ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA
EL DIA 6 DE JULIOL DE 2015:

Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Extraordinària
6 de juliol de 2015
Presencial
de les 19:00 a les 19:45
PLE2015/8

Hi assisteixen:

President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió

Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió

Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió

Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló

Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió

Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló

Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió

Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió

Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió

Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal

Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble

Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble

Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble

Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal

Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

ÍNDEX:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2015/7 Extraordinària 13/06/2015
2.- DONAR COMPTE EXPRESSA DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
2.1.- ALCALDIA
2.1.1. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de delegació de
competències en els regidors i regidores
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2.1.2. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2015, de rectificació del
decret de delegació de competències en els regidors i regidores
2.1.3.Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 2 de juliol de 2015, de rectificació del
decret de delegació de competències en els regidors i regidores
2.1.4. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de constitució i
composició de la Junta de Govern Local
2.1.5. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de nomenament
dels tinents i tinentes d'Alcalde
2.1.6. Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de constitució i
composició de la Junta de Portaveus
3. PROPOSTES
3.1. ALCALDIA
3.1.1. Proposta d'indemnitzacíons i retribucions als regidors i regidores dels grups
municipals
3.1.2.Delegació de competències a favor de l'Alcaldia
3.1.3. Acord sobre la periodicitat de les sessions plenàries
3.1.4. Donar compte de la constitució dels grups municipals
3.1.5. Proposta de creació i composició de les comissions informatives.
3.1.6. Acord de nomenament dels representants de l'Ajuntament als Òrgans col·legiats en
què participa
3.1.7. Acord de creació del personal eventual
3.2. HISENDA
3.2.1. PRP2015/1868 Aprovar l'expedient de modificació de pressupost.

Desenvolupament de la sessió:

1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- PLE2015/7 Extraordinària 13/06/2015

L'acta s'aprova amb la incorporació d'una esmena a proposta del Sr. Lluís Toneu: Jo diria
que a la pàgina 5, en la meva intervenció en què vaig prometre el càrrec, que diu: "si, ho
prometo per imperatiu legal, amb el compromís de treballar per la justícia social", aquí hi
hauria d'haver-hi una coma; jo vaig dir: "treballar per la justícia social, els països catalans,
la Vall del Ges i Torelló".
L’acta es rectifica incorporant l’esmena del Sr. Lluís Toneu.
2.- PROPOSTES
2.1.- ALCALDIA
2.1.1.- Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de
delegació de competències en els regidors i regidores
L'Alcaldia dóna compte del decret signat en data 30 de juny de 2015, que es transcriu
literalment per al general coneixement:
Relació de Fets:
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1.
Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en
sessió solemne el dia 13 de juny de 2.015.
2.
Entre les primeres mesures organitzadores del consistori sorgit de cada procés
electoral, la legislació contempla la possibilitat d’organitzar les diverses àrees en què
s’articula la direcció política dels serveis municipals i la delegació de competències en
relació a la gestió de les mateixes.
3.
Les àrees municipals constitueixen els nuclis bàsics de gestió dels diversos
serveis. Tradicionalment la seva direcció, impulsió i inspecció ha estat atribuïda en règim
de delegació per part de l’Alcaldia per tal que les diverses regidories que conformen
l’equip de govern puguin participar d’una manera activa en les tasques municipals.
4.
La delegació resulta un institut molt eficaç quan del que es tracta és de dotar
d’una major eficàcia i celeritat a l’actuació municipal. És per això que l’Alcaldia considera
oportú conferir delegacions a favor dels regidors i regidores que més avall s’indica en
funció de la distribució transversal de l’acció política sobre les diferents àrees i serveis
municipals.
Fonaments de Dret:
Primer.- D’acord amb el que preveuen els articles 21.1 a) de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i article 53.1 b) del Decret Legislatiu
2/2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local
de Catalunya (TRLMRLC), l’alcalde té atribuïda la facultat de direcció del govern i
l’administració municipals i, en conseqüència, l’exercici de la impulsió i direcció dels
serveis municipals exercint la potestat d’autoorganització que la llei atribueix als ens
locals a l’article 4.1 a) de la LRBRL.
Segon.- Els articles 21.3 de la LRBRL, 53.3 del TRLMRLC i 43 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals aprovat per Reial Decret
2.568/1.986, de 28 de novembre, (ROF), preveuen la possibilitat de delegació de
competències de l’alcalde als regidors.
Tercer.- L’article 56.2 del TRLMRLC estableix que “l’acord de delegació ha de determinar
els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions
concretes del seu exercici “. També s’atribueix a l’alcalde, a l’apartat 3r del mateix
precepte, la possibilitat de conferir delegacions especials per encàrrec específic a favor
de qualsevol regidor municipal encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local. El
mateix preveu l’article 43.3 del ROF que, a més, en el seu segon apartat afegeix que les
delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades i
podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los
en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.
Quart.- D’acord amb el que preveu l’article 44 del ROF, totes aquestes delegacions
s’efectuaran per decret de l’alcaldia, que contindrà l’àmbit dels assumptes a què fa
referència la delegació, les facultats que es deleguen i les condicions específiques del
seu exercici i tindran efectes des del dia següent al de la data del decret, excepte que s’hi
fixi alguna altra data, sens perjudici de la seva preceptiva publicació al butlletí oficial de la
província i en el municipal si existeix. L’apartat 4t del mateix article exigeix que es doni
compte al ple, en la primera sessió que aquest celebri, de totes les delegacions
efectuades.

3

Cinquè.- El règim de delegació de competències, al qual s’ha de supeditar les previsions
que en fa la legislació local respecte a les Corporacions municipals, s’estableix als articles
13 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu
comú (LRJAP-PAC) i 8 de la Llei 26/2.010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, normes de rang i posteriors al reglament
esmentat.
D’acord amb l’esmentat,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Establir les següents Àrees, Departaments i Serveis en els quals s’estructura
l’activitat municipal en exercici de les potestats d’autoorganització i de direcció dels
serveis municipals que la llei atribueix de forma genèrica a l’Alcaldia:
1.- ÀREA ALCALDIA, Comprèn el Servei de Gabinet de l’alcaldia, Museu de la Torneria,
radio Ona i Pla de Barris.
2.- ÀREA DE SERVEIS GENERALS: Comprèn el Departament
de Secretaria,
Departament d’Intervenció, Departament de Recursos Humans, Departament de Serveis
informàtics, Departament de Règim intern i Departament de Participació Ciutadana i
Informació.
3.- ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I MEDI AMBIENT: comprèn el Departament
d’Urbanisme, el Departament d’Infraestructures i Manteniment i el Servei de medi
ambient.
4.- ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT: comprèn els serveis de seguretat ciutadana,
protecció civil i mobilitat.
5.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: Comprèn el Departament de Cultura,
Departament d’Ensenyament, Servei de Salut Pública, Departament de Joventut i
Infància, Departament de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, Departament d’Esports.
6.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ: Comprèn el Departament
Promoció Econòmica i el Servei de Comerç i Turisme.
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7.- DEPARTAMENT D’ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ: comprèn la coordinació del Pla
d’Actuació Municipal, planificació de projectes i estratègies entre diferents regidories.
Segon.- Efectuar a favor dels membres de la Corporació que es relacionen seguidament
una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives
Àrees d’actuació i Departaments, d’acord amb la distribució d’àrees que s’ha efectuat a
l’apartat anterior i segons el detall que segueix:
ALCALDIA
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Atribucions:






Atencions protocol·làries i representatives.
Relacions Institucionals.
Museu de la Torneria
Radio Ona
Pla de Barris

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I MEDI AMBIENT. CAP D’ÀREA: Sr. David
Forcada Rifà.
Departament d’urbanisme: Regidor Delegat: Sr. David Forcada i Rifà. Regidor
Adjunt: Alcalde, Sr. Jaume Vivet i Soler
Atribucions:











Planejament urbanístic.
Gestió urbanística.
Llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna.
Protecció de la legalitat urbanística.
Oficina de projectes urbans.
Catàleg del patrimoni històric.
Obres Públiques.
Patrimoni públic del sòl.
Habitatge. Oficina d’habitatge i Pla Local d’habitatge públic.
Sòl industrial i gestió de polígons industrials.

