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President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal
Membre de Dret, GALOBARDES MOLERA PERE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, HERNÁNDEZ YEBRA IRENE, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal
Membre de Dret, SOLDEVILA MIRÓ JOSEP M, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, OLIVARES GONZÁLEZ DAVID, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, CASTILLO RUBIO JOAN MANEL, Plataforma per Catalunya
Membre de Dret, MAS ILLAMOLA ROSER, Iniciativa per Catalunya Verds

Ordre del dia:
ÍNDEX:
1.- ACTES PENDENTS D’APROVAR
1.1.- Sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2012
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. PRP2012/3032 Proposta de l'Alcaldia per l'Escola en català.
2.1.2. PRP2012/2983 Aprovació del calendari de sessions ordinàries per al 2013.
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2.2. HISENDA
2.2.1. PRP2012/3005 Aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2013.
2.2.2. PRP2012/2753 Desestimació de la proposta de retribució definitiva l’empresa
SOREA, sa, adjudicatària de l’arrendament del servei municipal de subministrament
d’aigua potable al municipi, a partir de 1 de juliol de 2012
2.3. SECRETARIA
2.3.1. Pròrroga de la Suspensió de la modificació del contracte amb l'empresa Sorea per
la gestió del servei públic municipal d'aigua potable.
2.3.2. PRP2012/3009 Aprovació inicial Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions de
l’Ajuntament de Torelló.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I TERRITORI, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
MEDI AMBIENT
2.4. URBANISME
1.4.1. Aprovació del text refós del Pla especial urbanístic per la ubicació d’una activitat
d’extracció d’àrids a la finca de les Gambires
3. Control de l'Acció de Govern
3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal de PxC
3.1.1.1. PRP2012/2984 Moció de PxC per a la instal·lació de càmeres de videovigilància
3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. PRP2012/3082 Donar compte dels decrets de l'alcalde
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. PRP2012/3036 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2012/12 Ordinària 26/11/2012
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RECURSOS HUMANS, RÈGIM
INTERN I SEGURETAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. Proposta de l'Alcaldia per l'Escola en català.
ACORD:

MOCIÓ EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentencies que qüestionen el català com a
llengua vehicular de I'ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d'escola catalana,
un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no
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separació dels infants i joves per raó de Llengua i gracies al qual la nostra societat
gaudeix d'un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per
part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències
empíriques en l’informe PISA 2009 de I'OCDE, en el qual es constata que el nivell de
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà,
fins i tot superior a la mitjana de l'Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que
viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits
socials i culturals, alhora que s'ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels
infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió
social de les nostres ciutats i pobles.

És per tot això que, a proposta d'Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:

Primer: manifestar el rebuig a les sentencies del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d'immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a
tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre
aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei
d'Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d'aprenentatge en
l’ensenyament.
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la
plataforma Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa.
VOTACIÓ:
La Proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.1.2. Aprovació del calendari de sessions ordinàries per al 2013.
ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament de data 22 de juny de 2011, es va aprovar la periodicitat
de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament, de les comissions informatives i les de
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la Junta de Govern Local. Posteriorment, amb l’aprovació del ROM, va quedar establerta
la periodicitat de les Juntes de portaveus.
Tal com es disposa a l’acord esmentat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa
d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Règim Interior i Seguretat, l’adopció dels
acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions per al 2013, d’acord amb els paràmetres
fixats amb caràcter ordinari i les excepcions, per escaure’s en festiu o en pont, que es
descriuen a continuació:







Sessions ordinàries de la junta de govern local, amb caràcter general:
o Tots els dilluns, excepte els dos últims de cada mes, a les 7 de la tarda.
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, a les 5 de la tarda.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dimarts, 2 d’abril, per escaure’s el dilluns, dia 1, en festiu (Dilluns
de Pasqua Florida)
Dimarts, 17 de setembre, per escaure’s el dilluns, dia 16, en festiu
(dilluns de Rocaprevera, festa local)
Sessions de les comissions informatives:
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, en els horaris habituals.
Sessions de la Junta de portaveus:
o El dia posterior a la celebració de les comissions informatives
(habitualment els dimarts), en horari de les 7 de la tarda.
o Amb l’excepció que es da constar a continuació:
Dilluns, 23 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, per escaure’s en
vigília de Nadal el dimarts 24.
Sessions del ple de l’ajuntament:
o L’últim dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
o Amb les excepcions que es fan constar a continuació:
Dimarts, 25 de juny, per escaure’s el dilluns, dia 24, en festiu (Sant
Joan)

El mes d’agost, com és habitual, no hi haurà sessions ordinàries
Segon.- DONAR la publicitat escaient al present acord.

