la reordenació
d’espais lliures urbans a la Plaça Nova de Torelló, redactat per l’arquitecte Miquel Ricart
Vergara, juntament amb l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres. Així mateix s’incorpora el
projecte d’instal·lacions redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Anibal Pérez Sorolla,
que ascendeix a la quantitat de 879.076’20 euros (IVA exclòs).
Segon.- Publicar l’edicte de l’acord d’aprovació definitiva al BOP de Barcelona i al
DOGC, amb indicació de recursos, d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret
179/1995, de 13 de juny.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres no donarem suport a aquest punt, bàsicament pel que ja vàrem exposar en tot
el procés de la plaça Nova i no crec que n’haguem de tornar a parlar, però per a
nosaltres no creiem que sigui prioritari, en els moments que estem, fer aquesta obra i avui
que és l’aprovació definitiva, nosaltres ens hi abstindrem.

49
SR. MIQUEL FRANCH:
Bé. Amb aquesta aprovació definitiva, s’acaba tot el procés, que és llarg, complex, a
més és una obra que puja, iva inclòs, a més del milió d’euros. En aquests moments la
licitació està oberta; hi ha hagut força empreses interessades, que han passat per
l’Ajuntament a demanar informació i les previsions que hi ha –ara si que es pot afinar una
mica més, tot i que ens podem equivocar- si no hi ha res de nou i tenint en compte les
festes, cap a finals del mes de gener molt possiblement ja s’haurà decidit a quina
empresa s’adjudica, que tindrà entre quinze i vint dies de termini per a presentar-ho i, a
partir d’aquí s’ha de fer l’acta de comprovació, en un termini màxim que es planteja
d’un mes. Per tant, molt probablement, a finals del mes de març, podran començar les
obres de remodelació de la plaça Nova.
El que es pretén, i és una de les condicions que es posarà a l’empresa, és que molt
possiblement podria estar acabat per les festes de Nadal de l’any vinent, i si no està
acabat ja faltaria molt poc i el que es faria és que durant les festes no s’hi treballés, però
creiem que les empreses que es presentaran, també proposaran un termini de reducció
del temps d’execució de l’obra.
Jo voldria agrair la feina molt ben feta, tant per part d’urbanisme com per part de
secretaria i contractació de l’Ajuntament; una contractació d’aquest tipus té la seva
complexitat per diverses raons: perquè és una obra que es fa al centre del municipi i, per
tant, s’han de prendre unes precaucions importants i tenir molt en compte per on s’han
de començar les obres i com s’han de fer, i també per l’import i perquè preveiem que s’hi
presentaran moltes empreses i jo penso que s’ha treballat molt bé des de secretaria i des
de contractació i tenim els recursos econòmics per poder-ho fer i per això es fa la
licitació.
VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU.
Abstencions: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i d’ICVCdG.
Vots desfavorables: 0

4.2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA 25ena. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ PER PROCEDIR A L’ESMENA DE LES ALÇADES REGULADORES DE LES
TIPOLOGIES I DE LES PLANTES SOTERRANI PER ADEQUAR-LES AL DECRET D’HABITABILITAT I AL
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
La Revisió del Pla General de Torelló va ser aprovada definitivament el 16 d’octubre del
1.998 i publicat el 20 de desembre del 1.999, data en què va ser executiu.
Aquesta Revisió va establir, en un article genèric (art. 66) de la normativa urbanística, la
definició dels conceptes i paràmetres d’obligat compliment per a les zones ubicades en
sòl urbà. Així en aquest conjunt de precisions es varen establir, entre els altres, dos
conceptes: L’Alçada reguladora màxima i Planta soterrani.
Arrel de l’entrada en vigor de noves normatives de construcció i habitabilitat a raó del
Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la
cèdula d’habitabilitat, (DOGC núm. 5357, de 09/04/09 p.30061), i el Reial Decret 314/2006,
de 17 de març, (BOE núm. 74, de 28/03/2006), pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’edificació, obliguen a modificar aquests dos conceptes, fixats a la normativa
urbanística.
A la vista del que s’exposa els serveis tècnics municipals redacten la 25ena. Modificació
Puntual de la revisió del Pla General, per procedir a l’esmena de les alçades reguladores
de les tipologies i de les plantes soterrani per adequar-les al Decret d’Habitabilitat i al Codi
Tècnic de l’edificació.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, preveu que les modificacions de qualsevol figura de
planejament se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal
correspon al plenari municipal que l’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació. Un cop adoptat l’acord d’aprovació
inicial s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes a través d’edictes que
s’inseriran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal.
L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar la suspensió l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
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establertes per legislació sectorial en els àmbits en què les noves determinacions
comportin una modificació del règim urbanístic. El termini de suspensió és com a màxim
per un termini de 2 anys i, en tot cas, finalitza amb l’aprovació definitiva del pla. Els acords
de suspensió s’han de publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i s’ha de
referir a àmbits identificats gràficament.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i
urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement i medi ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació i, en tot cas, per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la 25ena. Modificació Puntual de la Revisió del Pla
General de Torelló per procedir a l’esmena de les alçades reguladores de les tipologies i
de les plantes soterrani per adequar-les al Decret d’Habitabilitat i al Codi Tècnic de
l’edificació, tal com consta a l’expedient.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal.
Tercer.- D’acord amb l’article 73 i 74 del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, suspendre per termini màxim de dos anys, l’atorgament
de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, de la instal.lació o ampliació d’activitats per usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en l’àmbit de la modificació, que les noves previsions comporten una
modificació del règim urbanístic.
Quart.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS:
Em sembla que aquest termini de dos anys, s’ha acordat que quedaria en un, no?
SRA. MONTSE AYATS:
Jo també volia dir-ho, que es va comentar a la comissió que seria només un any.
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Un any es fixa quan es fa l’estudi previ, però aquí ja s’està fent una aprovació inicial i com
que no s’ha fet suspensió d’un any abans, el termini màxim és de dos anys, el que passa
és que quan s’aprovi definitivament, que esperem que sigui en poc temps, s’aixeca la
suspensió.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
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4.3.- PROCEDIR A LA INCOACIÓ DE LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PLA
PARCIAL LA CREU II.
ACORD:
1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de juny de
2009 es va aprovar definitivament el projecte modificat del Pla Parcial LA CREU II,
presentat a l’ajuntament pel tècnic redactor Ramon Colomer i Oferil, que inclou el PPU i
el projecte d’Urbanització, d’acord amb l’art. 82.1, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, del
Reglament de la Llei d’urbanisme. En el mateix acord es va condicionar la publicació de
l’anunci de l’Acord i les Normes Urbanístiques del referit Pla parcial, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la presentació de la
garantia del 12 % del total del cost d’implantació dels serveis i l’obra urbanitzadora,
mitjançant la constitució d’un aval bancari, tal com estableixen els articles 101.3 i 100.3
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme. Aquest aval respondrà en primer terme de l’execució de la meitat de la
urbanització de la Ronda del Puig, que caldrà executar-se en el termini d’un any des de
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, i de l’aprovació del projecte
complementari d’urbanització.
2.En data de 14 d’octubre de 2009, registre d’entrada núm. 6468, el senyor Xavier
Figueras Claret, advocat, actuant en nom i representació –en la seva qualitat de
Secretari- de la Junta de Compensació del Pla Parcial de “LA CREU II”, presenta una
instància en la que sol·licita que l’ajuntament li atorgui prorrogar el termini per la
constitució de l’aval bancari, com a garantia del 12% de les obres d’urbanització del Pla
parcial de La Creu II.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 5 de novembre de 2009 es va acordar prorrogar
el termini per la presentació de l’aval bancari, per un mes i mig més, des de la notificació
de l’acord.
4.L’aval per garantir el 12% del cost per la implantació dels serveis i l’obra
urbanitzadora en data d’avui encara no ha estat dipositat a la Tresoreria Municipal.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’art. 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme preveu que per la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada,
és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la
garantia corresponent, per l’import del 12% de les obres d’urbanització.
L’article 106.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, preveu que la constitució de la
garantia és condició d’eficàcia de l’executivitat dels plans urbanístics derivats i dels
projectes d’urbanització d’iniciativa privada. El termini per a la constitució de la garantia
és de tres mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació, i es prorroga per la meitat
del termini si la persona promotora ho sol.licita abans que no fineixi. Si un cop exhaurits els
terminis, no s’ha constituït la garantia, la tramitació del pla resta sense cap efecte.
Segon.- L’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que instruïts els procediments i immediatament abans de
dictar la proposta de resolució es posaran de manifest als interessats per tal que puguin
presentar les al.legacions i reclamacions que estimin pertinents.
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D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i
urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement i medi ambient, EL Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació i, en tot cas, amb majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- INCOAR expedient per declarar la caducitat de l’expedient tramitat per
l’aprovació del Pla Parcial La Creu II i deixar sense efectes la seva tramitació.
SEGON.- ATORGAR un tràmit d’audiència de 10 dies, a totes les persones interessades en
l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR
coneixement.