Departament d’Infraestructures i Manteniment: Regidor Delegat: Sr. David Forcada i
Rifà. Regidor Adjunt: Alcalde, Sr. Jaume Vivet i Soler














Subministrament d’aigua potable.
Obres a la via pública
Llicències i comunicacions ambientals.
Mobiliari urbà.
Ocupacions via pública (terrasses, guals, entrades edificis,..)
Serveis d’inspecció d’Activitats.
Neteja de via pública.
Recollida i gestió de residus. Deixalleria.
Serveis funeraris i cementiri.
Enllumenat públic.
Seguiment i execució del Pla d’Accessibilitat.
Brigada Municipal.
Vies públiques i camins veïnals.

Servei de Medi Ambient. Regidor Delegat: Sr. Manel Romans i Sànchez.
MEDI AMBIENT
Atribucions:
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Parcs i Jardins.
Lleres i Aigües fluvials
Pacte d’Alcaldes.
Educació ambiental i sostenibilitat.
Contaminació acústica i lumínica.
Promoció d’energies renovables.
Promoció de l’Estalvi Energètic i d’aigua.
Agència de l’Energia d’Osona.
Horts socials
Relacions amb altres ens públics

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA. Cap d’Àrea: Sr. Albert Portús i Noguera
Departament de Secretaria. Regidor Delegat: Sr. Albert Portús i Noguera
Atribucions:











Gestió òrgans Col.legiats i unipersonals de l'Ajuntament
Contractació pública
Estadística, padró d’habitants.
Cens Electoral.
Oficina d’atenció al ciutadà.
Administració Electrònica
Portal de transparència
Inventari Municipal
Arxiu Municipal.
Protecció de Dades

Departament d’Hisenda. Regidor Delegat: Sr. Albert Portús i Noguera
Atribucions:










Pressupost municipal i exaccions.
Ordenances Fiscals.
Contribucions Especials.
Recaptació.
Operacions Financeres.
Padrons Fiscals.
Patrimoni municipal.
Coordinació economicofinancera amb altres ens públics.
Comptabilitat analítica.

Departament d’Informàtica. Regidor Delegat: Sr. Albert Portús i Noguera.
Atribucions:
Sistemes d’Informació i Gestió de les TIC.
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Departament de Règim Intern. Regidor Delegat: Sr. Albert Portús i Noguera
Atribucions:





Equipament, mobiliari i material d’oficina Serveis Generals.
Gestió dels ascensors, alarmes, extintors i fotocopiadores
Assegurances municipals.
Coordinació personal de neteja

Departament de Recursos Humans. Regidor Delegat: Sr. Manel Romans i Sànchez
Atribucions:











Règim general dels empleats municipals.
Seguretat social dels empleats municipals.
Seguretat i salut en el treball.
Relació amb els òrgans de representació del personal.
Pacte de Condicions de treball i Conveni Laboral.
Formació
Selecció de personal.
Organigrama i Relació de llocs de treball.
Organització de personal
Relació amb altres ens públics.

Departament de Participació Ciutadana i Informació. Regidora Delegada: Núria
Güell i Rovira.
Alcalde: Servei de comunicació
Atribucions:






Informació i comunicació a la ciutadania: premsa.
Registre d’entitats ciutadanes.
Relacions amb les Associacions de Veïns.
Web municipal. Gestió del Bon Govern en relació a la transparència
Processos de Participació Ciutadana.

ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT. CAP D’ÀREA Sr. Marc Fontserè i Candell
Atribucions:
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT:
Regidor Delegat: Sr. Marc Fontserè i Candell
Regidor Delegat d’organització i Gestió Recursos Humans de l’Àrea: Sr. Manel
Romans i Sànchez.
Atribucions:


Policia Local.
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Circulació i trànsit.
Pla de Mobilitat del municipi.
Consell municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
Protecció Civil.
Junta Local de Seguretat.
Senyalització via pública.
Plans d’Emergència.
Relacions amb altres ens públics.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. CAP D’ÀREA Sra.. NÚRIA GÜELL I ROVIRA.
Departament d’Ensenyament: Regidor Delegat Sr. Marc Fontserè i Candell.
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.

Consell Escolar Municipal.

Relacions amb altres ens públics.

Departament de Cultura: Regidora Delegada Sra. Núria Güell i Rovira
Atribucions:









Promoció, difusió i foment de la Cultura.
Teatre Cirvianum.
Normalització lingüística.
Gestió i manteniment dels equipaments culturals.
Biblioteques Municipals.
Festus.
Festes Populars
Relacions amb altres ens públics.

Departament de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat. Regidora Delegada Sra.
Carme Francolí i Casas
Atribucions:


Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària. (UBASP).
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Programa a la Dependència: SAD, Teleassistència, ajudes tècniques, transport
adaptat i neteja de xoc.

Suport a la Infància, adolescència i famílies: Unitat Bàsica de convivència

Exclusió Social i atenció a la pobresa: Rebost solidari, habitatges socials, Renda
mínima d’Inserció.

Voluntariat social.

Foment de la convivència i cohesió social: mediació cultural, acollida persones
nouvingudes, informes d’arrelament i reagrupament, projectes de cooperació, etc.

Consell municipal de Benestar Social i Salut Pública.

Programes d’Igualtat.

Relacions amb altres ens públics.
Servei de Salut Pública. Regidor Delegat Sr. Jordi Rosell i Plajats.
Atribucions:
Cens d’animals de companyia i Recollida d’animals abandonats
Desratització
Control Legionel·losi.
Prevenció Consum de Drogues.
Programa de Salut Escolar.
Departament d’Esports. Regidora Delegada Sra. Concepció Villena i Aceituno
Atribucions:








Manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
Gestió instal·lacions zona esportiva.
Gestió i manteniment Pavelló Municipal.
Gestió i manteniment piscines estiu.
Coordinació concessió piscina
Promoció de l’esport i relació amb les entitats esportives.
Relacions amb altres ens públics.

Departament de Joventut i Infància. Regidor Delegat Sr. Jordi Rosell i Plajats
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.
Relacions amb altres ens públics.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME. CAP D’ÀREA: Sr..
MANEL ROMANS I SÀNCHEZ.

