ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE,
CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNY DE 2011:

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
06/2011
extraordinari
22 de juny de 2011
de les 20:00 a les 20:33
Sala de plens de la casa de la vila

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

Jaume Vivet i Soler
Manel Romans i Sànchez
Albert Portús i Noguera
Núria Güell i Rovira
Carme Francolí i Casas
Marc Fontserè i Candell
Pere Galobardes i Molera
David Forcada i Rifà
Irene Hernández Yebra
Jordi Casals i Prat
Berta Faro i Basco
Lluís Sabatés i Padrós
Josep M. Soldevila Miró
David Olivares González
Joan Manel Castillo Rubio
Roser Mas Illamola

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
JpT-ERC-AM
JpT-ERC-AM
JpT-ERC-AM
PxC
PxC
PxC
ICV-EUIA-V

5a. Tinenta d’alcalde

Concepció Villena Aceituno

CiU

Secretària:

Montserrat Freixa i Costa

Excusa la seva assistència:
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3.1.2. Creació i composició de les comissions informatives
3.1.3. Proposta d’indemnitzacions i retribucions als regidors i regidores i
als grups municipals
3.1.4. Acord de periodicitat de les sessions plenàries
3.1.5. Creació de personal eventual
3.1.6. Composició dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament
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entitats en què participa
3.2. URBANISME
3.2.1. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de la Ronda del Puig, 215239.
1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 5/2011,
corresponent a la sessió de constitució, celebrada el dia 11 de juny de 2011.
2/ DONAR COMPTE
D’ORGANITZACIÓ:
2.1.

DELS

DECRETS

DE

L’ALCALDIA

EN

MATÈRIA

DECRETS:

2.1.1. Nomenament dels Tinents i tinentes d’Alcalde
Es dóna compte del decret de l’Alcaldia dictat en data de 15 de juny de 2.011 la
transcripció literal del qual és la següent:

Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (Nomenament de tinents d’Alcalde)
arran de les eleccions municipals del proppassat 22 de maig.
Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011 es fa necessari procedir
a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la constitució de la
Junta de Govern.
De conformitat amb el que disposen els articles 23.39 de la llei 771985, de 2 d’abril, és
procedent designar els tinents d’Alcalde entre els membres de la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
1.Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 23)
2.Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya (articles 58, 53.2,55 i 56)
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3.Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
regulen (articles 35, 38,41, 43, 46 a 48)
Per tant,
R E S O L C:
PRIMER.- DESIGNAR com a tinents d’alcalde i tinentes d’alcalde de l’Ajuntament de
Torelló, els regidors i regidores membres de la Junta de Govern següents:
PRIMER.- Sr. Manel Romans i Sànchez
SEGON.- Sr. Albert Portús i Noguera
TERCERA.- Sra. Núria Güell i Rovira
QUARTA.- Sra. Carme Francolí i Casas
CINQUENA.- Sra. Concepció Villena Aceituno
SEGON.- Fer avinent als tinents i tinentes d’alcalde nomenats que els correspon, amb
acceptació prèvia del seu càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i
per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions i que es considerarà que accepten el
càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi
manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que
ha de ser expressa i manifestada per escrit, cessament o pèrdua de la condició de
membre de la Junta de Govern Local.
TERCER.- A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designat el tinent
d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel
primer Tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents d’Alcalde
establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’això
a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde
Accidental més d’un d’ells. Durant l’exercici del càrrec d’Alcalde Accidental no podran
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat ni atorgarne de noves.
QUART.- NOTIFICAR personalment la present Resolució a les persones designades,
que es considerarà acceptada tàcitament, llevat de manifestació expressa; i remetre
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació;
igualment publicar la Resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, sense perjudici de
la seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’alcalde.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que dugui a terme en compliment de l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT

2.1.2. Nomenament dels membres i funcions de la Junta de Govern Local
Es dóna compte del decret de l’Alcaldia dictat en data de 15 de juny de 2.011 la
transcripció literal del qual és la següent:
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Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (Junta de Govern Local) arran de
les eleccions municipals del proppassat 22 de maig.
Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011 es fa necessari procedir
a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la constitució de la
Junta de Govern.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1b) en aquest municipi és obligatòria
la constitució de la Junta de Govern per tenir una població de dret superior a 5.000
habitants.
Fonaments de dret
1.Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 24)
2.Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya (articles 52 a 57)
3.Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
regulen (articles 35, 38, 43, 52 i 53)
Per tant,
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R E S O L C:
PRIMER.- CONSTITUIR LA Junta de Govern, òrgan col.legiat municipal de caràcter
resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
-

President: L’Alcalde: Sr. Jaume Vivet Soler
Vocals:
Sr. Manel Romans Sànchez
Sra. Núria Güell Rovira
Sr. Albert Portús Noguera
Sra. Carme Francolí Casas
Sra. Concepció Villena Aceituno

SEGON.- Invitar els regidors que es relacionen a continuació, a assistir a les sessions
que celebri la Junta de Govern Local, amb veu i sense vot:
Per la llista del PSC-PM, Sr. Marc Fontserè i Candell
Per la Llista JpT-ERC-AM, Sr. Jordi Casals i Prat
Per la llista de PxC, Sr. Josep M. Soldevila Miró
Per la llista d’ICV-EUIA-V, Sra. Roser Mas Illamola

TERCER.- Fer avinent als designats que es considerarà que accepten el càrrec
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que
aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i
manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.

QUART.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat
ordinària els dilluns no festius de cada mes, excepte l’últim, a les set de la tarda i a les
cinc de la tarda el penúltim, a la Caseta del Jardí, prèvia convocatòria a l’efecte,
realitzada per aquesta Alcaldia.
CINQUÈ.- FACULTAR el senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les sessions
de la Junta de Govern del mes d’agost i per alterar les sessions de la Setmana Santa i
Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió
dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries de la junta de Govern, dins de la mateixa setmana de la seva
celebració quan el dia fixat sigui festiu.
SISÈ.- Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a
l’alcalde en exercici de les seves atribucions. Així mateix es delega a la Junta de Govern
les competències següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament
del
planejament general no expressament atribuïts al ple així com els dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
La sol·licitud, tramitació i justificació de tota classe de subvencions que formuli
aquest ens local.
L’aprovació dels convenis en què participi i subscrigui aquest ajuntament.
L’aprovació de mocions, quan per la seva vigència temporal, no coincideixi amb
una convocatòria del Ple.
La resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial fins el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost.
Aprovar i autoritzar despeses, d’acord amb el que disposin les bases
d’execució del pressupost.
Propostes de baixa de taxes i impostos municipals i altres ingressos de dret
públic a proposta de l’ORGT.
Contractació: contractacions i concessions de tota mena quan el seu import
excedeixi de 300.000 € i no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris de la
Corporació, incloses les plurianuals quan la seva durada no sigui superior a 4
anys ni l’import acumulat superi el 10% dels recursos ordinaris. La competència
engloba les aprovacions de l’expedient de contractació, aprovació dels plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques, aprovació de la classificació
de les propostes, adjudicacions dels contractes i aprovació de les certificacions
d’obres.
Les altres atribucions que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres
òrgans municipals.