el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
4.4.- AL·LEGACIONS A L’INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ EN RELACIÓ A LA
PROPOSTA APROVADA PER L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ EN PLE DE DATA 28/6/2010:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.-Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juny de 2010 va
aprovar la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC), d’acord amb
el Plànol E 1:10000 realitzat pels Serveis Tècnics Municipals, que delimita gràficament el
perímetre corresponent a les trames urbanes consolidades del municipi.
2.- La proposta de trama urbana consolidada es va sotmetre a exposició pública a
través d’edictes que es van publicar al BOP de data 16 de juliol de 2007 i al tauler
municipal d’edictes des del dia 17 de juliol fins el dia 17 d’agost de 2010 sense que
s’hagin presentat al.legacions al respecte.
3.En data de 12 de novembre de 2010 la Direcció General de Comerç ens ha
tramès l’informe desfavorable a la proposta de trama urbana consolidada presentada
per l’ajuntament de Torelló.
L’informe rebut de la Direcció General de Comerç amb caràcter desfavorable exclou
incloure en la trama urbana consolidada els següents trams:
1- La peça d’indústria aïllada sense habitatge (clau L-2) que es localitza al nord
del municipi a l’avinguda El castell sobre el sector del Castell I.
2- La peça d’indústria aïllada (clau Lc1) que se situa al nord-est del sector del
Castell I.
3- L'illa de parcel.lació industrial (clau H) que es localitzen a l’oest de la plaça de
Narcís Montoriol, per sobre de l’Avinguda del Castell.
4- Les parcel.les d’indústria aïllada (clau L.-10), indústria aïllada amb subdivisions
interiors (clau L.-11), comercial aïllat (clau L.-12) i equipaments (clau EQ), que se
situen al sud del carrer del Ter.
5- La peça d’equipament privat (clau EP) que es localitza a l’oest del municipi,
entre el carrer del Ter i el barri de Montserrat.
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6- Les concentracions comercials de l’àmbit de Matabosch i de les Vinyes (La
Caseta).
4.En data de 15 de novembre de 2010 la Direcció General d’Urbanisme ha
atorgat un tràmit d’audiència de 15 dies a l’ajuntament de Torelló per tal que formuli les
al.legacions que estimi pertinents en relació a l’informe emès per part de la Direcció
General de comerç.
5.En data de 19 de novembre de 2010 l’arquitecte municipal ha emès informe
tècnic en relació a l’informe de la Direcció General de Comerç.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- En relació al punt 3 referent a l’illa de parcel.lació industrial (clau H) que es
localitzen a l’oest de la plaça de Narcís Montoriol, per sobre de l’Avinguda del Castell
cal esmentar el següent:
D’acord a l’informe emès per l’arquitecte municipal cal destacar que quan va néixer
el barri de l’Estació, que comprèn quatre grans carrers (l’avinguda del Castell,
l’avinguda Pirineus, el carrer Progrés i el carrer compte Borrell), a més d’un entramat
de carrers més petits, constitueix un barri residencial, plenament inserible dintre la TUC.
La filera de parcel.les d’indústria entre mitgeres de petites dimensions, ocupades ara
per indústries, varen construir-se al mateix moment que el barri. No ha estat una
operació immobiliària posterior. A l’altre costat del carrer hi ha els habitatges.
Discrepem que no sigui inserible dintre la TUC, ja que s’ajusta explícitament a l’article
7.a, que defineix quins àmbits s’inclouen en la TUC, que diu textualment:
Article 7
Trames urbanes consolidades (TUC)
1.
Als efectes d'aquest Decret llei, s'inclouen en la trama 1. urbana consolidada
d'un municipi els àmbits següents:
Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i
els seus eixamples on, d'acord amb el planejament urbanístic vigent, l'ús residencial és
dominant i compatible amb l'ús comercial.
/.../

a)

2. Als efectes d'aquest article:
a) S'entén per usos comercials inserits en els usos residencials, la distribució dels
establiments comercials integrada amb els usos residencials dominants en una
determinada zona, amb la presència de locals situats a les plantes baixes dels edificis o
en edificacions independents, sempre que configurin una ordenació urbanística
unitària.
b) S'interpreta que existeix continuïtat quan es produeix la contigüitat entre fronts de
parcel·lació, vinculada a la confrontació d'ordenacions adjacents recolzades en un
mateix vial.
En segon lloc el pla general vigent (publicat el 1999), a la normativa específica per
l’avinguda del Castell, estableix per aquestes parcel.les uns usos que són: D’oficines i
comercial a totes les seves plantes i l’ús industrial queda limitat a una densitat de
potència de 0,35 kw/m2.
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Per tant, aquest tram de naus, forma part d’un eixample d’acord amb el planejament
urbanístic vigent i l’ús residencial (de l’eixample, que és tot ell residencial). L’ús
comercial és dominant i compatible amb el residencial i és vinculat a la confrontació
d'ordenacions adjacents recolzades en un mateix vial. Proposem, per tant que es
reconsideri l’informe en aquest punt.
SEGON.- En relació al punt 4 referent a les parcel.les d’indústria aïllada (clau L.-10),
indústria aïllada amb subdivisions interiors (clau L.-11), comercial aïllat (clau L.-12) i
equipaments (clau EQ), que se situen al sud del carrer del Ter i, en base a l’informe de
l’arquitecte municipal, cal destacar el següent:
El carrer del Ter, fins a la carretera de Conanglell, forma part de la trama urbana
consolidada. Aquest carrer, té la meitat del seu traçat ocupat per habitatges, i la resta
de parcel.lació, que correspon a la d’indústria aïllada amb subdivisions interiors,
correspon a una sèrie de naus adossades de petites dimensions que estan ocupades
per empreses de serveis i comercials. En aquestes claus (L-10, L-11, L-12 i EQ) no hi ha ni
una indústria, les parcel.les estan edificades (a excepció de la situada al costat del
supermercat), i a l’any 2005 es va aprovar una modificació puntual del pla general per
augmentar els usos admissibles en la clau L-11, en què l’ús comercial és compatible
amb el residencial i és vinculat a la confrontació d'ordenacions adjacents recolzades
en una mateixa via.
Es compleixen, al menys per una tramada (la corresponent a L-11), els paràmetres que
serveixen per considerar un àmbit integrat o no a la xarxa de TUC (article 7.1 i 7.2).
Considerem per tant que s’hauria de validar la incorporació d’aquest tram de carrer a
la TUC, d’acord amb el plànol que s’adjunta.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i
urbanisme, de promoció econòmica i societat del coneixement i medi ambient, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR les al·legacions a l’informe emès per la Direcció General de Comerç a
la proposta aprovada per l’Ajuntament de Torelló per delimitar la trama urbana
consolidada, en base als fonaments exposats, en el sentit que s’inclogui dins del perímetre
de la TUC els següents trams:
1- L'illa de parcel.lació industrial (clau H) que es localitzen a l’oest de la plaça de
Narcís Montoriol, per sobre de l’Avinguda del Castell.
2- Les parcel.les d’indústria aïllada (clau L.-10), indústria aïllada amb subdivisions
interiors (clau L.-11), comercial aïllat (clau L.-12) i equipaments (clau EQ), que se
situen al sud del carrer del Ter
SEGON.- PRESENTAR les al.legacions aprovades a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per tal que resolgui la delimitació de la trama urbana incorporant les
al.legacions aprovades per part de l’Ajuntament de Torelló.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General de Comerç.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
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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:
EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

16/11/2010 AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL

16/11/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL 2419 3A. PART
NOVA

SECRETARIA

16/11/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL 2195 3A. PART
NOVA

SECRETARIA

2010/147

16/11/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

BENESTAR
SOCIAL

2000/179

16/11/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

BENESTAR
SOCIAL

33/07-III

15/11/2010 CANVI TITULARITAT

ACTIVITATS

9/2010-SELEC

15/11/2010 CORRECCIÓ ERRORS I NOMENAMENT PLAÇA RRHH
TREBALLADORA SOCIAL

10/2010-SELEC

15/11/2010 NOMENAR MEMBRES TRIBUNAL PLAÇA
TREBALLADORA FAMILIAR

RRHH

LA CASETA

15/11/2010 SOL·LICITUD SALA ACTES

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

2010/052

15/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS
SECRETARIA
DIRECCIÓ EXECUTIVA I COORDINACIÓ
SEGURETAT I SALUT OBRA ESPAIS PLAÇA NOVA

670-2010

15/11/2010 LLICENCIA OBRA MENOR-JOANOT
MARTORELL, 10, BX., 2A

URBANISME

27/09-III

15/11/2010 CANVI TITULARITAT

ACTIVITATS

COMPENSACIÓ 15/11/2010 COMPENSACIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIÓ
ASSOCIACIÓ
NÚMERO 2007130601 DEL SERVEI
EMPRESARIS
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER
L'ACTUACIÓ AMB CODI 07/Y/36098 DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