VOTACIÓ:
La Proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, de
PSC-PM, de JpT-ERC-AM i de Pxc
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-EUiA-V
Abstencions: 0.
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2.2. HISENDA
2.2.1. Aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2013
ACORD:
Vist i estudiat el projecte de Pressupost General, per a l’exercici econòmic de 2013, les
seves Bases d'Execució i altra documentació complementària i annexa.
Atès el que disposen els articles 162 i ss. 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,
Vist l'informe econòmic -financer de la intervenció de data 11 de desembre de 2012 i
l'informe de la Cap de Personal de data 10 de desembre de 2012.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General per a l’exercici econòmic de 2013,
amb un import anivellat a l'Estat d'Ingressos i al de Despeses de 13.260.298,34 euros,
així com les Bases d'Execució, i altra documentació annexa i complementària al
pressupost.
Segon.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei d’aquesta Corporació
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual
i personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona en l’annex II, així
com la modificació de la relació dels llocs de treball que consten també a l’expedient
annex III.
Tercer.- APROVAR el límit de la despesa no financera d’acord a la Llei Orgànica 2/2012
de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera, en la quantia de
12.070.974,16 €.
Quart.- EXPOSAR al públic l'esmentat acord tal i com preveu l’art. 169 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, en la qual, si s’escau, els interessats podran examinar-lo i presentarhi les reclamacions i els suggeriments que creguin oportuns.
Cinquè- En cas de no presentar-s’hi cap reclamació durant el període d’exposició
pública, el Pressupost General Consolidat es considerarà definitivament aprovat i es
procedirà a la seva publicació resumida a nivell de capítols.
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOL
CAPÍTOL I

DESCRIPCIÓ
DESPESES DE PERSONAL

EUROS
4.403.197,92
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CAPÍTOL II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5.519.982,53
935.183,52

Total despeses ordinàries - Despeses financeres

10.858.363,97

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES
233.242,19
CAPÍTOL IX VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 942.543,51
Total càrrega financera

1.175.785,70

Total despeses corrents + Amortització financera

12.034.149,67

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS
CAPÍTOL
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.181.678,67

Total pressupost de despeses

13.260.298,34

44.470,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS - EXERCICI 2013
RESUM
PER
CAPÍTOLS
Capítol I.Capítol II.Capítol III.Capítol III.Capítol IV.Capítol V.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Quotes urbanització
Taxes i altres ingressos
(sense quotes)
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

5.917.300,00
70.000,00
0,00
2.851.413,92
3.206.830,75
47.205,00

TOTAL INGRESSOS CORRENTS ORDINARIS

12.092.749,67

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

12.092.749,67

Capítol VI.Capítol VII.Capítol IX.-

0,00
605.633,67
561.915,00

Alineació d'inversions reals
Transferències de capital
Passius financers

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

1.167.548,67

TOTAL

13.260.298,34

PRESSUPOST
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D'INGRESSOS

No obstant el Ple acordarà allò que consideri més convenient.

VOTACIÓ:
La Proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i de
JpT-ERC-AM
Vots desfavorables: 8, dels regidors i de les regidores dels grups municipals del
PSC-PM, de PxC i d’ICV-EUiA-V
Abstencions: 0.

2.2.2. Pròrroga de la Suspensió de la modificació del contracte amb l'empresa
Sorea per la gestió del servei públic municipal d'aigua potable.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
En data 18/07/2012, l’empresa SOREA va presentar l’estudi d’actualització provisional
del servei d’abastament d’aigua potable atenent a la fórmula polinòmica de revisió de
preus inclosa en el plec de clàusules que va regir per a la seva adjudicació:
P = P0

0,27

E
E0

P
:
P0
:
E i E0 :
J i J0 :
M i M0 :
i el vigent.