9

Departament de Promoció Econòmica. Regidor Delegat: Sr. Manel Romans i
Sánchez.
Atribucions:





Ocupació i formació.
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Informació i assessorament empresarial.
Emprenedoria.

Servei de Comerç i Turisme. Regidor Delegat: Sr. Jordi Rosell i Plajats.
Atribucions:








Promoció del comerç.
Calendari de festes i horaris comercials.
Oficina d’atenció al consumidor.
Mercat Municipal. Gestió i Infraestructura
Mercat setmanal de marxants.
Promoció turística
Relacions amb altres Ens públics.

DEPARTAMENT D’ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ.
Responsables: Alcalde: Jaume Vivet i Soler i Regidor Delegat Sr. David Forcada i
Rifà.





Pla d’Actuació Municipal
Projecció i promoció de Torelló.
Consensuar estratègies entre diferents Regidories
Planificació de Projectes entre diferents Regidories

La delegació general a favor de cada regidor comporta la facultat de direcció, gestió i
coordinació de l’Àrea, Departament o Servei corresponent, així com la impulsió de tots
els tràmits que pertoquen a cada àrea, Departament o Servei atribuïts, elevant, si és el
cas, proposta de resolució als òrgans de govern municipal per a la seva adopció.
En relació a l’Àrea de Serveis Territorials i Medi Ambient, en relació al Departament
d’Urbanisme i el Departament d’Infraestructures i Manteniment les propostes de
resolucions als òrgans de govern estaran signades pel Regidor Delegat i l’Alcaldia que
assumirà les tasques de regidor adjunt.
En relació a l’Àrea de Seguretat i Mobilitat, les propostes de resolucions als òrgans de
govern, referents a l’organització i gestió de personal del Departament estarà signada pel
Regidor Delegat Sr. Manel Romans Sànchez. Les propostes referents a les competències
pròpies del Departament seran signades pel Cap de l’Àrea el Sr. Marc Fontserè i
Candell.
Els Regidors que tenen atribuïda una Àrea hauran d’assumir les funcions de direcció i
coordinació de la mateixa en el seu conjunt i tindran la potestat de supervisar l’actuació
dels regidors delegats dels Departaments inclosos dins la seva Àrea.
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Els regidors que tenen atribuït un Departament o Servei hauran d’assumir les funcions de
direcció, impulsió i control del mateix, així com decidir el tràmit d’aprovació del circuit de
la despesa que inclourà la retenció de la despesa i la conformació de la factura
Tercer.- Donar d’alta a l’Alcaldia i als Caps d’Àrea i Regidors Delegats al règim general de
la Seguretat Social amb efectes a 1 de juliol. Les dedicacions i règim retributiu es fixarà
en el proper ple municipal que haurà d’aprovar el cartipàs municipal.
Quart.- Delegar en la regidoria responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Sr. Marc
Fontserè i Candell, la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i
resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèria de
sancions per trànsit de vehicles i de l’ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic
de Torelló (conductes incíviques).
Cinquè.- Delegar en la regidoria responsable del Departament d’Obres i Serveis, Sr.
David Forcada i Rifà, la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i
resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèria de
sancions de l’ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic de Torelló en matèria
d’horaris comercials (conductes incíviques).
Sisè.- Delegar en la regidoria responsable del Departament de Salut Pública, Sr. Jordi
Rosell i Plajats, la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i
resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèria de
sancions de l’ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic de Torelló en matèria
de salut pública.
Setè.- Establir les següents condicions d’exercici de la delegació:
a)
Les funcions delegades hauran de ser exercides personalment, sense que puguin
ser delegades a tercer. En tot cas, aquesta Alcaldia podrà revocar total o parcialment, o
avocar singularment, en qualsevol moment el coneixement i resolució de les atribucions
delegades així com rellevar d ela direcció de les àrees o Departaments que s’han atribuït
a cada membre de l’equip de govern.
b)
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir
informada de l’exercici de la delegació, essent, per tant, aquestes legítimes i executives.
En el text dels acords adoptats per l’alcalde, 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’aquest Regidor/a, en virtut de les
delegacions acordades per aquesta Alcaldia per decret de l’alcaldia de data.... “.
Vuitè.- Declarar el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la
notificació d’aquest Decret als regidors i regidores afectats d’acord amb el que disposa
l’article 44 del ROF.
Novè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores designats-des, fent-los avinent
que s’entendran acceptades les competències delegades de forma tàcita, si en el termini
dels tres dies següents, no es manifesta res en contra o bé es fa ús de la delegació.
Desè.- Publicar la part dispositiva d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en compliment del que disposen l’article 44.2 del ROF i 13 de la LRJAP-PAC i
exposar-la al web municipal per a general coneixement.
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Onzè.- Elevar al ple del cartipàs municipal la present resolució per a general
coneixement.

El Ple es dóna per assabentat del contingut de la Resolució.
2.1.2.- Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2015, de
rectificació del decret de delegació de competències en els regidors i regidores
L'Alcaldia dóna compte del decret signat en data 1 de juliol de 2015, que es transcriu
literalment per al general coneixement:
Per decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2.015 es va aprovar les Àrees,
Departaments i Serveis en els quals s’estructura l’activitat municipal en exercici de la
potestat d’autoorganització i de direcció dels serveis municipals que la llei atribueix de
forma genèrica a l’Alcaldia.
Es va aprovar, entre d’altres l’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES que comprèn el
Departament de Cultura,
Departament d’Ensenyament, Servei de Salut Pública,
Departament de Joventut i Infància, Departament de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, Departament d’Esports.
Dins del Departament de Joventut i Infància s’hi ha inclòs els següents Serveis i
Programes:

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.

Relacions amb altres ens públics.
Atès que el Punt 16 es va canviar pel Torelló Jove i que el Consell de Joventut no s’ha
arribat a crear es creu procedent rectificar els Serveis que es presten des de Joventut.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 105.2 de la Llei 30/1.992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials existents en
els seus actes.
D’acord amb l’esmentat,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
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Primer.- Rectificar el decret de l’Alcaldia de data 30 de juny, núm. 1529/2.015, referent a
l’organització d’aquest Ajuntament en relació al Departament de Joventut i Infància, inclòs
dins de l’Àrea de Serveis a les persones en relació als Serveis i programes que té
atribuïts en el sentit següent:
Departament de Joventut i Infància. Regidor Delegat. Sr. Jordi Rosell i Plajats.
Atribucions:








Gestió Torelló Jove
Programes específics de joventut i infància.
Pla Local de Joventut..
Programa d’associacionisme i d’emancipació.
Activitats per a joves i infants.
Relació amb entitats juvenils.
Relacions amb altres ens públics.

Segon.- Declarar el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la
notificació d’aquest Decret als regidors i regidores afectats d’acord amb el que disposa
l’article 44 del ROF.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores designats-des, fent-los avinent
que s’entendran acceptades les competències delegades de forma tàcita, si en el termini
dels tres dies següents, no es manifesta res en contra o bé es fa ús de la delegació.
Quart.- Publicar la part dispositiva d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en compliment del que disposen l’article 44.2 del ROF i 13 de la LRJAP-PAC i
exposar-la al web municipal per a general coneixement.
Cinquè.- Elevar al ple del cartipàs municipal la present resolució per a general
coneixement.