INTERVENCIÓ

18/02-I

15/11/2010 CADUCITAT EXPEDIENT

ACTIVITATS

PROJ REPARC.
MATABOSCH

15/11/2010 RECURS REPOSICIÓ CONTRA DECRET DATA 7- URBANISME
09-2010 APROVANT QUOTA CINQUENA
SECTOR MATABOSCH

2010/051

15/11/2010 DECRET INCOACIÓ DIRECCIÓ FACULTATIVA
OBRES REORDENACIÓ ESPAIS LLIURES PLAÇA
NOVA

SECRETARIA

2004/23

15/11/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

BENESTAR
SOCIAL

2006/37

15/11/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

BENESTAR
SOCIAL
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

6/2010-I

12/11/2010 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ

ACTIVITATS

26/09-II,1

12/11/2010 CADUCITAT EXPEDIENT

ACTIVITATS

2010/585

12/11/2010 PRÒRROGA LLICÈNCIA OBRES C.
PUIGSACALM, 64-66

URBANISME

2010/050

12/11/2010 DECRET INCOACIÓ OBRES URBANITZACIÓ
INTERIOR I ENJARDINAMENT TANATORI
MUNICIPAL

SECRETARIA

ART / ALC /
021/10

12/11/2010 DELEGACIÓ CASAMENT CIVIL

ALCALDIA

2010/206

12/11/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

BENESTAR
SOCIAL

ART / SEC /
055/10

12/11/2010 CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ PER
REDACTAR L'ORDENANÇA DE PUBLICITAT

SECRETARIA

44.2/10

11/11/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

73/11

11/11/2010 DENEGAR

POLICIA
LOCAL

74/11

11/11/2010 ANUL·LAR

POLICIA
LOCAL

63/2010
DIVERSOS

11/11/2010 CONTRACTACIÓ PROJECTE IMPULS 2

RRHH

23/2010

11/11/2010 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST INTERVENCIÓ
NÚM. 23/2010 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
DEL CAPÍTOL I

667/10

11/11/2010 V/P CAMPANYA ELECTORAL 2010

ACTIVITATS

24/2010

11/11/2010 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
NÚM. 24/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS AMB EL MATEIX GRUP DE FUNCIÓ

INTERVENCIÓ

663-2010

11/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ST ROC, 18

URBANISME

4/2010-SELEC

11/11/2010 LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS/ES I
EXCLOSOS/ES PLAÇA AUXILIAR DE NETEJA

RRHH

1/2010-SELEC

11/11/2010 NOMENAMENT JOSEP M. CAMPDEPADRÓS
CAPORAL EN PRÀCTIQUES

RRHH

2010/042

11/11/2010 ADJUDICACIÓ OBRES SOTERRAMENT LÍNIA
BAIXA TENSIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC PUJADA
ROCAPREVERA

SECRETARIA

3/2010 SELEC

11/11/2010 CONVOCATÒRIA PROVA MÈDICA 3 AGENTS
POLICIA LOCAL

RRHH

BONIFICACIÓ
FISCAL IBI 2011

11/11/2010 CONCEDIR BENEFICI FISCAL PER A FAMÍLIES
MONOPARENTALS DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES URBANS DE L'EXERCICI 2011

INTERVENCIÓ

2010/044

11/11/2010 ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES
INSTAL·LACIÓ SISTEMA EXTRACCIÓ DE FUMS
MUSEU TORNERIA

SECRETARIA

2010/029

11/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI
MANTENIMENT SISTEMES INFORMACIÓ
AJUNTAMENT

SECRETARIA

2010/047

11/11/2010 ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT MOBILIARI
LLAR D'INFANTS LA CABANYA

SECRETARIA
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

2010/045

11/11/2010 ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT BANDES
REDUCTORES DE VELOCITAT

SECRETARIA

047/2009

11/11/2010 DECRET APROVACIÓ BAIXA AUTORITZACIÓ DE SECRETARIA
DESPESA OBRA LA CARRERA

2010/06

10/11/2010 APROVACIÓ AUGMENT IVA OBRES PROJECTE SECRETARIA
MILLORA CANAL DE CAN BASSAS

2010/05

10/11/2010 APROVACIÓ AUGMENT IVA OBRES PROJECTE SECRETARIA
REHABILITACIÓ ZONA MATABOSCH

9/2010-SELEC

10/11/2010 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/ES I
EXCLOSOS/ES TREBALLADOR/A SOCIAL

2010/10-1B

10/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DIFERÈNCIES IVA SECRETARIA

RRHH

09/11/2010 ORDRE EXECUCIÓ MANTENIMENT DEL SOLAR
C.MANLLEU,85

SECRETARIA

2010/049

09/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS
PER IMPLANTAR OFICINA VIRTUAL

SECRETARIA

2010/024

09/11/2010 APROVAR BAIXA AUTORITZACIÓ DESPESA

SECRETARIA

181/2010 RRHH 09/11/2010 NÒMINA. DESCOMPTE QUOTA SINDICAT
PROFESSIONAL DE POLICIES MUNICIPALS
D’ESPANYA

RRHH

2010/048

09/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT TENDALS LLAR INFANTS LA
CABANYA

SECRETARIA

P/2010/130

09/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/130

INTERVENCIÓ

MILLORA CAMP 09/11/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA
INTERVENCIÓ
DE FUTBOL
"PROJECTE DE MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL"
09/11/2010 AJUTS ECONÒMICS

BENESTAR
SOCIAL

10/2010-SELEC

09/11/2010 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/ES I
EXCLOSOS/ES TREBALLADOR/A FAMILIAR

RRHH

647-2010

09/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- DAMIANS, 31

URBANISME

643-2010

09/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- MORETA, 1

URBANISME

642-2010

09/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- PUIGDETERRADES, URBANISME
27

646-2010

09/11/2010 LLICENCIA D'OBRA MENOR- JAUME BALMES,
56

611-2010

09/11/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ENRIC PRAT DE LA URBANISME
RIBA

URBANISME

LOCAL SOCIAL 09/11/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE
INTERVENCIÓ
ZONA
L'OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UN LOCAL SOCIAL
ESPORTIVA
A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL" A EFECTES
DE LA JUSTIFICACIÓ DEL PUOSC
EXP 662/10

09/11/2010 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

URBANISME

LOCAL SOCIAL 09/11/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 DE
INTERVENCIÓ
ZONA
L'OBRA "CONSTRUCCIÓ D'UN LOCAL SOCIAL
ESPORTIVA
A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL" A EFECTES
DE JUSTIFICAR EL PUOSC
2010/047

08/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ
MOBILIARI LLAR INFANTS LA CABANYA

SECRETARIA

10-11-08 MATEO 08/11/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA D'OFICI AL SECRETARIA
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

SR. JUAN MATEO MARTÍNEZ DEL C. CABRERA,
56 2ON.
10-11-08
VILLANUEVA

08/11/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA D'OFICI AL SECRETARIA
SR. LUÍS ALBERTO VILLANUEVA AZCONA DEL C.
MATAGALLS, 36 2ON-3A

23/2010

08/11/2010 INICIAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 23/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS DEL CAPÍTOL I

INTERVENCIÓ

24/2010

08/11/2010 INICIAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 24/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE ELS
MATEIXOS GRUPS DE FUNCIÓ

INTERVENCIÓ

25/2010

08/11/2010 INICIAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
INTERVENCIÓ
PRESSUPOST NÚM. 25/2010, EN COMPLIMENT
DEL REIAL DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG,
PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL
DÈFICIT PÚBLIC.