+ 0,45

J
J0

+ 0,28

M
M0

Preu de retribució resultant de la revisió.
Preu vigent en el moment de la revisió.
Preu del kWh d'energia elèctrica, segons tarifa 4.0, en el moment de la revisió
i el vigent.
Preu del salari corresponent a un oficial 1A segons Conveni Col·lectiu
Provincial en el moment de la revisió i el vigent.
Índex General de Preus de Consum de Catalunya en el moment de la revisió

Atenent als informes inclosos en l’expedient es va aprovar la retribució resultant de la
revisió amb un increment final del 3.581%, a partir de 1 de gener de 2012, import al que
calia sumar-hi l’import de la retribució per inversions realitzades, que amb un cabal a
facturar de 1.174.000, suposava un cost m3 de 0.0397€/ m3.
La retribució definitiva a l’empresa SOREA SA, per la gestió del servei municipal de
subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb efectes de 1 de gener de
2012, i demanada per SOREA SA amb data 18/07/2012 és la següent retribució de
gestió:
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Ús domèstic
Mínim

0,3474 €/m3 facturat

Excés del mínim

0,4715

"

0,3754

"

Ús industrial

0.0397€/m3

Retribució de la inversió

Alhora es va aprovar com cost addicional la repercussió de la Llei 5/2012 de 20 de març,
en quant a impagats, cànon del 0.07 pel cabal lliurat a tercer provinent de fonts pròpies i
cànon del 0.2 pel total de cabals no comptabilitzats. Aquest cost va suposar un increment
de:
Rep.Llei
5/12
Domèstica
Fins al mínim
Del
mínim
a
14
m3/uc/mes
Excés de 14 m3/uc/mes
Industrial

0,0159
0,0354
0,0422
0,0214

Posteriorment, en data 21/09/2012, entra recurs de reposició contra la resolució Plenària
abans indicada. El recurs es desestima per extemporani per Acord del Ple de dat 29
d’octubre de 2012.
Serà en data 19/10/2012, quan SOREA presenta una nova sol·licitud de retribució per
servei d’abastament d’aigua potable de Torelló, amb efectes 1 de juliol de 2012 . En
aquest cas, respecte a la revisió sol·licitada al mes de juliol, solament hi ha un índex de
la fórmula que varia: l'índex que recull les tarifes de consum d’energia elèctrica.
En data de 1 d'octubre de 1989 es va signar el contracte d'arrendament per la gestió del
servei municipal d'aigua potable de Torelló entre l'Ajuntament de Torelló i l'empresa
SAUR, actual SOREA.
L'article 28 del plec preveu que amb el preu ofertat el contractista cobrirà la totalitat de les
despeses d'explotació, mà d'obra, conservació de les instal·lacions, transport, energia
elèctrica, tractament, materials, lectura de comptadors, càrregues financeres, etc. així
com totes les despeses annexes i generals de l'empresa, incloses benefici industrial i
impostos.
L'article 29 del mateix plec preveu la fórmula de revisió de la retribució a abonar
anualment al contractista en base al preu ofertat d'inici. En l'article 30 es preveu els casos
en què s'admetrà una revisió del contracte que només serà si variessin substancialment
les circumstàncies tècniques de l'abastament (com per exemple augment de l'alçada
d'elevació, introducció de nous processos de tractament, etc.) o per succeir-se un canvi
radical en la concepció de l'abastament el cost de l'explotació del servei experimentés
una notable modificació.
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En el cas que analitzem, les despeses derivades de la gestió del cànon i dels impagats
no comporta una modificació de les circumstàncies tècniques de l'abastament i, per tant,
no és justificat la revisió del contracte modificant la retribució del contractista.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- DESESTIMAR la sol·licitud d’actualització de la retribució que percep SOREA
SA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A, per la gestió del Servei
d’Abastament d’Aigua Potable de Torelló, atès que en data 30 de juliol de 2012 ja es va
aprovar la modificació de la retribució amb efectes 1 de gener de 2012. Alhora, atenent
l’article 30 plec de clàusules que regula el servei, solament s’admetria una nova revisió si
variessin substancialment les circumstàncies tècniques de l'abastament o per succeir-se
un canvi radical en la concepció de l'abastament el cost de l'explotació del servei
experimentés una notable modificació.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Departament de serveis públics, i a l'empresa
Sorea pel seu coneixement i efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La Proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

2.3. SECRETARIA
2.3.1. Aprovació inicial Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions del municipi
de Torelló
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la
salut i en el comportament, tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així
es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides
sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat a
un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.
Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics
de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la
contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de
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novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel
que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19
d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.
A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes les
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques
ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de les
diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents polítiques
públiques.
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se
n’adapten els annexos.
Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris
perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les
ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés
d’una creixent conscienciació ambiental.