SETÈ.- Notificar personalment la present Resolució a les persones designades, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació; igualment publicar
la Resolució en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat
des del dia següent al de la seva signatura.
SISÈ.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta Resolució en la primera sessió
que dugui a terme.
SETÈ.-NOTIFICAR aquesta resolució a tots els Caps dels diferents Serveis Municipals.
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EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT

2.1.3. Delegacions als membres de l’equip de govern.
Es dóna compte del decret de l’Alcaldia dictat en data de 15 de juny de 2.011 la
transcripció literal del qual és la següent:

Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011, i amb l’objecte de dotar
d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta alcaldia considera
necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 56.4 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local
de Catalunya i l’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter general,
en favor dels membres de la Junta de Govern Local i, de caràcter especial, en favor de
diferents Regidors.
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència Anteriorment,
aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es
trobin dins dels supòsits previstos a l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
R E S O L C:
PRIMER.- EFECTUAR a favor dels membres de la Junta de Govern que a continuació
es relacionen, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes de
les seves respectives Àrees als Caps d’Àrea que inclourà la facultat de dirigir i gestionar
els serveis inclosos en la seva Àrea. Els Caps d’Àrea tindran la potestat de supervisar
l’actuació dels Regidors amb delegacions dins la seva Àrea.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I MEDI AMBIENT
CAP D’ÀREA: SRA. CARME FRANCOLÍ i CASAS
URBANISME: SR. JAUME VIVET i SOLER
Atribucions:
• Planejament urbanístic.
• Planejament urbanístic de desenvolupament del planejament general.
• Gestió urbanística.
• Llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna.
• Protecció de la legalitat urbanística.
• Oficina de projectes urbans.
• Catàleg del patrimoni històric.
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•
•
•

Obres Públiques.
Patrimoni públic del sòl.
Habitatge. Oficina d’habitatge i Pla Local d’habitatge públic.

INTERVENCIÓ INTEGRAL EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS: SR. JAUME VIVET i
SOLER
Atribucions:
• Llicències i autoritzacions.
• Relacions amb els tècnics sanitaris.
• Relacions amb usuaris i associacions sectorials.
• Coordinació amb Consell Comarcal i OGAU
OBRES I SERVEIS: SR. JAUME VIVET i SOLER
Atribucions:
• Subministrament d’aigua potable.
• Obres a la via pública
• Propaganda a la via pública.
• Mobiliari urbà.
• Rètols.
• Ocupacions en general (terrasses, guals, entrades edificis,..)
• Serveis d’inspecció.
• Neteja de via pública i recollida d’escombraries.
• Deixalleria.
• Ordenances sobre neteja de via pública i serveis de recollida de residus i
d’animals abandonats.
• Serveis funeraris i cementiri.
• Enllumenat públic.
• Seguiment i execució del Pla d’Accessibilitat.
• Mercat Municipal. Infraestructura.
• Instal·lació, reforma i manteniment de jardins, parcs públics i arbrat.
• Relacions, acords i seguiment de convenis signats amb empreses de serveis
externs. (Electricitat, aigües, jardineria, neteja,....)
• Brigada Municipal.
MÓN RURAL: SR. JAUME VIVET i SOLER
Atribucions:
• Agricultura i ramaderia i serveis urbans al món rural.
• Promoció de noves activitats econòmiques rurals.
• Relacions amb les Associacions de Defensa Forestal.
• Preservació del sòl no edificable.
MEDI AMBIENT: SRA. CARME FRANCOLÍ i CASAS
Atribucions:
• Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
• Auditoria mediambiental i Agenda 21.
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•
•
•
•
•
•
•

Educació ambiental i sostenibilitat.
Lleres i aigües fluvials.
Abocadors i tractament de residus.
Ordenances municipals sobre medi ambient.
Contaminació acústica i lumínica.
Promoció d’energies renovables.
Promoció de l’estalvi energètic i d’aigua.

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERIOR I SEGURETAT
CAP DE L’ÀREA: SR. ALBERT PORTÚS i NOGUERA
HISENDA: SR. ALBERT PORTÚS i NOGUERA
Atribucions:
• Pressupost municipal i exaccions.
• Ordenances Fiscals.
• Contribucions Especials.
• Recaptació.
• Emprèstits i altres operacions de crèdit.
• Padrons Fiscals.
• Patrimoni municipal.
• Inventari de béns.
• Prospecció i anàlisi sectorial de desenvolupament econòmic.
• Coordinació economicofinancera amb altres ens públics i serveis delegats.
• Control econòmic de les concessions.
• Contractació pública
RECURSOS HUMANS: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
Atribucions:
• Recursos Humans.
• Règim general de funcionaris.
• Règim de personal laboral.
• Seguretat social del personal i previsió.
• Seguretat i salut en el treball.
• Relació amb els òrgans de representació del personal.
• Condicions de treball i negociació.
ADMINISTRACIÓ OBERTA I NOVES TECNOLOGIES: SR. ALBERT PORTÚS i
NOGUERA
Atribucions:
• Oficina d’atenció al ciutadà.
• Taquilla única.
• Simplificació tràmits administratius.
RÈGIM INTERN I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: SR. ALBERT PORTÚS i NOGUERA
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Atribucions:
• Equipament, mobiliari i material d’edificis i serveis.
• Informàtica I telemàtica en relació a l’ajuntament i a la població.
• Conservació i neteja d’edificis i instal.lacions municipals.
• Estadística, padrons i censos.
• Relacions amb l’INE, Oficina Provincial del Cens electoral i la resta d’organismes
de la Generalitat de Catalunya.
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT: SR. ALBERT PORTÚS i NOGUERA
Atribucions:
• Policia Local.
• Circulació i trànsit.
• Pla de Mobilitat del municipi.
• Consell municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
• Protecció Civil.
• Plans d’Emergència.
• Coordinació i relacions amb les institucions de seguretat ciutadana d’àmbit
supramunicipal.
• Junta Local de Seguretat.
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
CAP DE L’ÀREA: SRA. NÚRIA GÜELL i ROVIRA
ENSENYAMENT: SRA. CONCEPCIÓ VILLENA ACEITUNO
Atribucions:
• Ensenyaments obligatoris i postobligatoris.
• CEIPS, Escoles Concertades, IES, i Escola d’Adults.
• Serveis educatius municipals.
• Llar d’Infants, Escola de Música, Escola de Dibuix i Arts Plàstiques, PTT (gestió
compartida).
• Relació amb les AMPAS.
• Procés d’escolarització.
• Activitats extraescolars.
• Manteniment edificis escoles públiques.
• Projectes educatius.
• Orientació escolar i professional.
• Planificació i gestió equipaments escolars.
• Presidència del Consell Escolar Municipal.
• Coordinació en l’àmbit supramunicipal en matèries d’educació.
• Relacions amb el departament d’Educació de la Generalitat.
• Relacions amb l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.
• Relació amb el Consell Comarcal en matèries d’Educació.
• Relacions amb la Universitat de Vic.
CULTURA: SRA. NÚRIA GÜELL i ROVIRA
Atribucions:
• Promoció, difusió i foment de la Cultura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidència del Patronat Municipal del teatre Cirvianum, per delegació de
l’alcalde.
Normalització lingüística.
Gestió dels equipaments culturals.
Biblioteques Municipals.
Festus.
Arxiu Municipal.
Relacions supramunicipals en matèria de cultura.
Relacions institucionals amb la Generalitat, Diputació i Consell Comarcal.
Museu de la Torneria de la Vall del Ges