El Ple es dóna per assabentat del contingut de la Resolució.

2.1.3.- Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 2 de juliol de 2015, de
rectificació del decret de delegació de competències en els regidors i regidores
L'Alcaldia dóna compte del decret signat en data 2 de juliol de 2015, que es transcriu
literalment per al general coneixement:
Per decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 es van aprovar les Àrees,
Departaments i Serveis en els quals s’estructura l’activitat municipal en exercici de la
potestat d’autoorganització i de direcció dels serveis municipals que la llei atribueix de
forma genèrica a l’Alcaldia.
S’han observat diverses errades materials en relació a la nomenclatura especificada en el
punt primer de la part resolutòria de l’acord i la nomenclatura que s’utilitza en la part
segona, quarta, cinquena i sisena de l’acord.
FONAMENTS DE DRET:
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L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials existents en
els seus actes.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Rectificar el decret de l’Alcaldia de data 30 de juny, núm. 1529/2015, referent a
l’organització d’aquest Ajuntament en relació al punt primer de la part resolutòria en el
sentit següent:
Establir les següents Àrees, Departaments i Serveis en els quals s’estructura l’activitat
municipal en exercici de la potestat d’autoorganització i de direcció dels serveis
municipals que la llei atribueix de forma genèrica a l’Alcaldia:
1.- ÀREA D'ALCALDIA, Comprèn el Servei de Gabinet de l’alcaldia, Museu de la
Torneria, Ràdio Ona i Pla de Barris.
2.- ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA: Comprèn el Departament de Secretaria,
Departament d’Intervenció, Departament de Recursos Humans, Departament de Serveis
informàtics, Departament de Règim Intern i Departament de Participació Ciutadana i
Informació.
3.- ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I MEDI AMBIENT: comprèn el Departament
d’Urbanisme, el Departament d’Infraestructures i Manteniment i el Servei de Medi
Ambient.
4.- ÀREA DE SEGURETAT I MOBILITAT: comprèn els serveis de seguretat ciutadana,
protecció civil i mobilitat.
5.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: Comprèn el Departament de Cultura,
Departament d’Ensenyament, Servei de Salut Pública, Departament de Joventut i
Infància, Departament de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, Departament d’Esports.
6.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME: Comprèn el
Departament de Promoció Econòmica i el Servei de Comerç i Turisme.
7.- DEPARTAMENT D’ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ: comprèn la coordinació del Pla
d’Actuació Municipal, planificació de projectes i estratègies entre diferents regidories.
Segon.- Rectificar el punt quart de la part resolutòria en el sentit següent:
Delegar en el regidor responsable de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat Sr. Marc Fontserè i
Candell, la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució dels
expedients sancionadors (inclosa la imposició de sancions) en matèria de sancions per
trànsit de vehicles i de l’ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic de Torelló
(conductes incíviques).
Tercer.- Rectificar el punt cinquè de la part resolutòria en el sentit següent:
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Delegar en el regidor responsable del Departament d’Infraestructures i Manteniment Sr.
David Forcada i Rifà, la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i
resolució dels expedients sancionadors (inclosa imposició de sancions) en matèria de
sancions de l’ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic de Torelló en matèria
d’horaris comercials (conductes incíviques).
Quart.- Rectificar el punt sisè de la part resolutòria en el sentit següent:
Delegar en el regidor responsable del Servei de Salut Pública, Sr. Jordi Rosell i Plajats, la
facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació d’instructor) i resolució dels expedients
sancionadors (inclosa la imposició de sancions) en matèria de sancions de l’ordenança
de convivència ciutadana a l’espai públic de Torelló en matèria de salut pública.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores designats.
Sisè.- Publicar la part dispositiva d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en compliment del que disposen l’article 44.2 del ROF i 13 de la LRJAP-PAC i
exposar-la al web municipal per a general coneixement.
Setè.- Elevar al ple del cartipàs municipal la present resolució per a general coneixement.

El Ple es dóna per assabentat del contingut de la Resolució.
2.1.4.- Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de
constitució i composició de la Junta de Govern Local
L'Alcaldia dóna compte del decret signat en data 30 de juny de 2015, que es transcriu
literalment per al general coneixement:
Relació de fets
Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades mitjançant
Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en sessió
solemne el dia 13 de juny de 2.015.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, llei
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) en concordança amb l’article 48.1 b) del
Decret Legislatiu 2 /2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós d ela llei municipal i
del règim local de Catalunya (TRLMC) preveuen que la junta de Govern Local és
obligatòria en tots els municipis amb una població superior als 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)
4.Reglament Orgànic Municipal publicat al BOP de data 30 de juliol de 2.012.
Per tant,
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Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:

Primer.-Constituir la Junta de Govern Local, 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
Sr. Albert Portús Noguera
Sr. David Forcada i Rifà
Sra. Núria Güell Rovira
Sr. Marc Fontserè i Candell
Segon.- Fer avinent als designats que es considerarà que accepten el càrrec tàcitament,
si en el termini de vint-i-quatre hores 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.
Tercer.- La Comissió de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat
ordinària els dilluns no festius de cada mes, excepte l’últim, a les set de la tarda, a la
Caseta del Jardí, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
Quart.- 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.
Cinquè.-Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a
l’alcalde en exercici de les seves atribucions les següents competències que es deleguen:

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, concessió, tramitació i justificació de tota classe de subvencions que
formuli aquest ens local.

L’aprovació dels convenis en què participi i subscrigui aquest Ajuntament que no
comportin delegació de competències a favor d’una altra Administració o ens.
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 per una quantia superior a 50.000 € i fins al màxim
del 10% dels recursos ordinaris de la Corporació, incloses les certificacions d’obra.

Propostes de baixa de taxes i impostos municipals i altres ingressos de dret públic
a proposta de l’ORGT.
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Contractació: contractacions i concessions de tota mena quan el seu import
excedeixi de 50.0000 € 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 i adjudicacions dels
contractes.

Homologar plans d’autoprotecció previstes en l’Annex I Apartat B.-Catàleg
d’Activitats i Centres d’interès per la protecció civil local del Decret 30/2.015, de 3 de
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Sisè.- 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.
Setè.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta Resolució en la primera sessió que
dugui a terme.

El Ple es dóna per assabentat del contingut de la Resolució.
2.1.5.- Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de
nomenament dels tinents i tinentes d'Alcalde
L'Alcaldia dóna compte del decret signat en data 30 de juny de 2015, que es transcriu
literalment per al general coneixement:
Relació de fets
Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades mitjançant
Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en sessió
solemne el dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb el que disposen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 55 del
Decret Legislatiu 2 /2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
del règim local de Catalunya (TRLMC) 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 53.2,5, 56 i 58)
3.- Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
ocalsregulen (articles 35, 38,41, 43, 46 a 48).
4.- Reglament Orgànic Municipal publicat al BOP de data 30 de juliol de 2012.
Per tant,
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Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.-Designar com a tinents d’alcalde i tinentes d’alcaldessa de l’Ajuntament
deTorelló, els regidors i regidores, membres de la Junta de Govern, següents:
PRIMER.-Sr. Manel Romans i Sànchez
SEGON.- Sr. Albert Portús i Noguera
TERCER.-Sr. David Forcada i Rifà
QUART.-Sra. Núria Güell i Rovira
CINQUÈ.- Sr. Marc Fontserè i Candell.
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 vint-i-quatre hores 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.