FONAMENTS DE DRET
-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.
-Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
-Decret 176/2.009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica i se n’adopten els annexos.
Vist l’informe de secretaria que obra a l’expedient.
És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions del
municipi de Torelló.
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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,
l’ordenança quedarà definitivament aprovada i es farà constar els efectes de l’aprovació
per decret de l’Alcaldia.
Tercer.- Un cop aprovada 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 hagi transcorregut el termini de 15 dies
des de la notificació de l’aprovació definitiva de l'Ordenança a l’Administració de l’Estat i a
la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ:
La Proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.3.2. Pròrroga de la Suspensió de la modificació del contracte amb l'empresa
Sorea per la gestió del servei públic municipal d'aigua potable.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
I.- Que l’Ajuntament de Torelló va adjudicar a l'empresa SAUR, SOCIEDAD DE
ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. (en endavant SAUR) el concurs per
a la contractació de l’arrendament dels serveis per a la gestió del Servei Municipal d’aigua
potable, en base al Plec de Condicions Económico-Administratives (Plec de Condicions)
aprovat a l’efecte en sessió plenària de 1 d’abril de 1989, atorgant-se el corresponent
contracte administratiu en data 1 d’octubre de 1989.
II.- Que la durada d’aquest contracte es va establir per un període de 10 anys,
prorrogable tàcitament per iguals períodes fins al màxim legal permès.
III.- Que amb data 30 de juny de 1997 la Junta General de SAUR reunida en sessió
ordinària va acordar l'absorció de la també mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. (en endavant SOREA), alhora que en la mateixa
sessió s’acordava adoptar la denominació de la societat absorbida.
IV.- Que el Ple de l’Ajuntament de Torelló de 28 de maig de 1998 va acordar la pròrroga
del contracte administratiu de 1 d’octubre de 1989 per un període de 20 anys fins el 10 de
novembre de 2018. En aquest acord es va preveure que SOREA assumiria l’avançament
econòmic de l’aportació municipal que corresponia a l’Ajuntament de Torelló en el
Projecte constructiu de la planta potabilitzadora d’aigües domèstiques, que havia de
treure a licitació el Consell Comarcal d’Osona, en què es preveia una aportació de
l’Ajuntament de Torelló de 125 milions de pessetes, obres que encara a dia d’avui no
s’han dut a terme.
V.- Que per a l’any 2010 el Consell Comarcal d’Osona tenia previst dur a terme el
Projecte de l’Estació de Tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord, amb
un pressupost de 4.654.943, 62 Euros més IVA, i el Projecte de la Construcció de la
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xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord, amb un
pressupost de 3.882.782,58 Euros més IVA, resultant un total de 8.537.726,20 Euros,
més l’IVA corresponent, projectes que van estar aprovats definitivament pel Ple del
Consell Comarcal d’Osona el dia 25 de març de 2010.
L’Ajuntament de Torelló havia de participar en el Projecte de la Construcció de la xarxa
d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord assumint el cost de
1.874.629,93 Euros. L’Ajuntament de Torelló va acordar en sessió celebrada el dia 22 de
febrer de 2010 prorrogar el contracte de 1 d'octubre de 1989 per a la gestió del servei
municipal d’aigua potable per un termini de 20 anys a comptar des de la data actual de
venciment, és a dir, fins el 10 de novembre de 2038, per tal de garantir així la recuperació
íntegra de les inversions del Servei requerides a SOREA, i ampliar l’objecte del contracte
a la gestió del Servei municipal de clavegueram.
VI.-Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de desembre de
2010 es va acordar SUSPENDRE la part dels acords adoptats pel plenari municipal en
sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en relació a la
modificació del contracte subscrit amb l’empresa SAUR, actual SOREA, en data de 1
d’octubre de 1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del contracte
per un termini de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de l’import que
pertocava a l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per finançar el
projecte de l’Estació de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona Nord i el
Projecte de la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix, es deixa
en suspens l’execució per part de Sorea a fons perdut les actuacions proposades per a
l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals fins a una quantia
de 30.000€
Es va acordar que la suspensió de la part d’aquests acords s’aprovava pel termini d’un
any. Transcorregut aquest termini si encara no hi ha previsió de l’execució de les obres
en un termini concret es deixarà sense efecte la part d’aquests acords i, en cas contrari,
es procedirà a modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest sentit.
Atès que des del Consell Comarcal d’Osona s’ha tornat a activar l’execució del Projecte
de la Construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i
Osona Nord, havent-se aprovat definitivament el projecte modificat en data de 12 de
desembre de 2.012 es creu procedent prorrogar la suspensió dels acords adoptats en
sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 per un termini de
dos mesos als efectes de poder concretar la manera com s'efectuarà el pagament de la
inversió amb el Consell Comarcal.