BENESTAR SOCIAL, SALUT PÚBLICA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT: SRA. CARME
FRANCOLÍ i CASAS
Atribucions:
• Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària. (UBASP).
• Gent Gran.
• Serveis d’atenció al domicili (SAD).
• Centres de dia.
• Habitatges tutelats.
• Programa de Teleassistència.
• Casal de la Gent Gran.
• Coordinació centres sociosanitaris.
• Programa infància (EAIA)
• Voluntariat social.
• Programa d’Immigració.
• Atenció social a les problemàtiques de la vellesa.
• Cooperació al desenvolupament.
• Promoció de la cooperació internacional i relació amb les ONG.
• Presidència Consell municipal de Benestar Social i Salut Pública.
• Consell Territorial de Salut d’Osona.
• Violència de gènere.
• Programa igualtat home – dona Consorci Vall del Ges.
• Programes d’inclusió social.
• Educació i promoció de la salut.
• Salut escolar.
• Seguiment del desplegament i aplicació de la nova llei de la Dependència.
• Relacions amb el departament d’Acció Cívica i Ciutadania, Àrea de Serveis
Socials de la Diputació de Barcelona.

ESPORTS: SRA. CONCEPCIÓ VILLENA I ACEITUNO
Atribucions:
• Manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
• Gestió instal·lacions zona esportiva i barri de Montserrat.
• Gestió i manteniment Pavelló Municipal.
• Gestió i manteniment piscines municipals.
• Coordinació instal·lacions esportives IES.
• Planificació noves instal·lacions esportives
• Promoció de l’esport i relació amb les entitats esportives.
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•

Relacions amb el Consell Català de l’Esport, Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona i Consell Comarcal.

JOVENTUT I INFÀNCIA: SRA. NÚRIA GÜELL i ROVIRA
Atribucions:
• Gestió Punt 16
• Programes específics de joventut i infància.
• Consell de Joventut.
• Programa d’associacionisme i d’emancipació.
• Activitats per a joves i infants.
• Relació amb entitats juvenils.
• Relació institucional amb la Secretaria de Joventut i altres institucions d’aquest
àmbit.
CIUTADANIA ACTIVA: SRA. NÚRIA GÜELL i ROVIRA
Atribucions:
• Foment associatiu.
• Registre d’entitats ciutadanes.
• Foment de valors cívics i convivencials.
• Relacions intergeneracionals.
• Recepció de suggeriments i peticions.
• Relacions amb les Associacions de Veïns.
• Participació ciutadana.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
CAP DE L’ÀREA: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
PROMOCIÓ ECONÒMICA: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
Atribucions:
• Ocupació i formació.
• Informació i assessorament empresarial.
• Sòl industrial i gestió de polígons industrials.
• Projectes territorials inclosos pactes territorials.
• Emprenedoria.
• Comunicacions.
• Relacions externes en matèria de treball i ocupació.
• Relacions amb els sindicats i associacions empresarials.
• Relacions amb la Universitat de Vic en matèria Econòmica.
• Pla d’Innovació de la Comarca d’Osona.
• Parc Tecnològic Comarcal.
COMERÇ: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
Atribucions:
• Promoció del comerç.
• Calendari de festes i horaris comercials.

11

•
•
•
•
•

Oficina d’atenció al consumidor.
Mercat Municipal. Gestió.
Mercat setmanal de marxants.
Aplicació i seguiment del Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC).
Aplicació i seguiment del Pla de Dinamització Comercial (PDC).

TURISME: SR. MANEL ROMANS i SÀNCHEZ
Atribucions:
• Promoció turística.
• Coordinació institucions i entitats d’àmbit turístic.
TERCER.- Als regidors amb delegacions específiques de Regidories, se’ls delega la
facultat de dirigir els serveis corresponents i també la de gestionar-los en general, sense
incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, que
correspondrà, en tot cas, a l’alcalde, a proposta del regidor/a delegat/da.
QUART.- DELEGAR específicament a favor del regidor Cap d’Àrea d’Administració,
Economia i Hisenda, Recursos Humans, Règim intern i Seguretat, Sr. Albert Portús i
Noguera, la facultat de resoldre, mitjançant acte administratiu, totes les competències en
matèria de trànsit.
CINQUÈ.- FER AVINENT als regidors i regidores delegats que es considerarà que han
acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap
oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser
expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
SISÈ.- NOTIFICAR personalment aquesta Resolució a les persones designades; i
remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació; igualment publicar la Resolució al tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT

2.1.4. Ratificació dels càrrecs de protecció civil
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2011 la transcripció literal
del qual és la següent:
Aquest ajuntament disposa d’un Pla Bàsic d’Emergència Municipal, aprovat i homologat
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i vigent des del dia 4 de juliol de 1990.
En el decurs del present mandat Corporatiu és precís continuar amb la tasca de la seva
implantació, per tal de fer-lo el màxim operatiu.
Per Resolució de l’Alcaldia, de data 22 de setembre de 1995, es va crear la figura de
“Delegat Local de Protecció Civil”, per tal de donar un major impuls a les actuacions
previstes en l’esmentat Pla Bàsic d’emergència i també actualitzar-les, i es va nomenar
per a ocupar aquest càrrec el Sr. Ramon Solà i Pujolràs, que l’ha estat desenvolupant
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satisfactòriament fins a la data i, posteriorment, es va nomenar el Sr. Ramon Martínez i
Pujol per al càrrec de Cap de Protecció Civil, càrrec que igualment estava ocupant en
l’actualitat.
En una conversa mantinguda amb ambdues persones, han manifestat la seva
conformitat a continuar ostentant aquests càrrecs per la qual cosa,
R E S O L C:
PRIMER.- RATIFICAR el Sr. Ramon Solà i Pujolràs, per al càrrec de Delegat Local de
Protecció Civil de Torelló.
SEGON.- RATIFICAR el Sr. Ramon Martínez i Pujol, per al càrrec de Cap de Protecció
Civil de Torelló.
TERCER.- Aquests nomenaments seran vigents mentre aquesta Alcaldia ho consideri
oportú, amb el límit màxim de l’actual mandat Corporatiu de l’ajuntament constituït com a
conseqüència de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011.
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució, al ple municipal, en la primera
sessió que celebri.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
3. PROPOSTES:
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3.1 ALCALDIA
3.1.1 Delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local:

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011, i amb l’objecte de dotar
d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta alcaldia considera
necessari, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament l’article 23.2 b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local
de Catalunya procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la
competència de les quals ostenta el ple en virtut de la llei a favor de la Junta de Govern
Local.
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència, el ple de
l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern l’exercici de les seves atribucions,
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l’article 23.2 b) de la llei
reguladora de les bases del règim local, i per l’article 13 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, en el qual es regulen les
competències plenàries que tenen caràcter indelegable.
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents, acorda:

PRIMER.- DELEGAR en la Junta de Govern les competències plenàries que a
continuació es relacionen:
•
•
•

Aprovació de projectes d’obres i serveis quan no excedeixin del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i no estiguin inclosos en els pressupostos
municipals.
L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.
Contractacions: contractes d’obres, subministraments, serveis, gestió de
serveis públics, contractes administratius especials, quan el seu import superi
el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos les de caràcter plurianual quan la seva
duració excedeixi de quatre anys. En aquests contractes es delega La
delegació engloba l’aprovació de la classificació de les propostes,
adjudicacions dels contractes i aprovació de les certificacions d’obres.

SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern, en els
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern, en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva,
del text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc
el dia.... “.
Els acords que es dictin per delegació, s’entendran dictats pel ple de l’Ajuntament, com a
titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de l’exercici de la
delegació, mitjançant la remissió de les actes a tots els regidors de la Corporació i seran
immediatament executius i presumptament legítims.
TERCER.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del
reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a
l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació pel ple.
QUART.- COMUNICAR aquest acord als Caps de Serveis i de Departament, Regidors
delegats i Presidents de les Comissions Informatives, per al seu coneixement i efectes,
fent-los constar que, un cop adoptats els corresponents acords per la Junta de Govern,
s’haurà de donar compte d’aquests a la Comissió Informativa competent, amb l’objecte
de donar compliment al que disposa l’article 123 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.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la província, en compliment del
que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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3.1.2 Creació i composició de les Comissions informatives

Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011 es fa necessari procedir
a la creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d’aquest
Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per
fer efectiu el dret que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, atorga als grups municipals integrants de la Corporació.
Vist que d’acord a l’article 38 i 134 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
correspon al pla de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes
Comissions Informatives d’estudi i dictamen.
Atès que en conformitat amb els preceptes esmentats, aquestes Comissions estaran
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament.
D’acord amb el que s’ha esmentat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
PRIMER.- CREAR les Comissions Informatives de Caràcter Permanent, següents:
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1) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA, que estarà integrada pels
membres següents:
•
•
•
•
•

President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui.
Vocals: 1 representant de cada grup amb vot ponderat
Secretària: La Secretària General de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
Tècnics i Tècniques: Els que convoqui el President/a en cada ocasió.
Podran assistir-hi els diferents Regidors amb funcions delegades per cadascuna
de les Regidories incloses dins la Comissió informativa amb veu i sense vot.

2) COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM
INTERIOR I SEGURETAT, que estarà integrada pels membres següents.
•
•
•
•
•
•

President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui.
Vocals: 1 representant de cada grup amb vot ponderat.
Secretària: La Secretària General de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
Tècnics i Tècniques: Els que convoqui el President/a en cada ocasió.
Podran assistir-hi els diferents Regidors amb funcions delegades per cadascuna
de les Regidories incloses dins la Comissió informativa amb veu i sense vot.
Podran assistir-hi els regidors portaveus de cada grup municipal, en cas de
presentar-se mocions al ple, amb veu i sense vot.

3) COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME I DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I MEDI AMBIENT, que estarà integrada pels membres següents.
•

President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui.

•
•
•
•

Vocals: 1 representant de cada grup amb vot ponderat.
Secretària: La Secretària General de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
Tècnics i Tècniques: Els que convoqui el President/a en cada ocasió.
Podran assistir-hi els diferents Regidors amb funcions delegades per cadascuna
de les Regidories incloses dins la Comissió informativa amb veu i sense vot.

QUART.- La Comissió Informativa d’Administració, Economia i Hisenda, Règim Interior i
Seguretat, assumirà les competències que l’article 116 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per
a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes.
CINQUÈ.- Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran
l’estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del ple o de la Junta
de Govern i de l’Alcaldia, en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per
delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no
siguin competència del ple de la Corporació, quan l’òrgan competent li sol.liciti dictamen.
En cas d’urgència es podrà donar compte dels acords adoptats per la Junta o l’Alcalde,
per delegació del ple, un cop ja estiguin adoptats.
SISÈ.- Les dates de la reunió de cadascuna de les Comissions Informatives seran, amb
caràcter ordinari, les que segueixen. El lloc de la reunió es fixa a la Caseta del Jardí de
l’edifici Espona:
•
•
•

Comissió Informativa de Serveis a les Persones: el penúltim dilluns de cada mes, a
2/4 de 6 de la tarda.
Comissió informativa d’Administració, d'Economia i hisenda, règim interior i seguretat:
el penúltim dilluns de cada mes, a les 6 del vespre.
Comissió informativa de territori i urbanisme i de promoció econòmica, societat del
coneixement i medi ambient: el penúltim dilluns de cada mes, a les 7 del vespre.

SETÈ.- FACULTAR el senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les sessions de
les Comissions Informatives del mes d’agost i per alterar les sessions de la Setmana
Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi
la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries de les Comissions Informatives, dins de la mateixa setmana de la
seva celebració quan el dia fixat sigui festiu.
VUITÈ.- Les Comissions Informatives, es regiran per les pautes que es relacionen a
continuació:
•
•

•
•

S’hi haurà d’incloure totes les propostes que es pretengui presentar a l’aprovació del
plenari municipal, tant si provenen de l’equip de govern, com de l’oposició.
Les propostes concretes dels grups, s’hauran d’entregar a la Secretaria municipal,
abans de les 10 del matí del dimecres anterior, per tal de poder-les incloure a l’ordre
del dia. Si requereixen informe jurídic o d’intervenció, s’entregaran a la secretaria o la
intervenció municipal abans de les 10 del matí del dimarts anterior.
S’hi tractaran tots els temes de les regidories que hi siguin incloses i que es presentin
al Ple de l’ajuntament, en les sessions ordinàries i extraordinàries no urgents que es
convoquin.
A la Comissió, es debatran les propostes i s’aixecarà, en forma de resum, una acta
de la sessió.
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•

També es podran comentar temes generals de les regidories, encara que no es tracti
de propostes al plenari municipal.