El Ple es dóna per assabentat del contingut de la Resolució.
2.1.6.- Donar compte del decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2015, de
constitució i composició de la Junta de Portaveus
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L'Alcaldia dóna compte del decret signat en data 30 de juny de 2015, que es transcriu
literalment per al general coneixement:
Relació de fets
1.Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en
sessió solemne el dia 13 de juny de 2.015 es fa necessari procedir a la creació de la
Junta de Portaveus.
2.El Reglament Orgànic municipal preveu la Junta de Portaveus com a òrgan
col.legiat complementari de l’organització municipal de caràcter deliberant i no resolutiu,
integrat per l’Alcalde o Alcaldessa i els portaveus titulars o suplents, de cada un dels
grups polítics. Es preveu que la Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions
ordinàries, amb caràcter mensual, dins dels sis dies immediatament anteriors a la
celebració de cada sessió plenària de caràcter ordinari podent celebrar sessions
extraordinàries quan així ho decideixi l’Alcalde o alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició
de la meitat dels seus membres.
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)
4.Reglament Orgànic Municipal publicat al BOP de 30 de juliol de 2.012.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Constituir la Junta de Portaveus que estarà integrada per l’Alcalde i els
portaveus, titulars o suplents, dels grups polítics municipals tal com es detalla a
continuació:

Grup municipal de CIU: Portaveu titular Sr. Manel Romans i Sánchez. Suplent Sr.
Albert Portús i Noguera.

Grup Municipal de ERC-JpT-AM : Portaveu titular Sr. Jordi Casals i Prat. Suplent Sr.
Lluís Sabatés i Padrós.

Grup Municipal de CUP-SP: Portaveu titular Sr. Francesc Manrique Aumatell.
Suplent: Sr. Lluís Toneu Panicot.

Grup Municipal FemTorelló: Portaveu titular Sr. David Forcada i Rifà. Suplent: Marc
Fontserè Candell.

Grup Municipal de PSC-CP : Portaveu titular Sr. Francesc Rivera García. Suplent:
Joan Carmona López.
Només podran assistir a la Junta de Portaveus un representant de cada grup polític
municipal.
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Segon.- La Junta de Portaveus ostenta les atribucions previstes en l’article 93 del ROM i
que són les següents:
1.
L’assessorament a l’Alcalde o Alcaldessa en qüestions relatives a la formació de
l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de
les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho
permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
2.
El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la
Corporació.
3.
L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde o Alcaldessa decideixi
sotmetre a la seva consideració.
4.
Mocions presentades pels grups municipals i que no siguin propostes d’acord.
5.
Penúltim paràgraf article 108 ROM.
Segon.- La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions amb una periodicitat
ordinària els dimarts no festius anteriors a la celebració del ple a les 19,00 hores a la
Caseta del Jardí, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcalde. En cas que el
dimarts sigui festiu, l’Alcalde podrà posposar o avançar la celebració de la sessió dins de
la mateixa setmana.
Les propostes concretes dels grups, s’hauran d’entregar a la Secretaria municipal, abans
de les 10 del matí del dilluns anterior, per tal de poder-les incloure a l’ordre del dia
Tercer.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i efectes oportuns.
3.- PROPOSTES:
3.1.- ALCALDIA.3.1.1.- Proposta d'indemnitzacions i retribucions als regidors i regidores dels grups
municipals
ACORD:
Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades mitjançant
Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en sessió
solemne el dia 13 de juny de 2015 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 30 de juny de 2015, així
com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 75 , 75 bis i 75 ter 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.
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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.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
dels seus membres assistents, acorda:
Primer.- Establir que, amb efectes retroactius del dia 13 de juny de 2015, l’alcalde ha
exercit el seu càrrec amb dedicació parcial del 80% de la jornada i percebrà 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.
S'acorda sol·licitar a la TGSS que procedeixi a la igualació de dates en relació a l'afiliació
del càrrec d'Alcalde amb efectes del 13 de juny de 2015.
Nom

Càrrec

Jaume Vivet i Soler

Alcalde

Retribució anual
36.083 €

Segon.-Establir que, amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2015, els membres de
la corporació que tot seguit es detallen, han exercit 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
Sr. Manel Romans i Sánchez
Sr. Albert Portús i Noguera
Sr. David Forcada i Rifà
Sra. Núria Güell i Rovira
Sr. Marc Fontserè i Candell

Càrrec
1r. Tinent d’alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4arta. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde

Retribució anual
11.400,€
11.400 €
11.400 €
11.400 €
11.400 €

Tercer.- Establir que, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, 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 setmanals els regidors delegats, la qual comportarà la dedicació mínima necessària
per a la percepció d’aquestes retribucions
Nom

Càrrec

Sra. Carme Francolí Casas

Regidora Delegada

Retribució anual
10.200 €

21

Sra. Concepció Villena Aceituno Regidora Delegada
Sr. Jordi Rosell i Plajats
Regidor Delegat