És per tot això que, a proposta de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:

PRIMER.- PRORROGAR la suspensió de la part dels acords adoptats pel plenari
municipal en sessions celebrades en dates de 22 de febrer i 27 de setembre de 2010 en
relació a la modificació del contracte subscrit amb l’empresa SAUR, actual SOREA, en
data de 1 d’octubre de 1989, en relació a la previsió d’ampliar el termini de vigència del
contracte per un termini de vint anys i a l’aportació per part de l’empresa SOREA de
l’import que pertocava a l’Ajuntament de Torelló per una quantia de 1.874.629,93 € per
finançar el projecte de l’Estació de tractament d’Aigües potables del Voltreganès i Osona
Nord i el Projecte de la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix,
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es deixa en suspens l’execució per part de Sorea a fons perdut les actuacions
proposades per a l’any 2010 per una quantia de 84.757,34 € més unes altres addicionals
fins a una quantia de 30.000€
La suspensió de la part d’aquests acords s’aprova pel termini de dos mesos.
Transcorregut aquest termini si encara no hi ha previsió de l’execució de les obres en un
termini concret es deixarà sense efecte la part d’aquests acords i, en cas contrari, es
procedirà a modificar el contracte amb l’empresa SOREA en aquest sentit.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a Sorea i al Departament d’Obres i Serveis pel
seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La Proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I TERRITORI, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
MEDI AMBIENT
2.4. URBANISME
2.4.1. Dictamen per l’aprovació del text refós del Pla especial urbanístic per la
ubicació d’una activitat d’extracció d’àrids a la finca de les Gambires
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1. En data de 26 d’abril de 2011, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar
provisionalment el Pla Especial per la ubicació d’una activitat d’extracció d’àrids a la
finca de Les Gambires.
2. En data 26 d’agost de 2011, registre de sortida núm. 4749, l’Ajuntament va trametre a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, la còpia de l’expedient
administratiu i el projecte per triplicat degudament diligenciat i en suport informàtic,
perquè es procedís a l’aprovació definitiva del document.
3. En data 19 de desembre de 2011, registre d’entrada núm. 5829, el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va trametre a l’Ajuntament,
l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en
sessió de 14 de desembre de 2011, pel qual es suspenia l’aprovació definitiva del Pla
especial urbanístic per la ubicació d’una activitat d’extracció d’àrids a la finca de les
Gambires de Torelló, promogut per Àrids Manlleu, SA i tramès per l’Ajuntament, fins
que mitjançant un text refós que s’haurà de presentar per duplicat, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, incorpori les
prescripcions següents:
-1.1 Cal sol·licitar informe al Departament de Cultura així com a l’Institut Geològic
de Catalunya.
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-1.2 Cal incorporar les prescripcions de l’informe emès per l’Agència Catalana de
l’Aigua, el 25 de novembre de 2010, entre d’altres que no es podrà excavar per
sota de la cota 492.
-1.3 Cal, en relació amb l’informe sol·licitat per la Secretaria de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, amb data 7 de desembre de 2011,
a l’òrgan competent en matèria de paisatge del Departament de territori i
sostenibilitat, incorporar les prescripcions que se’n derivin.
-1.4 Cal incorporar una normativa urbanística d’aquest Pla especial, que inclourà,
entre d’altres, les prescripcions que esdevinguin derivades dels informes sectorials
emesos.
4. En data 21 de desembre de 2011, es van demanar els informes al Departament de
Cultura així com també a l'Institut Geològic de Catalunya, per donar compliment al
Punt 1.1 de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals,
en sessió de 14 de desembre de 2011.
5. En data 16 de novembre de 2012, el Sr. Joaquim Pons Arisa
presenta 3 còpies en paper i en suport informàtic del text refós del Pla especial
urbanístic per la ubicació d’una activitat d’extracció d’àrids a la finca de les Gambires
de Torelló, que inclou les prescripcions establertes en l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 14 de desembre de
2011.
6. En data 12 de desembre de 2012, l’arquitecte municipal informe favorablement el text
refós del Pla especial presentat, ja que s'han complimentat les consideracions
apuntades a l'Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central,
que reflectia l'acord de la sessió de 14 de desembre de 2011.

FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- La normativa legal aplicable en aquest cas ve regulada essencialment en els
següents preceptes :
-Articles 67,68,69,78,83,87,89,90 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat pel
decret 3/2012 de 22 de febrer, que desplega el text Refós de la Llei d'Urbanisme.
-Articles 23,92,93 i94 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
-Article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en
concordança amb els articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova la
refosa de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
És per tot això que, a proposta de Serveis Territorials, i vist el dictamen de la C. I. de
territori i urbanisme, promoció econòmica i medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR el text refós del Pla especial urbanístic per la ubicació d’una activitat
d’extracció d’àrids a la finca de les Gambires de Torelló, que incorpora les prescripcions
establertes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en
sessió de 14 de desembre de 2011, i el text de les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de
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l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de
juliol.
Segon.- TRAMETRE l’acord del Ple, còpia de l'informe emès per l'arquitecte municipal i
còpies dels informes emesos per l'Institut Geològic de Catalunya, i pel Departament de
Cultura – Direcció General del Patrimoni Cultural, juntament amb el text refós, per
duplicat i en suport informàtic, degudament diligenciat, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, perquè es procedeixi si escau a l’aprovació
definitiva.

VOTACIÓ:
La Proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. Moció de PxC per a la instal·lació de càmeres de videovigilància.
PROPOSTA D’ACORD:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que Torelló en els últims mesos hem pogut comprovar l'increment de la
delinqüència
Atès que amb la instal·lació de càmeres de videovigilància podríem evitar el tràfic de
drogues a la via urbana
Atès que el mes d'octubre vàrem patir els torellonencs diverses agressions entre ells dos
menors, desperfectes de vehicles, inclús el robatori d’un vehicle i la persecució policial
dels delinqüents.
Atès que entre el mes de juliol i el mes de setembre han robat al bar nou sé, bar Marina,
bar cal Àngel, bar cabecika, bar punt de trobada, etc.........
Atès que hem pogut comprovar el neguit per exemple dels veïns de la cabanya, inclús
amb recollida de firmes.
Atès que no podem ignorar l'increment de tràfic de drogues a Torelló.
Atès que la instal·lació càmeres al terme municipal com al carrer Sant Pere de Vic fan
que baixin l'indici de delictes
Atès que amb la instal·lació de càmeres de videovigilància la policia local tindria una eina
molt eficaç per la prevenció de la delinqüència a Torelló
Per tot això, es proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
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PRIMER. Instal·lar càmeres de videovigilància amb suficient visió i claredat que arribi als
carrers Sant Miquel, barri de Montserrat, barrí la cabanya, plaça Joanot Martorell, carrer
Rocaprevera.
SEGON. Obrir un període d’estudi de dos mesos per a què l’equip de govern estudiï la
possibilitat d’ampliar la instal·lació de càmeres de videovigilància en aquells indrets de
Torelló que consideri la seva presència com a necessària.
VOTACIÓ:
La proposta es DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Vots desfavorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d’ICV-EuiA-E
Abstencions: 0

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte dels decrets de l'alcalde
Descripció
Deixar sense efecte 2 retencions de crèdit
Aprovar despesa F/2012/427 i altres
Rectificar la resolució de l'alcaldia de 9 de novembre de 2012, d'aprovació de
la liquidació del servei pel subministrament d'aigua potable del 3er. Trimestre
de 2012
Sanció 48/12
Acord incoació 48.1/12
INiciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 30/2012, per generació
de crèdits per l'existència d'ingressos no tributaris no previstos inicialment en el
pressupost vigent
Decret incoació contracte obres
Servei en benefici de la comunitat L.P.P.
Servei en benefici de la comunitat A.M.S. (1)
Servei en benefici de la comunitat A.M.S. (2)
Estimar al·legacions E.S.L.
Estimar al·legacions F.S.J.
Decret aprovar la relació de factures F/2012/435 i altres
Decret aprovar la relació P/2012/146
Denegar la sol·licitud d'anul·lar la taxa per expedició de certificat de
compatibilitat urbanística de l'exp. 2012/186-SSTT-CCOMPT
Subrogació del personal del Patronat de la Radio de Torelló
Nòmina. Assignació complement productivitat JML novembre 2012
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA nòmina
novembre 2012
Decret inscripció al registre de sol·licitants d'HPO de Catalunya
Establir terminis per a la presentació de vals, documents A, D. i AD, i factures,
al departament d'intervenció
Alta cens gos amb xip 985121017377168