2003-72

08/11/2010 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

1998/16

08/11/2010 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA BENESTAR
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES SOCIAL
AMB MOBILITAT REDUÏDA

2004/6

08/11/2010 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

DEVOLUCIÓ IBI 08/11/2010 APROVAR LA DEVOLUCIÓ IBI ANY 2010 REF.
2010
CADASTRAL 9959002/DG3595-0001/IY

BENESTAR
SOCIAL

BENESTAR
SOCIAL
INTERVENCIÓ

2010/626

08/11/2010 REQUERIMENT DADES EXPEDIENT SECTOR CAN URBANISME
POUS

2010/657

08/11/2010 ENTREGA CÒPIA CD PROJ CONSTRUCTIU8 DEL URBANISME
MUR DE DEFENSA DEL MARGE ESQUERRA DEL
RIU TER A LA ZI MATABOSCH

P/2010/128

08/11/2010 BAIXA ODRE DE PAGAMENT P/2010/128

LLERA TER A
MATABOSCH

05/11/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA
INTERVENCIÓ
"PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ
DE L'ESPAI FLUVIAL DE LA LLERA DEL TER A LA
ZONA DE MATABOSCH"

2010/635

05/11/2010 ENDERROCAMENT PARCIAL EDIFICI AÏLLAT I
SUBSTITUCIÓ COBERTA C. PUIGBACÓ, 12

URBANISME

EXP. 2010/507

05/11/2010 RECONVERSIÓ EDIFICI EXISTENT, AMB 9
HABITATGES, LOCAL I GARATGE AL C. ST.
JOSEP, 5,7,9

URBANISME

2010/046

05/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE
SECRETARIA
SUBMINISTRAMENT PAVIMENT GRES PER EDIFICI
LA COOPERATIVA

29/05-II,1

05/11/2010 LLICÈNCIA CANVI NO SUBSTANCIAL

INTERVENCIÓ

ACTIVITATS

CENTRE ACCIÓ 05/11/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA
INTERVENCIÓ
SOCIAL LA
"PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE
CARRERA
D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARI LA CARRERA"
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

1999/9

05/11/2010 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT

BENESTAR
SOCIAL

2004/154

04/11/2010 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

BENESTAR
SOCIAL

4/2010 SELEC

04/11/2010 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
TÈCNIC PROMOCIÓ ECONÒMICA

RRHH

OFICINA HABIT. 04/11/2010 SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

73/2010
DIVERSOS

04/11/2010 IMPUTACIÓ NÒMINA JOAQUIM FREIXA A
SUBVENCIÓ PROJECTE INICIA

RRHH

2010/045

04/11/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT BANDES REDUCTORES DE
VELOCITAT

SECRETARIA

OFICINA HABIT. 03/11/2010 SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

OFICINA
HABITG.

03/11/2010 SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

URBANISME

6/2010 SELEC

03/11/2010 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
TÈCNIC OCUPACIÓ

RRHH

03/11/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 658 1A. EST

SECRETARIA

25/09-II,2

03/11/2010 LLICÈNCIA AMBIENTAL

ACTIVITATS

7/2010 SELEC

03/11/2010 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
TÈCNIC FORMACIÓ PEL TREBALL

RRHH

MILLORA
CANAL CAN
BASSAS

03/11/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
INTERVENCIÓ
"PROJECTE DE MILLORA I REPERCUSSIÓ DE
L'ESPAI PROTEGIT DEL CANAL DE CAN BASSAS"

8/2010

03/11/2010 APROVACIÓ DEFINITIVA LLISTA D'ADMESOS/ES RRHH
I EXCLOSOS/ES PLAÇA AGENT
SOCIOEDUCATIU

1998/30

03/11/2010 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT

EXP.2010/263

03/11/2010 LLICÈNCIA OBRA MAJOR AV. CASTELL, 42-88, URBANISME
C. RAMON VINYETA, 7-53

2010/043

03/11/2010 ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS ESTUDI SECRETARIA
INTERVENCIÓ SOBRE EL RIU GES

CONTENCIÓS
322/10

03/11/2010 TRAMETRE EXPEDIENT JUTJAT CONTENCIÓS
NÚM. 10 EXPED. 322/10

RRHH

02/11/2010 DECRET AUTORITZANT I DISPOSANT
DIFERÈNCIES IVA CONTRACTE DIRECCIÓ
OBRES LOCAL SOCIAL

SECRETARIA

BENESTAR
SOCIAL

AD-76/2010

02/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
76/2010

AD-77/2010

02/11/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
77/2010

2010/044

02/11/2010 DECRET INCOACIÓ OBRES INSTAL·LACIÓ
SISTEMA EXTRACCIÓ DE FUMS EDIFICI MUSEU
DE LA TORNERIA

2010/040

02/11/2010 DECRET ADJUDICACIÓ OBRES PAVIMENTACIÓ SECRETARIA
CAMÍ CASA DE L'HORA

SECRETARIA
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

56/2010

02/11/2010 MANTENIR CONTRACTACIÓ ELISENDA
CURRIUS

RRHH

PIOC

02/11/2010 SOL·LICITUD SALA ACTES

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

2010/041

02/11/2010 ADJUDICACIÓ OBRES REASFALTAT CARRERS
MOLINA I CERDANYA

SECRETARIA

42.2/10

02/11/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

42.2.1/10

02/11/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

43/10

02/11/2010 PROPOSTA SANCIÓ

POLICIA
LOCAL

43.2/10

02/11/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

43.2.1/10

02/11/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

70/10

02/11/2010 ANUL·LAR

POLICIA
LOCAL

71/10

02/11/2010 DENEGAR

POLICIA
LOCAL

72/10

02/11/2010 ANUL·LAR

POLICIA
LOCAL

2010/017

02/11/2010 DECRET AUTORITZANT I DISPOSANT
DIFERÈNCIES IVA CONTRACTE DE SERVEIS
ESTUDI HIDRÀULIC ÀMBIT PLA ESPECIAL GES
CENTRE

SECRETARIA

P/2010/127

02/11/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/127

INTERVENCIÓ

AD-74/2010

29/10/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
74/2010

AD-75/2010

29/10/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
75/2010

BAIXA IBI 2008

29/10/2010 APROVAR LA BAIXA PARCIAL IBI S/CÀRRECVALOR ORGT 432403-000000773 DE L'ANY
2008

INTERVENCIÓ

SUSPENSIÓ IBI

29/10/2010 AIXECAR LA SUSPENSIÓ LIQUIDACIÓ IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES S/CÀRREC-VALOR
ORGT 432403-000000773 DE L'EXERCICI 2008

INTERVENCIÓ

MMP/MMP

29/10/2010 SOL·LICITUD SIGNATURA CONVENIS
PROMOCIÓ
COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES CURSOS ECONÒMICA
OCUPACIONALS

MMP/MMP

29/10/2010 SOL·LICITUD SIGNATURA CONVENIS
COL·LABORACIÓ PRÀCTIQUES PROJECTE
IMPULS POIN

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

SUSPENSIÓ IBI

29/10/2010 AIXECAR LA SUSPENSIÓ DE DIVERSES
LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES DELS EXERCICIS DEL 2005 AL 2008,
AMBDÓS INCLOSOS

INTERVENCIÓ

BAIXA IBI 2008

29/10/2010 APROVAR BAIXA PARCIAL IBI S/CÀRREC VALOR ORGT 432403-0000000771 DE L'ANY
2008

INTERVENCIÓ
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

2010/038

29/10/2010 DECRET ADJUDICACIÓ CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT COLUMNES I LLUMINÀRIES

SECRETARIA

AD-72/2010

28/10/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
72/2010

27/10 RRHH

28/10/2010 ACUMULACIÓ VACANCES I ASSUMPTES
PROPIS ANNA MANRIQUE

RRHH

625/2010

28/10/2010 LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ C. TER, 155161

URBANISME

621-2010

28/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRES MENOR- MORETA, 27

URBANISME

622-2010

28/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- LA GLEVA, 37

URBANISME

628-2010

28/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- MANLLEU, 1

URBANISME

2010/042

28/10/2010 DECRET INCOACIÓ SOTERRAMENT LÍNIA BAIXA SECRETARIA
TENSIÓ PUJADA ROCAPREVERA

629-2010

28/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-CÒNSOL, 8

URBANISME

2010/041

28/10/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ OBRES
REASFALTAT CARRERS MOLINA I CERDANYA

SECRETARIA

634-2010

28/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-AV. MONTSERRAT, URBANISME
32

638-2010

28/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ENRIC PRAT DE LA URBANISME
RIBA, 23

72/10 DIVERSOS 28/10/2010 IMPUTACIÓ NÒMINA DIVERSES
TREBALLADORES A SUBVENCIÓ ACCIÓ
FORMACIÓ

RRHH

2010-250

28/10/2010 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

BENESTAR
SOCIAL

P/2010/124

28/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/124

INTERVENCIÓ

P/2010/125

28/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/125

INTERVENCIÓ

EXP. 504/2010

28/10/2010 COL·LOCACIÓ GRUA TORRE CAMÍ NOU DE
CAN PARRELLA, 28-26

URBANISME

636/10

27/10/2010 VP/ CASTANYADA 2010

ACTIVITATS

39/2010 RRHH

27/10/2010 NOMINA. RECTIFICACIÓ ERROR RESOLUCIÓ
DE 23 DE MARÇ DE 2010

RRHH

2010/040

27/10/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTE OBRES
PAVIMENTACIÓ CAMÍ CASA DE L'HORA

SECRETARIA

2010/043

27/10/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ ESTUDI
INTERVENCIÓ SOBRE EL RIU GES

SECRETARIA

2010/038

27/10/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ
SECRETARIA
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNES
I LLUMINÀRIES

2010/039

27/10/2010 DECRET ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT
ENERGIA ELÈCTRICA

SECRETARIA

607-2010

27/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- LA GLEVA, 37

URBANISME

612-2010

27/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-AV. GENERALITAT, URBANISME
14

618-2010

27/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-PL. SARDANA, 9-3 URBANISME

619-2010

27/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ÀNGEL GUIMERÀ, URBANISME
7
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

620-2010

27/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- PUIGBACÓ, 6

URBANISME

CASA DE LA
VILA

27/10/2010 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE
REHABILITACIÓ CASA DE LA VILA, COBERTA I
FAÇANES

URBANISME

P/2010/120

26/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/120

INTERVENCIÓ

67/2010 RRHH

26/10/2010 NÒMINA. REGULARITZACIÓ TRIENNIS

RRHH

AD-70/2010

26/10/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
70/2010

AD-71/2010

26/10/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
71/2010

OFICINA
HABITAG.