VUITÈ.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, notificant-ho a la
Secretaria d’aquest Ajuntament dins del termini d’una setmana a comptar des de
l’adopció d’aquest acord, quedant facultat l’Alcalde, per mitjà de decret, per procedir al
seu nomenament.
NOVÈ.- PUBLICAR el present acord al Butlletí oficial de la província de Barcelona per a
general coneixement.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
3.1.3 Proposta d’indemnitzacions i retribucions als regidors i regidores i als grups
municipals

Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011 es fa necessari procedir
a l’establiment del Règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació,
especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant
Decret de data 18 de juny de 2007, així com el seu règim de retribucions i
indemnitzacions.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i
règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, quan el desenvolupin amb règim de dedicació exclusiva, així com a
percebes indemnitzacions per import i condicions que estableixi el Ple de la Corporació,
en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms.
De conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d’una
infraestructura mínima de medis i materials i personals per a l’exercici del càrrec, cosa
que, donades les possibilitats funcionals d’aquest ajuntament, aconsella la necessitat
d’assignar una quantitat econòmica de caràcter mensual en concepte d’indemnització per
a les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:
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PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 22 de juny de 2011, els membres de la
corporació que tot seguit es detallen, exerciran els seus càrrecs amb dedicació parcial del
80% de la jornada i percebran catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de
l’any i les altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es
tramitarà la seva alta al règim general de la Seguretat Social.
Nom

Càrrec

Retribució anual

Jaume Vivet i Soler

Alcalde

36.083 €

SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, els membres de la
corporació que tot seguit es detallen, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i
percebran dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any, i es tramitarà la seva
alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació de 10
hores els Tinents d’alcalde i els Caps d’Àrea, setmanals, la qual comportarà la dedicació
mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions.

Nom
Anual
Sr. Manel Romans i Sánchez
Sr. Albert Portús i Noguera
Sra. Núria Güell i Rovira
Sra. Carme Francolí i Casas
Sra. Concepció Villena Aceituno

Càrrec

1r Tinent d’alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4rta. Tinent d’Alcalde
5ena. Tinent d’Alcalde

Retribució

11.400,€
11.400 €
11.400 €
11.400 €
11.400 €

TERCER.- Establir que, amb efectes del dia 22 de juny de 2011, els altres membres de la
corporació percebran el règim següent d’assistències:
a) Per assistència als Plens___________________________________ 108,99 €
b) Per assistència a Juntes de Govern Local ______________________ 44,58 €
c) Per assistència a Comissions Informatives ______________________ 69,36 €
Per qüestions d’organització en els pagaments, aquestes dietes es liquidaran
mensualment el dia 28 de cada mes, tenint en compte les sessions celebrades a partir
del dia 20 del mes anterior.
QUART.- A aquests imports s’hi aplicarà el mateix increment anual que es determini per
al personal de la Corporació.
CINQUÈ.- Establir, amb efectes del dia 22 de juny de 2011, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una aportació econòmica
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties
següents:
a) 24,77 € Per cada regidor electe i mes.
b) 99,09 € Per cada grup municipal
Aquestes aportacions no es poden destinar al pagament de remuneracions de personal
de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial, i els grups polítics hauran de portar una comptabilitat
específica d’aquestes dotacions econòmiques que hauran de posar a disposició del Ple
sempre que aquest els ho demani.
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SISÈ.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
SETÈ.- Notificar aquests acords als membres de la corporació, a la Intervenció municipal
i a l’Àrea de Recursos Humans, per al seu coneixement.

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
El grup del PSC donarem suport a aquesta proposta de retribucions i indemnitzacions, ja
que compleix el que per a nosaltres són les dues condicions necessàries per poder votar
a favor: per una banda, que els sous o dietes que percebrem tots els regidors d’aquest
Ajuntament, inclòs l’alcalde, siguin com a molt, iguals als que es percebien la legislatura
passada i aquest fet es dóna; només a tall d’informació, els sous i dietes dels regidors, si
exceptuem els cinc tinents d’alcalde, són inferiors als sous i dietes aprovats en aquest
mateix ple de cartipàs fa quatre anys.
D’altra banda, per a nosaltres és important que el percentatge sobre el pressupost total
de la corporació, que representa aquesta partida de remuneracions, no augmenti; no
tindria sentit que per a gestionar un pressupost més baix es dotés un percentatge més
gran en remuneració de càrrecs electes. Nosaltres, com a representants del poble hem
de donar exemple i en aquests moments de crisi en què la gent notem en forma d’atur,
de davallada dels ingressos familiars i, per tant, de disminució de la renda disponible, no
podem fer que uns minvants recursos municipals es destinin –en percentatge, repeteixoa retribuir-nos. Això tampoc es dóna, això no passa i vetllarem, perquè això continuï així
al llarg d’aquesta legislatura. Hem de donar exemple a la població i crec que aquesta
proposta que avui es presenta al ple ho fa i per això votarem a favor.
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SR. JORDI CASALS:
Des del grup d’Esquerra i Junts per Torelló, en la mateixa línia que apuntava en Marc, és
a dir, el que se’ns presenta amb aquestes retribucions, que creiem que hi han de ser i
sempre ho hem mantingut en els altres mandats, hi ha una contenció, hi ha una
continuïtat en els volums d’aquestes retribucions. O sigui que nosaltres votarem a favor,
perquè no tenim res en contra d’aquesta proposta.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres votarem a favor. Tampoc sabem exactament el sou que tenien l’any passat,
però creiem que si han rebaixat una miqueta la remuneració en temps de crisi, que
tampoc podem anar gaire enlaire, crec que és correcte. Estem d’acord.
SRA. ROSER MAS:
Nosaltres ens abstindrem, seguint una miqueta la tònica del que hem fet fins ara, i si que
voldríem aprofitar, tot i no saber quins eren els números anteriors, però estem d’acord
amb el que diuen ells dos, que ho coneixen més que jo, en aquests moments, si que
voldria comentar que, tenint en compte que el cartipàs no dóna massa indicacions de
com aniran les polítiques i com anirà l’acció de govern, ens semblaria que val la pena que
estiguem molt atents i molt curosos i que veiem com es desenvolupa tot això,
independentment de si les retribucions són més o menys ajustades, en aquests moments
el que ens preocupa és quina acció de govern es farà i quines polítiques s’aplicaran.