13/11/2012
13/11/2012

20/11/2012
21/11/2012
21/11/2012

21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
22/11/2012
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Nòmina. Aprovació factors de l'específic novembre 2012
Nòmina. Gratificacions i hores extres novembre 2012
Nòmina. Fons social 2012 personal laboral
Nòmina. Fons social 2012 funcionaris
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local novembre 2012
Targeta d'aparcament individual- exp. 2007/23
Targeta d'aparcament individual renovació- exp. 2008/195
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a Diables del Ges
Canvi titularitat nínxol núm. 422 4a. Est

23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012
23/11/2012

Decret incoació contracte menor obres projecte millora il·luminació carrers
Sol·licitud sala d'actes edifici de la Cooperativa Comunitat Propietaris c/
Congost, 15
Decret aprovar la relació P/2012/148
Sanció 49/12
Incoació 49.2/12
Acord incoació 49.1/12
587/2012-LOMEN-SSTT
Aprovació de les gratificacions per les tasques que ha realitzat el personal
d'aquest Ajuntament, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya de
2012.
591/2012-LOMEN-SSTT
Nòmina. Regularització de jornada MRV
Deixar sense efecte dues retencions de crèdit aprovades pel Ple de data 30
de juliol de 2012
Decret adjudicació contracte menor obres
Targeta d'aparcament provisional renovació- exp. 2012/91
Decret baixa per NO RN juliol-agost-setembre 2012
P_33-34 canvi titularitat i ús C/8 mercat mpal
P_17-18-19 autoritzar canvi titularitat
Decret aprovar la relació P/2012/151
Exp-585/12 ocupació via pública
598/12 Baixa activitat s/llicencia
Ordre de pagament P2012/150 préstecs 3r trim. 2012
548/2012-LDHOR-SSTT
Decret aprovar la relació P/2012/149
Decret aprovar un AD a favor de Senyals Girod
Decret aprovar un AD a favor de Joan Monells López
Decret aprovar un AD a favor de Rosa M. Pla Clapera
Decret aprovar un AD a favor de Joan Capdevila Castañe
Decret aprovar un AD a favor de Tallers Mac sl
Decret aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina
Decret aprovar un AD a favor de FCC SA
Decret aprovar un AD a favor de Torrents Aulet SL
Devolució garantia ACERTIS
Concessió nínxol de recuperació núm. 123 3a. Est
Concessió nínxol de recuperació núm. 34 1a. Oest
34/2012-i legitimació innòcua
549/2012-LOMEN-SSTT
Decret incoació contracte menor subministrament
31/2012-i legitimació innòcua
Nòmina. Diligència d'embargament JMV
Decret incoar baixa d'ofici Exp: 44/2012
Autorització ús hotel entitats a PIOC

26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
26/11/2012

26/11/2012
27/11/2012
27/11/2012
27/11/2012
27/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
29/11/2012
29/11/2012
29/11/2012
29/11/2012
29/11/2012
29/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
26/11/2012
26/11/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
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593/2012-LOMEN-SSTT
Decret Relació de factures F/2012/452 i altres
2011/148-SSTT-CADUCITAT LOMAJ
Decret incoar baixa ofici exp. 45/2012
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Canvi titularitat nínxol núm. 91 1a. Est-Central
Decret incoar baixa d'ofici Exp.: 46/2012
548/2012-LDHOR-SSTT-2
Targeta d'aparcament individual- exp. 1997/67
Targeta d'aparcament individual- exp. 2005/55
Decret Relació ordres de pagament P/2012/152
Servei de Transport adaptat- exp. 2010/223
Decret declaració estat ruïnós immoble Call de la Torrentera
Autorització jornades esportives escolars 2012-13
Autorització muntatge mantes tèrmiques piscina coberta
Decret Incoar Baixa d'ofici padró mpal. Exp.: 47/2012
Decret incoar baixa ofici exp. 48/2012