26/10/2010 INSCRIPCIÓ REGISTRE HABITATGES PROTECCIÓ SECRETARIA
OFICIAL

OFICINA
HABITAT

26/10/2010 INSCRIPCIÓ REGISTRE HABITATGES PROTECCIÓ SECRETARIA
OFICIAL

OFICINA
HABITATG.

26/10/2010 INSCRIPCIÓ REGISTRE HABITATGES PROTECCIÓ SECRETARIA
OFICIAL

SOLIDARITAT
CATALANA

26/10/2010 SOL·LICITUD SALA ACTES

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

INICIATIVA
CATALUNYA

26/10/2010 SOL·LICITUD SALA 1

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

21/2010

26/10/2010 APROVAR MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EXP. INTERVENCIÓ
NÚM. 21/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS
26/10/2010 AJUTS ECONÒMICS

BENESTAR
SOCIAL

09/06-III

26/10/2010 CANVI TITULARITAT

ACTIVITATS

EXP. 284/10

26/10/2010 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

URBANISME

24/10 DIVERSOS 26/10/2010 RECTIFICACIÓ CONTRACTACIÓ LLOCS CASA RRHH
D'OFICIS "TORELLÓ ENXARXA'T"
8/09-II.1

26/10/2010 CANVI TITULAR

ACTIVITATS

P/2010/121

26/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/121

INTERVENCIÓ

P/2010/119

26/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/119

INTERVENCIÓ

P/2010/117

25/10/2010 BAIXA ORDRE DE PAGAMENT P/2010/117

INTERVENCIÓ

2003-165

25/10/2010 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA BENESTAR
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES SOCIAL
AMB MOBILITAT REDUÏDA

MMP/MMP

25/10/2010 SOL·LICITUD SIGNATURA CONVENIS DE
COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN
EMPRESES

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

2010/039

25/10/2010 ADJUDICACIÓ CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

SECRETARIA

25/10/2010 DESESTIMAR RECURS REPOSICIÓ I ORDENAR
NETEJAR SOLAR C. CONGOST, 15 A

SECRETARIA

25/10/2010 ORDENAR LA NETEJA DEL SOLAR
C.MANLLEU,21 I IMPOSICIÓ MULTES
COERCITIVES

SECRETARIA

25/10/2010 INCOAR EXP. EXECUCIÓ D'OBRES
MANTENIMENT IMMOBLE C.DAMIANS,59-61

SECRETARIA

25/10/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/118

INTERVENCIÓ

P/2010/118
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

P090047892

22/10/2010 ANUL·LAR

POLICIA
LOCAL

24/2010
DIVERSOS

22/10/2010 SUBSTITUCIÓ ALUMNES CASA D'OFICIS
"TORELLÓ ENXARXAT"

RRHH

21/2010

22/10/2010 UTILITZACIÓ CARPA ASSEMBLEA GENERAL
MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA

JOVENTUT

1/2010

22/10/2010 MODIFICACIÓ DESTÍ PART CRÈDIT LLARG
TERMINI FINANÇAMENT INVERSIONS 2010

INTERVENCIÓ

10-10-22
MENDOZA

22/10/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA D'OFICI DEL SECRETARIA
SR. MENDOZA DEL C. PROGRÉS, 85-87 BX-4A.

10-10-22
BOATENG I
ALTRES

22/10/2010 DECRET INCOAR EXPEDIENT BAIXA D'OFICI
DELS SRS. BOATENG I ACHEAMPONG DEL C.
PUIG-AGUT, 22 2ON-1A.

SECRETARIA

173/2010 RRHH 21/10/2010 CONTRACTACIÓ M. DOLORS CASADEVALL
ESCAYOLA

RRHH

AIGUA-B/11

21/10/2010 CONCESSIÓ INCREMENT 1ER. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

INTERVENCIÓ

40/10

21/10/2010 PROPOSTA SANCIÓ

POLICIA
LOCAL

40.2/10

21/10/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

41.2/10

21/10/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

68/10

21/10/2010 DENEGAR

POLICIA
LOCAL

69/10

21/10/2010 DENEGAR

POLICIA
LOCAL

10-09-28 NO
21/10/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES LA BAIXA OFICI SECRETARIA
ENCSARP 2004ALS NO ENCSARP 2004-2009 ELS SRS.
2009
FERNANDEZ I TICUSAN
18/09-I

21/10/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD

ACTIVITATS

CONGOST, 15

21/10/2010 SOL·LICITUD SALA ACTES

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

P/2010/112

20/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/112

INTERVENCIÓ

P/2010/114

20/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/114

INTERVENCIÓ

3/2010
DIVERSOS

20/10/2010 NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT ABSENTISME POLICIA LOCAL

RRHH

P/2010/113

20/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/113

INTERVENCIÓ

P/2010/115

20/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/115

INTERVENCIÓ

P/2010/116

20/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/116

INTERVENCIÓ

2010/039

20/10/2010 DECRET INCOACIÓ CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

SECRETARIA

2/2010
DIVERSOS

20/10/2010 NOMINA. APROVACIÓ DE GRATIFICACIONS I RRHH
HORES EXTRES

1/2010
DIVERSOS

20/10/2010 NÒMINA. APROVACIÓ FACTORS DE
RRHH
L’ESPECÍFIC NÒMINA MES D’OCTUBRE DE 2010

10-09-07
AGOUJILSELLAK

20/10/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES BAIXA D'OFICI SECRETARIA
DELS SRS. LAHCEN AGOUJIL I HANAN SELLAK
DEL C. COLLSACABRA, 34 4-1
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

10-10-13 ANTWI 20/10/2010 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES BAIXA D'OFICI SECRETARIA
DEL SR. FRANK ANTWI DEL C. PUIG-ROVÍ, 50 13
EXP.614/2010

20/10/2010 OBERTURA DE CATA SOBRE LA VORERA A
L'AV. GENERALITAT, 31

URBANISME

EXP.615/2010

20/10/2010 OBERTURA DE CATA AL CARRER MANLLEU, 81 URBANISME

610-2010

20/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR- AV. MONTSERRAT, URBANISME
26

606-2010

20/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-CANIGÓ, 39,B

URBANISME

605-2010

20/10/2010 LLICÈNCIA D'OBRA MENOR-ST. ROC, 4

URBANISME

P/2010/108

19/10/2010 BAIXA ORDRE DE PAGAMENT P/2010/108

INTERVENCIÓ

56/01-III

19/10/2010 DESISTIMENT CANVI TITULARITAT

ACTIVITATS

19/10/2010 CONCEDIR DUPLICAT TÍTOL NÍNXOL NÚM. 145 SECRETARIA
5A. OEST-CENTRAL
LOCAL SOCIAL 19/10/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA
ZONA
"CONSTRUCCIÓ D'UN LOCAL SOCIAL A LA
ESPORTIVA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL"

INTERVENCIÓ

19/10/2010 CONCEDIR DRET FUNERARI NÍNXOL NÚM. 2337 SECRETARIA
1A. PART NOVA
1996/196

19/10/2010 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT

BENESTAR
SOCIAL

8/2010-SELEC

19/10/2010 APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I RRHH
EXCLOSOS CONV. AGENT
SOCIOEDUCATIU/VA

MILLORA CAMP 19/10/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
INTERVENCIÓ
DE FUTBOL
"PROJECTE DE MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL"
CENTRE ACCIÓ 19/10/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
INTERVENCIÓ
SOCIAL LA
"PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE
CARRERA
D'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITARI LA CARRERA"
ESPAI PROTEGIT 19/10/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
INTERVENCIÓ
CAN BASSAS
"PROJECTE DE MILLORA I RECUPERACIÓ DE
L'ESPAI PROTEGIT DEL CANAL DE CAN BASSAS"
LLERA TER A
MATABOSCH

19/10/2010 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
INTERVENCIÓ
"PROJECTE DE RECUPERACIÓ I REHABILITACIÓ
DE L'ESPAI FLUVIAL DE LA LLERA DEL TER A LA
ZONA DE MATABOSCH"