VOTACIÓ:

Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 15, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, PSCPM. JpT-ERC-AM i PxC.
Vots en contra: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUIA-V

3.1.4 Acord de periodicitat de les sessions plenàries

Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011 es fa necessari procedir
a l’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries.
Fonaments de dret
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, vist allò que disposa l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, aprovat per R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels membres assistents, acorda:
Primer: El Ple de la Corporació, es reunirà amb caràcter ordinari, l'últim dilluns no festiu
de cada mes, a les 20:00 del vespre, a la Sala de Plens o espai que s’habiliti a l’efecte, i
amb caràcter extraordinari sempre que sigui necessari.
Segon: Facultar el senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes
d'agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió
dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat
sigui festiu, o es trobi inclòs en un període de vacances.
Tercer: Es facilitarà a cada regidora i regidor, un calendari anual en què hi consti
detalladament les dates de celebració de les Juntes de Govern Local, les Comissions
informatives i les sessions ordinàries del Ple.
Quart.- Comunicar aquest acord a tots/es els/les Regidors/es afectats/des i als Caps dels
diferents Serveis municipals, pel seu coneixement i efectes.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
3.1.5 Creació de personal eventual
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Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març (BOE 75 de 29-3-11), el passat 22 de maig de 2011 i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària del dia 11 de juny de 2011 es fa necessari procedir,
de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, a la determinació del nombre, característiques i retribucions
del personal eventual pel seu posterior nomenament mitjançant decret de l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament.
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda:

PRIMER.- DETERMINAR el nombre, característiques i retribucions del personal eventual
d’aquest Ajuntament en els termes següents:
Número: 1
Denominació: Assessor d’organització i projectes
Dedicació: Completa
Retribució: La retribució bruta anual es distribueix per analogia d’acord amb l’estructura
retributiva dels funcionaris, en els conceptes següents: retribució bàsica corresponent al
grup A1 dels funcionaris, complement de destí 22 i complement específic brut anual
32.345,04 €, i la dedicació, de jornada laboral completa.
Aquesta retribució es farà efectiva en 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries els
mesos de juny i de desembre, idèntiques amb el que s’estableixi per al personal
funcionari.
SEGON.- Aplicar a la persona nomenada, per analogia i tal com determina l'article 11 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, el règim estatutari dels funcionaris de carrera. La
persona nomenada té dret a la protecció social corresponent al règim general de la
Seguretat Social.
TERCER.- La dedicació de l’esmentat personal implicarà, a més del compliment de la
jornada laboral ordinària de la resta de personal, la incompatibilitat per a tot tipus
d’activitats públiques o privades, per compte propi o aliena, de caràcter retribuït, així com
per la percepció d’hores extraordinàries, havent d’estar a disposició de la Corporació en
qualsevol moment en què sigui requerit per això.
QUART.- La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual serà la
següent:
Objectiu del lloc: Assessorar i prestar assistència tècnica a l’alcalde en l’àmbit
d’organització de l’administració municipal i en la redacció, execució, gestió i controlar
dels projectes municipals que li siguin assignats, així com aquelles tasques que se li
puguin assignar d’acord amb les directrius rebudes des de l’alcaldia.
Funcions genèriques:
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Assessorar, fer propostes d’organització dels diferents serveis municipals, controlar la
seva execució d’acord amb les directrius de l’alcaldia i proposar els criteris per avaluar els
resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
Assessorar, fer propostes de millora adreçades a agilitar els procediments administratius i
les relacions entre l’administració municipal i els ciutadans.
Assessorar, fer propostes, redactar-les, i controlar la gestió, si escau, en general, per
assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació dels serveis, d'acord amb els recursos
disponibles i la legislació vigent.
Assessorar i redactar els projectes municipals i la seva execució si escau, que li siguin
encomanats per l’alcaldia o el Ple.
Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes per l’alcaldia.
CINQUÈ.- NOMENAR el Sr. JORDI JOAN PUJOL i RIUS per ocupar el càrrec en règim
de personal eventual amb efectes del dia 22 de juny de 2011.
SISÈ.- PUBLICAR aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província.

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Per la nostra part, aquesta figura ja en l’altre mandat quan es va donar confiança i es va
contractar aquesta persona, que és un perfil que s’ha deixat clar que no és un càrrec
polític de confiança, si no que és un càrrec tècnic i de gestió de confiança; nosaltres hi
vàrem estar d’acord llavors; ara ens sembla bé que se li doni aquesta continuïtat i es
mantingui la confiança d’aquest equip de govern, creiem que és una resposta a la
solvència de la feina que ha fet i a la que s’hauria de fer.
Ara bé: no tant per la persona en concret, si no per la plaça en si, és una cosa que
segurament s’haurà de valorar, segons com vagi la situació econòmica de l’Ajuntament
en els propers anys, però en aquest nomenament d’avui nosaltres no hi posem cap
impediment.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

3.1.6 Composició dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament

Un cop celebrades les Eleccions Locals del dia 27 de maig proppassat i constituït el nou
ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb l’article 38 del R.D. 2568/1986, de 26
de novembre, d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals, al
nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats dels
Organismes Autònoms municipals i altres entitats o societats municipals, dependents o
amb participació de l’ajuntament.
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, vist allò que disposa l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, i els estatuts dels organismes a què s’ha fet referència,
el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
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Primer.- NOMENAR les següents persones com a representants de l’ajuntament en els
òrgans de govern dels diferents patronats i altres entitats municipals i/o amb participació
de l’ajuntament:
Junta Rectora del Patronat Municipal de Ràdio Ona:
•

President del Patronat: l’Alcalde, Sr. Jaume Vivet i Soler.

•

Vocals:

Sra. Núria Güell i Rovira, regidora de ciutadania activa.
Sra. Carme Francolí i Casas, pel grup municipal de CiU
Sr. Marc Fontserè i Candell, pel grup municipal del PSC-PM.
Sr. Jordi Casals i Prat, pel grup municipal de JpT-ERC-AM.
Sr. Josep Ma. Soldevila i Miró, pel grup municipal de PxC
Sra. Roser Mas i Illamola, pel grup municipal d’ICV-EUIA-E.

Junta de Govern del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:
•

Presidenta del Patronat: Sra. Núria Güell i Rovira, regidora de cultura.