10.200 €
10.200 €

Quart.- Els efectes retroactius dels regidors que mantenien les mateixes delegacions en
l’anterior legislatura es retrotrauran el dia 13 de juny de 2.015 atès que han exercit les
seves funcions durant aquest període: Sr. Manel Romans, Sr. Albert Portús, Sra. Núria
Güell, Sra. Carme Francolí i Sra. Concepció Villena. Se sol.licitarà a la TGSS que
procedeixi a la igualació de dates en aquest sentit.
Cinquè.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, els altres membres de la
corporació que no tenen dedicació parcial, percebran el règim següent d’assistències:
a) Per assistència als Plens _________________________________ 108,99 €
b) Per assistència a Comissions Informatives i Junta de Portaveus ___ 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.
Sisè.-A aquests imports s’hi aplicarà el mateix increment anual que es determini per al
personal de la Corporació.
Setè.- Establir 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
Per poder percebre aquestes aportacions els grups municipals hauran d’aportar NIF, fitxa
de creditor i IBAN del 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. Aquestes aportacions es faran efectives a partir de la
constitució dels grups municipals.
Vuitè.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
Novè.- 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. JORDI CASALS:
Nosaltres no direm com fa 3 anys va dir el portaveu, llavors del PSC, Marc Fontserè, que
ara forma part d'aquest equip de govern, ni algun seu regidor que va parlar que s'havia de
tornar a la política voluntària i sense cobrar; en aquest cas ho va dir un regidor; el
portaveu va parlar dels aturats, com els anirien els ulls per apujar-nos les retribucions,
quan parlàvem de 100 € en els regidors i no dels tinents d'alcalde, si no dels regidors,
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perquè, a més, hi havia menys regidors que a l'anterior equip de govern; ni temes
d'impostos, ni tot plegat. Nosaltres creiem que si hi ha una tasca per fer a l'Ajuntament i
s'hi dediquen unes hores hi ha d'haver aquesta retribució; ho hem defensat sempre, quan
estàvem a l'oposició i el govern de Miquel Franch es va posar aquelles retribucions i vam
donar-hi suport i vam donar suport al mandat passat quan convergència i Unió en solitari
també es va posar retribucions; nosaltres també en vam tenir i ara en aquest equip de
govern també se'n posa. Nosaltres no posem en dubte que hi hagi aquestes retribucions.
El que no estem d'acord, i creiem que és una cosa per modificar respecte als últims anys:
fa dos mandats la dedicació mínima era de set hores, el passat mandat es va augmentar
a un mínim de 10 hores, que ara es mantenen, i nosaltres creiem –i així ho teníem a la
nostra proposta quan ens vam presentar a les eleccions, o sigui que és lícit que nosaltres
ara ho plantegem aquí- el fet que 950 € els tinents d'alcalde i 850 € els regidors per 10
hores a la setmana, creiem que és excessiu i si hi ha una dedicació superior a aquestes
10 hores, és a dir que calgui rendir comptes per una dedicació superior, es podria
mantenir aquest volum de diners, però no per 10 hores. I aquest que ha de ser un
mandat, perquè tots ho hem dit, marcat per la transparència, jo crec que si hi ha d'haver
una dedicació superior a aquestes 10 hores, hauria de constar i que s'aprovessin unes
dedicacions reals d'hores a l'Ajuntament i si fossin aquestes 10 hores, creiem que si que
és un volum superior. Nosaltres és el que vam cobrar durant el darrer mandat. Nosaltres
hi dedicàvem més de 10 hores a la setmana i altres regidors segurament que també, però
creiem que ara era el moment de posar-ho en ordre, és a dir, si realment s'hi dediquen 20
hores a la setmana, posar-ho aquí i tenir unes retribucions d'acord amb aquesta dedicació
real.
Nosaltres no donarem suport a aquestes propostes de retribucions. Reitero: no ens
posem en què hi hagi retribucions, al contrari; és una manera de democratitzar l'acció
política per part de tota la ciutadania i que s'hi puguin dedicar aquestes hores, però si que
creiem que la fórmula no és la més adient i creiem que era un bon moment per rectificar.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Ens pensàvem que havíem de justificar el vot després: puc fer una intervenció molt breu?
Nosaltres en el tema dels sous, hi votarem en contra. Nosaltres, quan ens vam presentar
a les eleccions teníem un codi ètic que hem signat totes les persones que ens presentem
a la llista de CUP, que és de 1.600 € al mes, que són dues vegades i mitja el salari mínim
interprofessional. Per tant, ens hem basat en aquests sous que nosaltres ens havíem
compromès en cas que tinguéssim dedicació exclusiva i, per tant, al no complir aquest
límit hi votarem en contra.
En tot cas, nosaltres si que volem dir que en la línia del que deia en Jordi, veiem bé que
els tinents d'alcalde, caps d'àrea i regidors tinguin un sou i que tinguin un sou que puguin
cobrar que estigui bé, perquè si que és veritat que l'Ajuntament és una feina i és una
responsabilitat i està bé que puguin tenir uns sous, però veiem que és molt justa la
dedicació de 10 hores setmanals, perquè segurament cap la fa de 10 hores i segur que
tots hi dediquen més de 10 hores i veuríem lògic que tot i mantenir els sous s'actualitzés
la dedicació d'hores i es pogués pujar segurament fins a les 20 hores, que una mitja
jornada segurament seria més raonable tenint en compte, pel que veiem, les dedicacions
de tots els regidors.
Sr. JAUME VIVET:
Jo, com dieu vosaltres, penso que els regidors cobren poc per les hores que hi dediquen i
això de les dues vegades i mitja per al sou de l'alcalde, jo hi tinc una dedicació d'un 80% crec que aquí ho diu- i us he de dir que la responsabilitat és molt alta i, per tant, penso
que inclús com a alcalde és poc.
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Per tant, nosaltres si que hi donarem suport i en el tema de retribucions, els regidors hi
estan d'acord i, per tant, defensarem la proposta que fem.
VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat de la votació que s'especifica a continuació:

Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i de
FemTorelló

Vots desfavorables: 6, dels regidors i les regidores dels grups municipals d'ERCJpT-AM i de CUP-SP

Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP

3.1.2.- Delegació de competències a favor de l'Alcaldia
ACORD:
Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades mitjançant
Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en sessió
solemne el dia 13 de juny de 2.015 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 l’alcalde.
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència, el ple de
l’Ajuntament pot delegar a favor de l'alcalde 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.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres assistents, acorda:
Primer.- Delegar a l’Alcalde 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 l’aprovació de la classificació de les propostes i les
adjudicacions dels contractes.
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La declaració d’especial interès d’una obra, d’acord a les previsions de l’ordenança
núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per l’alcaldia, 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 l’alcalde, 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 alcaldia, 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 dels acords 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 l’alcalde, 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 17 membres de la Corporació.
3.1.3.- Acord sobre la periodicitat de les sessions plenàries
ACORD:
Relació de fets
Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mitjançant Reial Decret
233/2.015, de 30 de març, el passat 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament en
sessió plenària del dia 13 de juny de 2015 es fa necessari procedir a l’establiment de la
periodicitat de les sessions plenàries.
Fonaments de dret
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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, l’Alcalde proposa al ple el següent:
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres assistents, acorda:

Primer.-: El Ple de la Corporació, es reunirà amb caràcter ordinari, l'últim dilluns no festiu
de cada mes, a les 19:00 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, les Juntes de Portaveus i les sessions ordinàries del Ple.
Quart.- Comunicar aquest acord a tots/es els/les Regidors/es afectats/des i als Caps dels
diferents Departaments i Serveis municipals, pel seu coneixement i efectes.
VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
3.1.4.- Donar compte de la constitució dels grups municipals
D’acord a les previsions de l’article 25 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, es dóna compte al ple municipal de la constitució dels grups municipals:

Grup municipal de CIU format per 7 regidors (Santi Vivet i Soler, Manel Romans i
Sánchez, Albert Portús i Noguera, Núria Güell i Rovira, Carme Francolí i Casas,
Concepció Villena Aceituno i Jordi Rosell Plajats) designant com a portaveu del grup el
Sr. Manel Romans i Sánchez i com a portaveu suplent el Sr. Albert Portús i Noguera.

Grup Municipal de ERC-JpT-AM format per 3 regidors (Jordi Casals i Prat, Lluís
Sabatés Padrós i Xavier Lozano Victori) designant com a portaveu del grup el Sr. Jordi
Casals i Prat i com a portaveus suplents, el Sr. Lluís Sabatés Padrós i el Sr. Xavier
Lozano Victori, en primer i segon lloc, respectivament.

Grup Municipal de CUP Torelló-Som Poble format per 3 regidors (Francesc
Manrique Aumatell, Elena Crespi Asensio i Lluís Toneu Panicot) designant com a
portaveu del grup el Sr. Francesc Manrique Aumatell i com a portaveu suplent el Sr. Lluís
Toneu Panicot.
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Grup Municipal de Fem Torelló format per 2 regidors (David Forcada Rifà i Marc
Fontserè Candell) designant com a portaveu del grup el Sr. David Forcada Rifà i com a
portaveu suplent el Sr. Marc Fontserè Candell.