5/10-I

19/10/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD

ACTIVITATS

EXP. 236/2010

19/10/2010 RENÚNCIA CANVI DE NOM LLICÈNCIA
D'OBRES C. ST. ANTONI, 9

URBANISME

10-06,07 NO RN 19/10/2010 DECRET DECLARANT LA CADUCITAT PER NO
RENOVAR L'EMPADRONAMENT DELS MESOS
DE JUNY I JULIOL 2010

SECRETARIA

P/2010/110

19/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/110

INTERVENCIÓ

P/2010/111

19/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/111

INTERVENCIÓ

P/2010/109

19/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/109

INTERVENCIÓ

22/2010

18/10/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
INTERVENCIÓ
PRESSUPOST NÚM. 22/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS DE PARTIDES QUE
S'ESTIMEN REDUÏBLES
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EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

EXP. 617/10

18/10/2010 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

URBANISME

25/10-III

18/10/2010 CANVI TITULARITAT

ACTIVITATS

172/2010 RRHH 18/10/2010 NÒMINA. RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS RRHH
18/10/2010 CANVI TITULARITAT NÍNXOL NÚM. 2276 4A.
PART NOVA

SECRETARIA

1/2010- SELEC

15/10/2010 RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL LLISTA
ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA CAPORAL

RRHH

EXP.2010/433

15/10/2010 RENÚNCIA OBRA CTRA. CONANGLELL, 4,6,8

URBANISME

EXP.97/2010

15/10/2010 RECTIFICACIÓ TAXA PER OCUPACIÓ VIA
PUBLICA LLICÈNCIA C. CADÍ, 8

URBANISME

MALIANTA

15/10/2010 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT ENDERROC
NAUS MALIANTA

URBANISME

47/01-II,2

15/10/2010 DESISTIMENT SOL·LICITUD

ACTIVITATS

03/2010-I

15/10/2010 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ

ACTIVITATS

04/2010-I

15/10/2010 LEGITIMACIÓ COMUNICACIÓ

ACTIVITATS

21/2010

15/10/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 21/2010 PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS QUE S'ESTIMEN
REDUÏBLES

INTERVENCIÓ

19/2010

14/10/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 19/2010, PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

INTERVENCIÓ

20/2010

14/10/2010 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST NÚM. 20/2010, PER GENERACIÓ
D'INGRESSOS NO TRIBUTARIS

INTERVENCIÓ

13/10/2010 APROVAR MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
NÚM. 16/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT

INTERVENCIÓ

16/2010

24/10 DIVERSOS 13/10/2010 CONTRACTACIÓ LLOCS CASA D'OFICIS
"TORELLÓ ENXARXA'T"
13/10/2010 CREACIÓ SOCIETAT MERCANTIL PER PACTES
TERRITORIALS I ALTRES
158/2010 RRHH 13/10/2010 ACCEPTACIÓ RENÚNCIA RELACIÓ LABORAL
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RRHH
SECRETARIA
RRHH

13/10/2010 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

BENESTAR
SOCIAL

P/2010/107

13/10/2010 ORDRE DE PAGAMENT P/2010/107

INTERVENCIÓ

12/05-II,2

13/10/2010 ESTIMAR AL·LEGACIONS

ACTIVITATS

39/10

05/10/2010 PROPOSTA SANCIÓ

POLICIA
LOCAL

39.2/10

05/10/2010 ACORD INCOACIÓ

POLICIA
LOCAL

20/2010 RRHH

05/10/2010 CONTRACTACIÓ JAVIER GARCIA LARROSA

RRHH

P/2010/102

05/10/2010 BAIXA ORDRE DE PAGAMENT P/2010/102

INTERVENCIÓ

OFICINA HABIT. 05/10/2010 INSCRIPCIÓ AL REGISTRE HABITATGES DE
PROTECCIÓ OFICIAL

SECRETARIA

P/2010/104

INTERVENCIÓ

05/10/2010 ORDRES DE PAGAMENT P/2010/104

155/2010 RRHH 22/09/2010 REDUCCIÓ DE JORNADA PER TENIR CURA
D’UN FILL MENOR DE 6 ANYS

RRHH

EXP.

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

146/2010 RRHH 16/09/2010 CONTRACTACIÓ LA SALLE BOTEY MARÇAL

RRHH

117/2010 RRHH 20/07/2010 COMPACTACIÓ REDUCCIÓ JORNADA PER A RRHH
TENIR CURA D’UN FILL
F/2010/199

18/05/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2010/199 INTERVENCIÓ

AD-73/2010

18/05/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
73/2010

AD-78/2010

18/05/2010 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES AD- INTERVENCIÓ
78/2010

F/2010/198

11/05/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2010/198 INTERVENCIÓ

F/2010/197

11/05/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2010/197 INTERVENCIÓ

F/2010/195

11/05/2010 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2010/195 INTERVENCIÓ

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels decrets que s’han relacionat a la taula
que precedeix.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
5.2.1
5.2.2
5.3.3
5.3.4

Sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2010
Sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2010
Sessió ordinària del dia 15 de novembre de 2010
Sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2010.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les actes de la Junta de Govern Local
que s’han relacionat més amunt.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1 Resolució del 26 d’octubre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 21/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

206-130-1200600 Triennis
funcionaris adm.
Gral. seguretat
ciutadana

1.505,00 €

215,00 €

1.290,00 €

206-132-1200400 Retribucions
bàsiques
funcionaris
seguretat i ordre

212.218,62 €

14.071,69 €

198.146,93 €

206-132-1210000 Retribucions
complementàries
destí funcionaris
seguretat i ordre

87.609,84 €

4.134,56 €

83.475,28 €

284.820,99 €

24.041,54 €

260.779,45 €

206-132-1210100 Retribucions
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complementàries
específic
funcionaris
seguretat i ordre
206-151-1200300 Retribucions
bàsiques
personal
funcionari
urbanisme

48.776,54 €

8.671,28 €

40.105,26 €

206-151-1200600 Triennis
funcionaris
urbanisme

17.639,32 €

1.243,78 €

16.395,54 €

206-151-1210000 Retribucions
complementàries
destí funcionaris
urbanisme

27.121,44 €

2.145,77 €

24.975,67 €

206-151-1210100 Retribucions
complementàries
específic
funcionaris
urbanisme

59.626,46 €

4.450,82 €

55.175,64 €

7.817,71 €

446,70 €

7.371,01 €

206-151-1600000 Seguretat Social
funcionaris
urbanisme

59.923,43 €

5.381,06 €

54.542,37 €

206-171-1510000 Gratificacions al
personal parcs i
jardins

610,85 €

580,27 €

30,58 €

206-324-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal serveis
complementaris
educació

41.901,71 €

20.159,55 €

21.742,16 €

206-324-1500000 Productivitat
serveis
complementaris
educació

2.914,45 €

1.508,48 €

1.405,97 €

206-324-1600000 Assegurança
social personal
serveis
complementaris
educació

14.310,49 €

6.770,75 €

7.539,74 €

206-340-1200600 Triennis personal
funcionari adm.
Gral. D’esports

1.880,76 €

268,68 €

1.612,08 €

206-340-1300000 Retribucions
personal laboral
fix adm. Gral.

26.833,88 €

373,80 €

26.460,08 €

206-151-1500000 Productivitat
personal
funcionari
urbanisme
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Esports
206-342-1510000 Gratificacions al
personal
d’esports

3.500,00 €

321,62 €

3.178,38 €

206-433-1500000 Productivitat
personal
promoció
econòmica

6.624,82 €

2.966,85 €

3.657,97 €

206-450-1200600 Triennis
funcionaris
infraestructures

5.382,30 €

265,12 €

5.117,18 €

206-459-1510000 Gratificacions al
personal
infraestructures

3.750,00 €

3.562,50 €

187,50 €

206-920-1200600 Triennis
funcionaris adm.
Gral.

21.410,20 €

2.467,32 €

18.942,88 €

206-931-1200000 Retribucions
bàsiques grup A1
funcionaris
política
econòmica

23.385,93 €

1.418,55 €

21.967,38 €

206-931-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 hisenda i
planificació

49.264,54 €

1.636,62 €

47.627,92 €

206-931-1210000 Retribucions
complementàries
destí funcionaris
hisenda

23.552,28 €

856,69 €

22.695,59 €

206-931-1210100 Retribucions
complementàries
específic
funcionaris
d’hisenda

62.941,17 €

1.146,70 €

61.794,47 €

206-934-1200600 Triennis
funcionaris gestió
de la tresoreria

2.246,92 €

340,16 €

1.906,76 €
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Total baixes de crèdits:

109.445,86 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

206-130-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris adm.