•

Vocals:

Sra. Concepció Villena Aceituno, pel grup municipal de CiU
Sra. Irene Hernàndez Yebra, pel grup municipal del PSC-PM.
Sr. Jordi Casals i Prat, pel grup municipal de JpT-ERC-AM.
Sr. Joan Manel Castillo Rubio, pel grup municipal de PxC
Sra. Roser Mas i Illamola, pel grup municipal d’ICV-EUIA-E.
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Consell Escolar Municipal:
a) L’alcalde, com a president que, d’acord amb la base 4 del decret 404 de 1987, de
22 de desembre, podrà delegar en un regidor de l’Ajuntament.
b) Actuaran con a vocals: 6 membres de la Corporació nomenats pel plenari
municipal en proporció a la representació dels diferents grups municipals.
Els membres del Consell Escolar Municipal seran els següents:
President: Sra. Concepció Villena Aceituno
Vocals: Sr. Manel Romans Sànchez (CIU)
Sra. Núria Güell Rovira (CIU)
Sr. Marc Fontserè Candell (PSC-PM)
Sr. Lluís Sabatés i Padrós (JpT-Esquerra-AM)
Sr. David Olivares González (PxC)
Sra. Roser Mas Illamola (ICV-EUIA-E
Segon.- COMUNICAR aquest acord a tots/es els/les regidors/es afectats/des i als Caps
dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes, així com al
Departament de personal d’aquest ajuntament.
INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Hi ha un error: A la junta de govern del patronat del teatre no hi aniré jo, com consta, si no
que hi anirà la Sra. Irene Hernández.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
3.1.7 Nomenament dels representants de l’Ajuntament als organismes o entitats en
què participa.

A proposta de l’Alcaldia, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- NOMENAR les persones que es relacionen a continuació, per a exercir la
representació d’aquesta corporació als diferents organismes o entitats en què participa
l’ajuntament de Torelló:
ORGANISME/ENTITAT

PERSONA DESIGNADA

CÀRREC
A
L’AJUNTAMENT
i Regidor
de
Promoció
Econòmica.
i Regidora de benestar social
i salut pública
i Regidor
de
Promoció
Econòmica.
Alcalde

Agència
de
l’Energia Sr. Manel Romans
d’Osona
Sànchez
Associació Sant Tomàs
Sra. Carme Francolí
Casas
Consorci Alba-Ter
Sr. Manel Romans
Sànchez
Consorci de Comunicació Sr. Jaume Vivet i Soler
Local – Localret
Consorci de la Vall del Ges, Sr. Manel Romans i
Orís i el Bisaura (Junta Sànchez
General)
Consorci de Normalització Sra. Núria Güell i Rovira
Lingüística
Consorci del Museu de la Sra. Núria Güell i Rovira
torneria de la Vall del Ges
Consorci per a la Salut Sra. Carme Francolí i
d’Osona
Casas
Consorci d’Osona per a la Sr. Manel Romans i
Televisió Digital Terrestre
Sànchez
Consorci Urbanístic per al Sr. Jaume Vivet i Soler
desenvolupament
del Sr. Manel Romans i
sector Mas les Vinyes II i III Sànchez
(consell General)
Fons Català de Cooperació Sra. Carme Francolí i
al Desenvolupament
Casas
Fundació Centre Mèdic Sra. Concepció Villena
Psicopedagògic
Aceituno
Xarxa de ciutats i Pobles Sra. Carme Francolí i
per a la Sostenibilitat
Casas
Xarxa
de
Mercats Sr. Manel Romans i
Municipals
(Consell Sànchez
General)
Xarxa Local de Consum
Sr. Manel Romans i
Sànchez
Pla d’Innovació de la Sr. Jaume Vivet i Soler
Comarca d’Osona
Sr. Manel Romans i

Regidor
de
Econòmica.

Promoció

Regidora de Cultura
Regidora de Cultura
Regidora de benestar social
i salut pública
Regidor
de
Promoció
Econòmica.
Alcalde
Regidor
de
Promoció
Econòmica
Regidora de benestar social
i salut pública
Regidora d’Ensenyament
Regidora de Medi Ambient.
Regidor de Comerç.

Regidor
turisme
Alcalde
Regidor

de

de

comerç

i

Promoció
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Sànchez
de Sr. Jaume Vivet i Soler

Fundació
Festival
cinema de muntanya
Junta de Compensació de
La Caseta
Junta de compensació El
Castell I
Junta de Compensació El
Castell II
Representant municipal als
consells
Escolars
dels
Centres educatius públics i
privats
Comissió de garanties
d’Admissió
del
Departament
d’Ensenyament
Comissions de selecció
dels directors i directores
dels centres educatius
Fundació privada EstivillCamps

Econòmica
Alcalde

Sr. Albert Portús i Noguera

Regidor
d’Economia
i
hisenda
Sr. Albert Portús i Noguera Regidor
d’Economia
i
hisenda
Sr. Albert Portús i Noguera Regidor
d’Economia
i
hisenda
Sra. Concepció Villena Regidora d’Ensenyament
Aceituno

Sra. Concepció
Aceituno

Villena Regidora d’Ensenyament

Sra. Concepció
Aceituno

Villena Regidora d’Ensenyament

President: Sr. Jaume Vivet i Alcalde
Soler
Vocal: Sra. Carme Francolí Regidora de benestar social
i Casas
i salut pública

Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
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INTERVENCIONS:
SRA. ROSER MAS:
Estem d’acord, però volíem fer el comentari que sis persones portant tot això requereix
una organització molt eficient, molt eficaç d’aquest Ajuntament. Esperem que disposeu
dels caps d’àrea pertinents per poder-ho tirar tot endavant, perquè entre sis portar tot
això, és complicat.
També ens agradaria veure o saber, en el seu moment, qui són els caps d’àrea i si
realment dinamitzen i tiren endavant totes les coses que s’han de fer des de les seves
àrees. És complicat que es pugui fer, si no hi ha un bon recolzament del personal i dels
tècnics.
SR. JAUME VIVET:
El recolzament dels tècnics he de dir que hi és i fan feina, molta feina.
SR. MARC FONTSERÈ:
No votarem en contra d’aquests nomenaments, però no ens podem estar de dir que
detectem alguna incongruència entre el cartipàs que se’ns ha donat compte al punt 2.1.3.
i alguna de les delegacions que en aquest punt se’ns presenten per aprovar: així, consta
com a competència de la regidoria de medi ambient, entre d’altres, en les atribucions que
se’ns han presentat, el consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, la promoció de les
energies renovables, així com l’estalvi energètic. La regidoria de medi ambient s’ha
adscrit a l’àrea de Medi ambient i serveis territorials, encapçalada per la senyora Carme
Francolí, regidora de medi ambient. Això no ens sembla malament, al contrari; creiem

que tant pel que fa al disseny tècnic municipal com per la naturalesa de les atribucions
delegades, aquestes han de recaure en la regidoria de medi ambient.
Ara bé: en aquesta proposta es nomena com a representant a l’Agència de l’energia el
cap de l’àrea de promoció econòmica i al regidor de promoció econòmica i altres
regidories, però cap d’elles relacionades amb l’àrea de serveis territorials i medi ambient.
Pensem que seria més adequat que les relacions amb l’agència de l’energia
depenguessin de la regidoria de medi ambient, que és qui en té les retribucions i qui, a
més, haurà de parlar dels projectes que es puguin portar a terme relacionats amb
energies renovables, relacionats amb el pacte d’alcaldes,...
Pel que fa al consorci, aquí si que reconec que a nivell funcional pot ser correcta la
designació del cap d’àrea de promoció econòmica, però aleshores segurament caldria
redefinir les atribucions que ha delegat l’alcalde.
Com he dit, no votarem en contra d’aquestes designacions, però creiem que havíem de
fer avinents aquests punts de discrepància, no només amb la manera nostra de pensar,
si no també, no concordants amb les delegacions d’atribucions de regidories.