Grup Municipal de PSC-PM format per 2 regidors (Francesc Josep Rivera García i
Joan Carmona López) designant com a portaveu del grup el Sr. Francesc Josep Rivera
García.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats
als paràgrafs que precedeixen.
3.1.5.- Proposta de creació i composició de les comissions informatives.
ACORD:

Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades mitjançant
Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en sessió
solemne el dia 13 de juny de 2.015 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.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres assistents, acorda:
Primer.- Crear les Comissions Informatives de Caràcter Permanent, següents:
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 i HISENDA I SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT que estarà integrada pels membres següents.
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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.
3)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS I
ECONÒMICA, que estarà integrada pels membres següents.

PROMOCIÓ


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.
Segon.- La Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, Seguretat i Mobilitat,
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.
Tercer.- 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.
Així mateix, tindran la resta de funcions previstes en l’article 78 del Reglament Orgànic
Municipal.
Quart.- 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 i Hisenda, Seguretat i Mobilitat: el penúltim
dilluns de cada mes, a les 6 del vespre.
 Comissió informativa de Serveis Territorials i Promoció Econòmica: el penúltim dilluns
de cada mes, a les 7 del vespre.
Cinquè- 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.
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Sisè.-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.
 També es podran comentar temes generals de les regidories, encara que no es tracti
de propostes al plenari municipal.
Setè.- 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.
Vuitè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona per a
general coneixement.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Enviarem un escrit a cada grup per demanar que ens indiquin els representants de
cadascun, titular i suplent, que assistirà a cada una de les comissions informatives. Això
us ho passarem des de secretaria i haureu d'informar qui assistirà en representació de
cada grup.
VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per unanimitat dels 17 membres de la Corporació.
3.1.6.- Acord de nomenament dels representants de l'Ajuntament als Òrgans
col·legiats en què participa
ACORD:
L’Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
dels seus membres assistents, acorda:
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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

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

la Sr. Jaume Vivet i Soler
Sr. David Forcada i Rifà

Fundació
Festival
de
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

Sr. Jaume Vivet i Soler

CÀRREC
A
L’AJUNTAMENT
Cap de l’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
i Regidora
de
benestar
social
i Regidor
de
Promoció
Econòmica.
Alcalde
i Regidor
de
Econòmica.

Promoció

Regidora de Cultura
Regidor de Salut pública
Alcalde
Cap de l’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
i Regidora
social

de

benestar

i Regidora
de
benestar
social
i Regidor de Medi Ambient
Regidor
Turisme

de

Comerç

i

Regidor de comerç i
turisme
Alcalde
Cap de l’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
Alcalde

Sr. Marc
Candell

Fontserè

Cap de l’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
Cap de l’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
Cap de l’Àrea de Serveis
Territorials i Medi Ambient
i Regidor d’Ensenyament

Sr.

Fontserè

i Regidor d’Ensenyament

Sr. David Forcada i Rifà
Sr. David Forcada i Rifà
Sr. David Forcada i Rifà

Marc
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d’Admissió
del
Departament
d’Ensenyament
Comissions de selecció
dels directors i directores
dels centres educatius
Comissió Assessora en
matèria de Serveis Socials
de la Comarca d'Osona
Organització
Especial
Osona Turisme del Consell
Comarcal d'Osona
Consell
Assessor
en
matèria de joventut del
Consell Comarcal
Associació de Municipis
per la Independència

Candell

Sr. Marc
Candell
Sra. Carme
Casas

Fontserè

Francolí

i Regidor d’Ensenyament

i Regidora
Social

de

de

Benestar

Sr. Jordi Rosell i Plajats

Regidor
Turisme

Comerç

Sr. Jordi Rosell i Plajats

Regidor de Joventut

Sr. Jaume Vivet i Soler

Alcalde

i

Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest tema ens abstindrem, en primer lloc, perquè és un tema intern de
l'equip de govern, i, per tant, les persones que vagin designades és una qüestió interna
de l'equip de govern i no ens hi posem i també fer un incís que a nosaltres, si hagués
estat possible, ens hauria agradat que s'hagués parlat amb els partits a l'oposició per
intentar poder incloure alguna persona de l'oposició en algun d'aquests òrgans en el cas
que hagués estat possible formar-ne part sense ser-ho de l'equip de govern.

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

Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d'ERC-JpT-AM, de FemTorelló i del PSC-CP.

Vots desfavorables: 0

Abstencions: 3, dels regidors i les regidores del grup municipal CUP-SP
3.1.7.- Acord de creació del personal eventual
ACORD:

Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades mitjançant
Reial Decret 233/2.015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït en sessió
solemne el dia 13 de juny de 2.015 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
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local, a la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual
pel seu posterior nomenament mitjançant decret de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
dels seus 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 del lloc de treball destinat 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: 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.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
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INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
En la línia d'abans, també ens abstindrem, perquè entenem que és un tema intern de com
s'organitza l'equip de govern.
Sr. JORDI CASALS:
Voldríem fer una pregunta i és si la persona que es proposa per ocupar aquest càrrec
eventual, és la mateixa que l'ocupava en els darrers mandats.
Sr. JAUME VIVET:
Si, inicialment si, perquè està previst que es jubili, però en principi, si.
VOTACIÓ:
La proposta s'aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat de la votació que s'especifica a continuació:

Vots favorables: 14, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d'ERC-JpT-AM, de FemTorelló i del PSC-CP.

Vots desfavorables: 0

Abstencions: 3, dels regidors i les regidores del grup municipal CUP-SP
3.2.- HISENDA
3.2.1.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 18/2015, mitjançant
transferències de crèdits i crèdit extraordinari, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
ACORD:

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2015 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
4. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden i/o s'han de reduir
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
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Partida

Nom

Consignació
inicial

101-3344800001

Premi
Serrallonga

Segimon

2.700,00 €

2.500,00 €

200,00 €

101-3384890000

Transferències corrents
Associació de Puntaires

1.076,64 €

815,19 €

261,45 €

101-3384890002

Transferència
corrent
Colla Gegantera

4.493,57 €

1.000,00 €

3.493,57 €

104-3332240000

Assegurances
Festus

actes

450,00 €

101,54 €

348,46 €

104-3332279901

Treballs realitzats per
altres empreses. Festus

13.500,00 €

8.098,22 €

5.401,78 €

104-3332279904

Treballs realitzats per
altres
empreses.
Pastorets

15.000,00 €

4.186,25 €

10.813,75 €

105-3112230000

Missatgeria salut pública

4.650,00 €

26,00 €

4.624,00 €

105-9424650000

Consell
Comarcal
d'Osona. Banc d'Ajudes
Tècniques

5.400,00 €

5.400,00 €

0,00 €

203-3382260900

Activitats
activa

ciutadania

2.700,46 €

1.286,49 €

1.413,97 €

204-4332210000

Subministrament
electricitat
Promoció
Econòmica

11.520,00 €

700,00 €

10.820,00 €

305-16222260200

Campanya informativa
recollida de deixalles

6.000,00 €

3.412,84 €

2.587,16 €

305-3112270000

Desratització,
desinsectació
i
desinfecció del Municipi

15.000,00 €

4.321,78 €

10.678,22 €

305-4542100000

Manteniment
rurals

camins

2.000,00 €

1.201,15 €

798,85 €

306-1502270600

Projectes
diversos

estudis

5.200,00 €

3.566,50 €

1.633,50 €

306-1714800000

Atencions benèfiques i
assistencials. Parcs i
jardins

4.300,00 €

4.300,00 €

0,00 €

306-1714800001

Transferència
corrent
Comissió
Parroquial
Verge de Rocaprevera

845,00 €

845,00 €

0,00 €

306-171Adequació parcs i jardins
6190000
públics
(Projecte:20142-306-7)