Consignació
inicial
12.118,42 €

Recaptat
215,00 €

Diferència
12.333,42 €

Gral. Seguretat
ciutadana
0,00 €

321,62 €

321,62 €

206-132-1240400 Retribucions
bàsiques grup C2
funcionaris
pràctiques
seguretat
ciutadana

10.371,98 €

14.071,69 €

24.443,67 €

206-132-1240900 Altres retribucions
bàsiques grup C2
funcionaris
pràctiques
seguretat
ciutadana

14.142,66 €

18.166,22 €

32.308,88 €

206-132-1510000 Gratificacions al
personal
funcionari
seguretat
ciutadana

30.000,00 €

10.009,88 €

40.009,88 €

206-171-1300100 Hores
extraordinàries
personal laboral
parcs i jardins

0,00 €

64,17 €

64,17 €

206-130-1510000 Gratificacions
personal adm.
Gral. Seguretat
ciutadana

206-221-1620500 Assegurança
d’accidents
personal
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8.500,00 €

1.418,55 €

9.918,55 €

206-241-1500000 Productivitat
personal foment
de l’ocupació

0,00 €

2.966,85 €

2.966,85 €

206-320-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal adm.
Gral. Serveis
educatius

0,00 €

20.159,55 €

20.159,55 €

206-320-1500000 Productivitat
personal adm.
Gral. educació

1.139,58 €

1.508,48 €

2.648,06 €

206-320-1600000 Assegurança
social personal
adm. Gral.
educació

18.255,89 €

6.770,75 €

25.026,64 €

206-340-1200300 Retribucions
bàsiques grup
Ca adm. Gral
esports

12.118,42 €

268,68 €

12.387,10 €

206-340-1500000 Productivitat
personal adm.

785,75 €

373,80 €

1.159,55 €

Gral. esports
206-450-1200100 Retribucions
bàsiques grup A2
funcionaris adm.
Gral.
Infraestructura

17.801,95 €

500,22 €

18.302,17 €

206-450-1200300 Retribucions
bàsiques
personal
funcionari grup
C1 d’obres i
serveis

12.118,42 €

6.628,51 €

18.746,93 €

206-450-1210000 Retribucions
complementàries
nivell de destí
funcionaris obres
i serveis

9.123,24 €

1.782,42 €

10.905,66 €

206-450-1210100 Retribucions
complementàries
específic
funcionaris
infraestructures

21.763,37 €

3.335,84 €

25.099,21 €

206-450-1500000 Productivitat
personal obres i
serveis

3.154,03 €

180,75 €

3.334,78 €

206-450-1600000 Seguretat Social
personal
infraestructures

20.297,13 €

2.457,88 €

22.755,01 €

206-459-1300100 Hores
extraordinàries
personal laboral
altres
infraestructures

0,00 €

3.144,01 €

3.144,01 €

7.452,87 €

934,59 €

8.387,46 €

206-920-1200000 Retribucions
bàsiques grup A1
funcionaris adm.
Gral.

34.582,35 €

366,17 €

34.948,52 €

206-920-1200100 Retribucions
bàsiques grup A2
funcionaris adm.
Gral.

17.262,53 €

393,52 €

17.656,05 €

206-920-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 adm. Gral.

80.597,02 €

5.666,38 €

86.263,40 €€

206-920-1200400 Retribucions
bàsiques grup C2
funcionaris obres

11.099,17 €

251,16 €

11.350,33 €

206-459-1500000 Productivitat
personal
infraestructures
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i serveis
206-920-1210000 Retribucions
complementàries
nivell destí
funcionaris adm.
Gral.

44.454,56 €

1.220,04 €

45.674,60 €

206-920-1210100 Retribucions
complementàries
específic
funcionaris adm.
Gral.

126.661,93 €

2.261,68 €

128.923,61 €

14.895,48 €

122,48 €

15.017,96 €

149.774,49 €

2.712,92 €

152.487,41 €

206-931-1200600 Triennis
funcionaris
hisenda i
planificació

7.521,08 €

478,16 €

7.999,24 €

206-931-1500000 Productivitat
personal
funcionari
hisenda

3.827,27 €

143,47 €

3.970,74 €

206-931-1600000 Seguretat social
funcionaris
hisenda

46.154,83 €

210,26 €

46.365,09 €

206-934-1200300 Retribucions
bàsiques grup C1
funcionaris gestió
tresoreria

13.186,72 €

340,16 €

13.526,88 €

206-920-1500000 Productivitat
personal adm.
Gral.
206-920-1600000 Seguretat Social
personal adm.
Gral.

Totals altes de crèdits :

109.445,86 €

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que s’ha transcrit als paràgrafs
que precedeixen.
5.3.2 Resolució de l’11 de novembre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 23/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

206-151-1200600 Triennis
funcionaris

Consignació
inicial
16.395,54 €

Proposta
d’increment
2.155,32 €

Consignació
definitiva
14.240,22 €
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urbanisme
206-459-1500000 Productivitat
personal
infraestructures

8.387,46 €

943,59 €

7.443,87 €

206-920-1200000 Retribucions
bàsiques grup
A1 funcionaris
adm. Gral.

34.483,05 €

1.033,62 €

33.449,43 €

Total baixes de crèdits:

4.132,53 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Recaptat

Diferència

206-151-1200000 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A1 urbanisme

20.473,82 €

446,50 €

20.920,32 €

206-151-1200100 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
A2 urbanisme

17.825,55 €

643,14 €

18.468,69 €

206-151-1200300 Retribucions
bàsiques
funcionaris grup
C1 urbanisme

40.105,26 €

1.065,68 €

41.170,94 €

206-171-1500000 Productivitat
personal parcs i
jardins

454,47 €

943,59 €

1.398,06 €

206-912-1100000 Retribucions
bàsiques
personal
eventual òrgans
de govern

22.047,81 €

147,66 €

22.195,47 €

0,00 €

885,96 €

885,96 €

206-912-1100200 Retribucions
complementàries
personal
eventual òrgans
de govern

Totals altes de crèdits:

4.132,53 €

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que s’ha transcrit als paràgrafs
que precedeixen.
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5.3.3 Resolució de l’11 de novembre de 2010.
Modificació de crèdits núm. 24/2010.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

208-3382140000

Reparacions
furgoneta règim
intern

209-1322130000

209-1342270000

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

825,00 €

32,01 €

792,99 €

Manteniment
sonòmetres
seguretat
ciutadana

1.424,83 €

1.000,00 €

424,83 €

Neteja noves
dependències
protecció civil

1.000,00 €

100,00 €

900,00 €

Total baixes de crèdits: ...............................................

1.132,01 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

208-3382240002

Assegurança
furgoneta règim
intern

570,00 €

32,01 €

602,01€

209-1322260300

Publicacions en
diaris oficials.
Seguretat
ciutadana

200,00 €

1.000,00 €

1.200,00 €

209-1342210000

Subministrament
electricitat local
protecció civil

1.000,00 €

100,00 €

1.100,00 €

Totals altes de crèdits: ..............................................

1.132,01 €

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del decret que s’ha transcrit als paràgrafs
que precedeixen.
5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de la nota de
reparament 28-10, vistos els Decrets de l’Alcaldia del 19 de gener de 2010 i del 21 de juny
de 2010 , la nota de reparament 29-10, tenint en compte la relació de llocs de treball per
a l’exercici 2010, aprovada pel Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2010 i la nota
de reparament 30-10, vista la Resolució de l’Alcaldia del 16 de febrer de 2010, emeses
totes elles per la Intervenció de fons municipal, i que es van adjuntar a l’ordre de
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pagament núm. P/2010-123 de 27 d’octubre de 2010, en la que consten incloses les
nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes d’octubre de 2010.
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les notes de reparament que s’han
transcrit al paràgraf que precedeix.

6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
INTERVENCIONS:
SRA. CARME URGELL:
Aquest és un expedient per modificar una partida del pressupost de cultura, per
l’ascensor per al nou local d’entitats. L’import surt del manteniment dels locals d’arts
plàstiques.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

6.1 PROPOSTA PER L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ, EXP. NÚM. 27/2010, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
ACORD:
Expedient número 27/2010, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 de novembre de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva
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101-3352120000

Manteniment
locals arts
plàstiques

2.000,00 €

Total baixes de crèdits: ...............................................

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial
101-3342130000

Nom
Manteniment
ascensor local
d’entitats

Consignació
inicial
0,00 €

Totals altes de crèdits: ..............................................

Proposta d’alta
1.000,00 €

Consignació
definitiva
1.000,00 €

1.000,00 €

4. La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 27/2010 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Podríeu explicar per què no són necessaris aquests 1.000 euros per al manteniment dels
locals d’arts plàstiques? Ho dic, perquè és el 50% del pressupost que tenien.
SR. MIQUEL FRANCH:
No és necessari, perquè sobren.
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SRA. MONTSE AYATS:
Ja està obert, aquest local? Per què hi ha tanta pressa en consignar aquests 1.000 euros?
SR. MIQUEL FRANCH:
El cost del manteniment d’un ascensor és molt elevat. Les obres, si no recordo malament
van quedar acabades a través del Fons Estatal d’Inversió, no sé si al primer o el segon
trimestre d’enguany i s’ha de pagar i no hi havia partida consignada i ara es consigna.
SR. LLUÍS BASSAS:
El problema és que el manteniment s’ha de fer i s’ha de pagar, tan si es fa servir, com si
no. Si l’ascensor està instal·lat, el manteniment s’ha de fer i s’ha de pagar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 17 membres del Consistori.