03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
05/12/2012
05/12/2012

Decret adjudicació contracte obres projecte millora il·luminació carrers
Decret incoació contracte menor
Sol·licitud carpa: saló temàtic i parc de Nadal
Decret aprovar la relació P/2012/154
Decret aprovar la justificació núm. 9 de la bestreta de B. Social
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15/2012 (II), per
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles, com a
conseqüència de l'increment de l'IVA
Comissió de serveis JCM
Estimar al·legacions 48/12
Estimar al·legacions 47/12
Acord incoació 50.1/12
Nòmina. Reconeixement altres serveis previs (triennis) JNT
601/2012-LOMEN-SSTT
Canvi titularitat nínxol núm. 321 4a. Oest
606/2012-LOMEN-SSTT
605/2012-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la relació de factures F/2012/456 i altres
Acord incoació 51.1/12
Decret aprovar un AD a favor de Manuel Juanola Rifà
568/12 Taules i cadires
Estimar al·legacions 49/12
Decret aprovar un AD a favor de Rafael Mèrida Pareja
Decret aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
Canvi titularitat nínxol núm. 676 3a. Est
582/ VP xurreria
513/12 VP Sant Jordi
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
Decret incoació contracte menor obres jardins can Parrella
P/23-24-25 aclariment titular mòduls
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15/2012 (III), per
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles, com a
conseqüència de l'increment del tipus de l'IVA
Exp- 600/12 alta placa de gual
2/2012-i baixa activitat

05/12/2012
05/12/2012
05/12/2012
05/12/2012
05/12/2012

05/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
11/12/2012

11/12/2012
11/12/2012
11/12/2012
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33/2012-i legitimació innòcua
11/12/2012
607/2012-LOMEN-SSTT
11/12/2012
Deixar sense efecte una retenció de crèdit aprovada en el Ple de data 30 de
juliol de 2012
11/12/2012
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 33/2012, mitjançant
transferències del crèdit de partides que s'estimen reductibles
11/12/2012
Decret incoar baixa d'ofici exp. 51/2012
11/12/2012
Arxivar ordre d'execució C. del Pont, 39
11/12/2012
Desestimar petició excedència forçosa JSM
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Ciments Torelló SL
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de SOREA
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Mecanitzats de la Fusta Kim SL
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de PMC Grups
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Serra Drogueria
12/12/2012
Autorització taller de tions
12/12/2012
Decret Relació de factures
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de C2C inver park VIII SL
12/12/2012
Aprova un AD a favor de Serralleria Rubio SAL
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Rellotges Públics & Control SL
12/12/2012
Aprovar un AD a favor de Patronat Municipal de Ràdio Ona
12/12/2012
Aprovar un AD a favor del Consell Comarcal d'Osona
12/12/2012
Aprovar la baixa d'un AD a favor de Com Il.luminar SL
12/12/2012
Préstec inversions 386.669,01 euros BBVA
12/12/2012
Aprovació definitiva del projecte tècnic de reforma per eliminar les humitats, a
les façanes, caixa ascensor i les instal.lacions de ventilació i deshumidificació 13/12/2012
Revocació títol nínxol núm. 2405 1a. Part Nova
13/12/2012
Aprovació definitiva projecte tècnic de reforma dels accessos a la passarel·la
peatonal sobre el riu Ges, a la Ronda de les Pollancredes
Mantenir contractació AODL
Aprovació definitiva projecte tècnic de rehabilitació de la passarel.la peatonal
sobre el riu Ges
Aprovació inicial del projecte tècnic d’adequació d’una rampa d’accés als
Jardins de Can Parrella, des del Carrer Ges Avall
Decret aprovar la relació de factures F/2012/480 i altres

13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012

Aprovació inicial del projecte tècnic de reforma del mur dels Jardins de Can
Parrella per ubicar-hi els contenidors de brossa al Carrer Ges Avall
13/12/2012
Decret aprovar la relació P/2012/155
13/12/2012
Requeriment canvi activitat 17/07-II.1
14/12/2012
LOMEN 601/2012
14/12/2012
Aprovar despeses P 156/2012
14/12/2012
Aprovar despeses AD Sistemat
14/12/2012
Aprovar despeses AD C. Sanglas
14/12/2012
Aprovar despeses AD Club Voleibol
14/12/2012
Aprovar despeses AD Consorci VGOB
14/12/2012
Ordre d'execució treure grava parcel.la C.del Ter, 132
14/12/2012
Targeta aparcament prov. 2012/85
14/12/2012
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El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels decrets que s’han relacionat a la
taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades, des de
l'última sessió plenària.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:




Sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2012.
Sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2012.
Sessió ordinària del dia 10 de desembre de 2012.

El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les actes que s’han relacionat a la
taula que precedeix.

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

Torelló, 15 de gener de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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