SR. JORDI CASALS:
Jo voldria fer, com a portaveu del meu grup sobre aquest punt i després una valoració
dels punts que hi ha hagut anteriors.
Òbviament que un govern amb sis regidors té les seves complicacions a l’hora de la
feina, però si és l’opció que s’ha escollit, nosaltres el que farem és fer confiança en
l’organització que proposta l’equip de govern i l’alcalde al capdavant i que aquí se’ns ha
mostrat. Nosaltres som conscients que hi ha un termini per aterrar a l’Ajuntament i que
això comporta unes dificultats, en som conscients. Un equip de govern nou i un alcalde
nou, o sigui que nosaltres respectarem el que se’n diu els 100 dies... som conscients
d’aquesta qüestió.
Alhora també mostrar la voluntat de poder col·laborar, de parlar-ne i aquí ho enllaço amb
aquest últim punt, que és una petició que jo recordo haver fet ja dues vegades quan
s’aprovaven aquests punts en els dos darrers mandats i és que en aquests organismes,
juntes de compensació, ... hi ha molta informació que afecta a l’Ajuntament i que creiem
que seria bon poder-les compartir amb la resta de grups, malgrat puguem estar a
l’oposició. Això és una petició que he fet fa quatre i fa vuit anys; no ha estat ben bé així;
ha costat molt tenir accés i que se’ns hagi informat des de l’equip de govern i
demanaríem, ara que hi ha un equip de govern nou i un alcalde nou, demanaríem que hi
hagués una voluntat de compartir la informació, perquè creiem que tots, estiguem al
govern o estiguem a l’oposició, tindrem més capacitat per sumar si tenim aquesta
informació.
SR. JOSEP M. SOLDEVILA
Nosaltres com a Plataforma per Catalunya, creiem que ens sembla complicat portar
tantes regidories entre sis regidors, però se us ha de donar l’oportunitat, s’ha de veure
com funciona tot, se us ha de donar un temps; sapigueu que nosaltres estem aquí per si
hem d’ajudar en alguna cosa i votarem a favor.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
3.2 URBANISME
3.2.1 Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de la Ronda del Puig, 215-239.
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RELACIÓ DE FETS:
1. En data 13 de maig de 2011 per resolució de l’alcaldia es va aprovar inicialment
l'Estudi de Detall presentat Carlos Palomar, que actua en representació de
l’empresa NAM-OSONA PROMOCIONS, S.L, redactat per l’arquitecte Ramon
Colomer Oferil, per tal de portar a terme la modificació de l’ordenació de les
parcel·les núm. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 del Pla Parcial La
Creu I, d’aquesta localitat.
2. L’acord d’aprovació inicial, es va sotmetre a informació pública pel termini establert
de vint dies hàbils, mitjançant la publicació dels edictes al Butlletí Oficial de la
Província de data 23/05/2011, al Diari El Periódico del dia 18/05/2011, al web
municipal i al tauló d’edictes de la Corporació, pel període establert entre el 24 de
maig de 2011 i el 16 de juny de 2011, ambdós inclosos.
3. En data 16 de maig de 2011, es va comunicar l’acord als propietaris inclosos en
l’àmbit de l’Estudi de Detall.
4. En data 16 de juny de 2011, s’emet un certificat acreditant que en el termini
d’exposició pública, no s’han presentat al·legacions.

FONAMENTS DE DRET:
La legislació aplicable al cas que ve establerta essencialment en la següent normativa:
PRIMER.- La disposició transitòria dotzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme preveu que els estudis de detall
exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor de la llei i
també els que resultin necessaris es poden tramitar d’acord a la normativa anterior a la
Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre
ordenació volumètrica.
El Pla Parcial “La Creu I”, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
en data de 20 de juny de 2.001i acordada la seva publicació a efectes executivitat en
sessió de 24 de gener de 2.008, i publicat al DOGC núm. 5137 de 23 de maig de 2.008,
qualifica les finques situades a la Ronda del Puig núm. 215-2139, com a ZONA D “ILLES
DE CASES EN FILERA”. Per aquesta zonificació el Pla preveu que la construcció
d’aquests habitatges es porti a terme en promocions úniques per trams sencers
d’habitatges. Si això no succeeix s’haurà de redactar un Estudi de Detall que regularà la
unitat formal del conjunt. Dels dos preceptes citats es conclou que cal tramitar un Estudi
de Detall per regular la unitat formal del conjunt de cases en fileres.
SEGON.- La tramitació dels estudis de Detall es troba regulada en els següents articles
L’article 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa
dels textos legals vigents en matèria urbanística. L’acord d’aprovació inicial es publicarà
al Butlletí Oficial de la província i a un dels diaris de major difusió a nivell municipal i al
web municipal i es publicarà en informació pública durant el termini de vint dies hàbils.
Posteriorment caldrà aprovar definitivament l’Estudi de Detall directament per
l’Administració actuant i donar-ne compte a la Comissió Territorial d’urbanisme de la
Catalunya Central i publicar la normativa al BOP.
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TERCER.- L’article 21.1 j) i 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l’article i 53.1 s) i 54. del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya, correspon a l’Alcaldia l’aprovació inicial de l’Estudi de Detall i al ple l’aprovació
definitiva.

És per això que a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, acorda:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat Carlos Palomar, que
actua en representació de l’empresa NAM-OSONA PROMOCIONS, S.L, redactat per
l’arquitecte Ramon Colomer Oferil, per tal de portar a terme la modificació de l’ordenació
de les parcel·les núm. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 del Pla Parcial La
Creu I, d’aquesta localitat
Segon.- TRAMETRE un exemplar del projecte degudament diligenciat, junt amb el
certificat de l’acord i la còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que en tinguin coneixement.
Tercer.- Publicar l’acord i la normativa urbanística al Butlletí Oficial de la Província.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,
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