7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1.Al ple del mes d’octubre, des del nostre grup, vàrem retreure a la regidora de seguretat
ciutadana el to i el contingut d’una carta que s’havia adreçat a algunes entitats, on a
banda d’això, el que nosaltres dèiem és que s’exigia a les entitats unes responsabilitats
que ens semblava que l’Ajuntament no se’n podia eximir. Ens agradaria saber quins
passos s’han fet des de llavors i quines novetats hi ha.

Respon el Sr. Miquel Franch: Deixant al marge la carta, diu el que diu, hagués pogut dir
alguna altra cosa, però de problema no n’hi ha cap més que el fet que s’ha publicat una
normativa molt complexa i difícil de poder complir i que des de l’Ajuntament, la intenció que hi
ha, és intentar fer les coses el màxim bé possible, i en aquest sentit té certa lògica que
algunes entitats quan veuen que la normativa diu el que diu, tinguin certa preocupació i que
vegin que potser els recau un seguit d’obligacions, que els altres anys no les tenien i, per tant,
estan preocupats. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’està treballant per tal que aquesta
preocupació sigui la mínima possible. Confiem que trobarem el sistema de fer-ho, per diverses
raons: en primer lloc, perquè no trobem gaire correcte aquest decret, perquè és molt fàcil dir
segons què i possiblement s’ha fet per a unes entitats o per a unes situacions molt concretes,
sense pensar, segurament, que hi ha poblacions com la nostra, o més petites, que tenim certa
dificultat en el moment en què se’ns exigeix un seguit de condicionants i tampoc donen un
temps d’adaptació i això preocupa.
El sentiment més delicat per a l’organització, en aquest cas, Deixebles de Sant Feliu i PIOC, és
que la normativa exigeix una assegurança per responsabilitat civil molt complexa, molt alta i,
és clar, aquestes entitats inicialment no tenien previst contractar-la. També exigeix un
protocol en el moment de sol·licitar l’organització d’un acte al municipi. Estic segur que en
ciutats com Barcelona, Badalona o Vic és relativament senzill fer-ho, però demanar a una
entitat el que diu el decret, no el que diu una carta que va enviar l’Ajuntament, que és
obligatori uns protocols com ara pot ser un pla de mobilitat, un pla acústic, un pla
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d’emergències bastant complex, ... les entitats dels municipis, no hi estan acostumades i
l’Ajuntament creiem que tampoc han de fer això.
Per tant, l’Ajuntament ha posat en funcionament unes persones que estan treballant en això.
Per una banda, l’Ajuntament, d’entrada farà una actuació, per tal que la carpa, que d’entrada no
estava en condicions per ser utilitzada, pugui utilitzar-se el dia de Carnaval; farem una
inversió per tal que sigui possible i, un dels problemes que plantejava aquest decret, després
de parlar amb aquestes entitats, la solució que plantejarà l’Ajuntament, pràcticament puc
donar per segur que serà aquesta: en el tema de responsabilitat civil, no avançaré el que es
farà, perquè abans en vull parlar amb les entitats amb les quals ens reunirem properament per
acabar de treballar-ho i s’està treballant des de l’Ajuntament, perquè sigui el més fàcil
possible.
I també, des de l’Ajuntament col·laborarem i assumirem un seguit de treballs que les entitats
no poden fer, com és el pla de mobilitat, el pla de seguretat, acústic, ... és realment
preocupant el que diu el decret, perquè diu que un Carnaval que es fa al carrer, com és que es
pugui demanar un pla acústic? Si un municipi té 50 db, quan es fa un carnaval, no n’hi pot haver
60? Es fa una mica difícil de creure.
Aquí també hi ha hagut certes intencions una mica estranyes de generar certa polèmica allà on
no n’hi ha; no ho dic per ningú en concret, però sembla absolutament absurd. A vegades hi ha
qui té intenció d’anar tirant llenya al foc per tal que les coses es compliquin més. Això ja va
quedar clar davant les entitats, que la intenció de l’Ajuntament és tirar endavant això i
confiem que en un parell de setmanes hi trobarem les sortides corresponents; el més complex
és el tema de l’assegurança, que ja s’està tractant; també hem parlat amb altres ajuntaments
de Catalunya que es trobaran en situacions semblants, de tal manera que el que pugui fer un,
també serveixi per als altres i confiem que serà d’aquesta manera i tenim ganes de fer-ho
molt ben fet, perquè això entra en vigor ara; si ho fem bé en aquesta primera festa que es viu
a Torelló, amb aquestes entitats, segur que obrirem el camí per a les altres. Per tant, si ho
fem bé aquest any, durant molt anys les coses es faran bé. I a mesura que anem avançant, tal
com has demanat tu Jordi, aniré informant a tots els grups; a més, interessa que tothom ho
sàpiga, perquè són coses que t’exigeixen, que no has fet mai i que també tens certes
dificultats en el moment de fer-ho, però no hi haurà problemes.

Sra. Montse Ayats: Només dir, des del nostre grup, no sé si ens heu al·ludit, però en tot cas,
nosaltres si que ho vàrem treure a l’anterior ple. Celebrem que s’hagi rectificat respecte a
les intencions inicials que, pel to de la carta eren de traspassar les responsabilitats a les
entitats, quan nosaltres hem defensat i continuarem defensant que estem parlant d’unes
festes i unes activitats que són molt més que les festes i les activitats d’unes entitats, són les
festes i les activitats d’un poble, com el nostre, Torelló i, per tant, celebrem que es trobin
solucions.

Sr. Miquel Franch: Montse: el que no podem fer és embolicar la troca. Perdona que t’ho digui
d’aquesta manera, perquè hi ha algú que es fa la pel·lícula, se l’explica i a vegades no l’explica
prou bé, però vol intentar que els altres se la creguin i no és així, no és així... es va fer una
carta, explicant exactament el que diu la normativa; hagués pogut dir una altra cosa o s’hagués
pogut fer d’una altra manera, estic totalment d’acord, però a partir d’aquí, no hagués canviat
res del que és obligatori fer quan es fa una festa a Torelló i, per tant, l’Ajuntament està
treballant per fer-ho correctament. És així de clar! Tot el que hi vulguis afegir, molt bé,
afegeix-ho, però és així!
Així m’ho han expressat a mi els presidents de les dues entitats i m’han expressat també unes
preocupacions que no vull dir aquí.
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Sra. Montse Ayats: No es tracta de canviar el que s’ha de fer, si no que es tracta del qui
ho ha de fer i com s’ha de fer, que és conjuntament.

SR. JORDI CASALS:
7.2.Respecte a aquest tema, hem parlat amb la regidora, la Cristina Sala i també ho vàrem
poder fer amb l’alcalde fa pocs dies. Els vàrem transmetre la nostra opinió i el que
demanaríem –i creiem que així hauria de ser- és que la gestió que facin, que entenem
que serà la correcta, que ens tingui informats als grups municipals que estem a l’oposició
de com va avançant aquest tema; és una cosa prou important per tots plegats, com
perquè tothom pugui posar-hi el seu granet de sorra, constructivament. Per això demano
poder tenir aquesta informació.

8/ INFORMACIONS:
SR. MANEL ROMANS:
8.1.He repartit les postals abans. Com cada any, celebrem el dia mundial de la sida. Hem fet
els punts de llibre que fem cada any i que hem repartit als cicles formatius, a batxillerat i
als bars que es considera que tenen el públic més jove, a l’ABS i a les dependències
municipals. Com cada any, ho fem conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Pere i
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
També hem repartit les postals on hi ha les bases per al nou concurs que farem aquest
any.
El dia 1 de desembre entregarem als bars on va més públic jove, preservatius i llacets del
dia mundial de la sida.
Farem un espectacle teatral a l’IES Cirvianum, com cada any i es reunirà la junta, com
cada any, per escollir el punt de llibre i la postal de l’any vinent.
SR. MIQUEL FRANCH:
8.2.Les obres de construcció de l’escola Marta Mata ja han començat i ho han fet al ritme
que es preveia i, per tant, esperem que no hi hagi cap problema i estiguin finalitzades a la
data que es va acordar amb el departament d’educació, que és a finals del mes
d’agost.
8.3.Aquest és un tema d’anys; parlem de l’any 1998 o 1999 i és el mur de contenció de
Matabosch; és un mur que fa molts anys que s’havia de fer i per algunes circumstàncies
no es va fer; l’Ajuntament ja ho tenim tot a punt per procedir a la licitació i mirarem que
es pugui executar el més aviat possible. Costarà una mica, perquè és complicat, però per
part de l’Ajuntament ja tenim el projecte i confiem que d’aquí a un parell de mesos la
cosa ja estigui del tot feta i es pugui tirar endavant.
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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