4.533,46 €

1.533,46 €

3.000,00 €

306-171-

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

i

Adequació parcs i jardins

Crèdits
baixa

en Consignació
definitiva
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6190000
públics
(Projecte:20152-306-5)
306-4592279900

Obres
subsidiària

d'execució

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

405-4302260200

Publicitat i propaganda
comerç. Obsequis

7.000,00 €

562,10 €

6.437,90 €

502-9122260100

Dotació partits polítics
amb
representació
municipal

11.000,00 €

3.813,43 €

7.186,57 €

502-9322270800

Servei
recaptació
Organisme de Gestió
Tributària Diputació

133.168,16 €

3.793,57 €

129.374,59 €

58.463,52 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

101-3342130000

Manteniment
i
conservació
ascensor Hotel
Entitats

1.108,00 €

2.500,00 €

3.608,00 €

101-3382279900

Treballs
realitzats
per
altres empreses.
Festes Populars

5.000,00 €

1.815,19 €

6.815,19 €

208-9206250000
(Projecte:20152-208-1)

Mobiliari i estris
adm. gral.

7.950,00 €

2.282,00 €

10.232,00 €

301-1512279900

Obres
d'execució
subsidiària

500,00 €

4.000,00 €

4.500,00 €

305-1716190000
(Projecte:20152-306-5)

Adequació parcs
i jardins públics

1.533,46 €

3.000,00 €

4.533,46 €

405-4306230000
(Projecte:20152-405-4)

Instal·lacions i
utillatge.
Dinamització
comercial. Pla
de Barris

562,11 €

562,10 €

1.124,21 €
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14.159,29 €

Totals altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

104-3342240000

Assegurances
actes Festus

0,00 €

101,54 €

101,54 €

104-3342279901

Treballs
realitzats
per
altres empreses.
Festus

0,00 €

8.098,22 €

8.098,22 €

104-3342279904

Treballs
realitzats
per
altres empreses.
Pastorets

0,00 €

4.186,25 €

4.186,25 €

105-3112270000

Desratització,
desinsectació i
desinfecció del
Municipi

0,00 €

4.321,78 €

4.321,78 €

106-23102230000

Missatgeria Salut
Pública

0,00 €

26,00 €

26,00 €

106-23164650000

Consell
Comarcal
d'Osona. Banc
d'Ajudes
Tècniques

0,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

204-9424650000

Consell
Comarcal
d'Osona.
Projecte
Telemesura't

0,00 €

700,00 €

700,00 €

207-3382260900

Activitats
Ciutadania
Activa

0,00 €

1.286,49 €

1.286,49 €

301-1512270602

Projectes
i
estudis diversos

0,00 €

3.566,50 €

3.566,50 €

305-1714800000

Atencions
benèfiques
assistencials.
Parcs i jardins

0,00 €

4.300,00 €

4.300,00 €

305-1714800001

Transferència
corrent Comissió
Parroquial Verge
de Rocaprevera

0,00 €

845,00 €

845,00 €

305-1716190000

Adequació parcs
i jardins públics

0,00 €

1.533,46 €

1.533,46 €

i
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(Projecte:20142-306-7)
306-16222260200

Campanya
informativa
recollida
deixalles

0,00 €

3.412,84 €

3.412,84 €

de

306-4542100000

Manteniment
camins rurals

0,00 €

1.201,15 €

1.201,15 €

502-9124800000

Dotació
Grup
Municipal CIU

0,00 €

1.583,00 €

1.583,00

502-9124800001

Dotació
Grup
Municipal ERCJpT-AM

0,00 €

1.007,00 €

1.007,00 €

502-9124800002

Dotació
Municipal
CP

Grup
PSC-

0,00 €

864,00 €

864,00 €

502-9124800003

Dotació
Grup
Municipal EIO

0,00 €

864,00 €

864,00 €

502-9124800004

Dotació
Grup
Municipal CUPPA-SP

0,00 €

1.007,00 €

1.007,00 €

Totals altes de crèdits extraordinaris:

44.304,23 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent àrea de despesa o
capítol.
2. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
3. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 37 i 41
del Reial decret 500/1990.
4. Es compleixen els articles 9.3 i 12.3 de les Bases d’Execució del pressupost de l’exercici
2015, aprovades definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 22 de desembre de 2014.
5. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del seus membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 18/2015, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles del pressupost de l’Ajuntament, de diferent àrea de despesa i/o capítol.
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Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler municipal d'anuncis. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres tindríem una pregunta i és: aquest any, ja que s'ha declarat deserta la beca
Segimon Serrallonga, que el premi té una dotació de 8.000 €, veiem que la consignació
inicial de 2.700 € i els crèdits en baixa de 2.500 €, què es fa amb la diferència que arriba
fins als 8.000 € del premi?
Sr. ALBERT PORTÚS:
Són 8.000 € la consignació; en queden 200 consignats, que són els que consten aquí,
que són per retribuir el tribunal, la gent que forma part del tribunal, i la resta es traspassa
de partida, però no passa per plenari i van a parar: una part a la coral Cervià, i l'altra part
a una subvenció als Diables.

Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres, ena quest cas, en la resta de despeses no hi ha problema i votaríem a favor,
però com que s'ha de votar conjuntament, hi votarem en contra, perquè ens hauria
agradat que ja que aquest any s'ha declarat deserta la beca Segimon Serrallonga,
aquests diners que es donen de baixa del premi de la beca Segimon Serrallonga, es
dediquessin a la divulgació del personatge de Segimon Serrallonga en llocs com poden
ser les escoles de Torelló o en altres instàncies.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, en una intervenció semblant a la que ha fet el grup municipal de la CUP, no
donarem suport a aquesta modificació, perquè s'ha de votar conjuntament, ja que aquests
2.500 € nosaltres els hauríem destinat en tota la totalitat, -al quedar deserta la beca
Segimon Serrallonga-, a activitat cultura, no tant al manteniment d'un equipament –que
això s'hauria pogut treure d'una altra partida, més aviat d'infraestructures i no pas de
cultura-; cultura té un pressupost més humil que altres àmbits com podria ser el
d'infraestructures i es podria haver parlat de què destinar-ho, si fer algun tipus d'activitat –
com apuntava el portaveu de la CUP Francesc Manrique- fent divulgació de Segimon
Serrallonga o algun altre tema de memòria història, difusió cultural,... però no encaminarho cap aquí on s'ha encaminat.

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

Vots favorables: 9, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i de
FemTorelló

Vots desfavorables: 6, dels regidors i les regidores dels grups municipals d'ERCJpT-AM i de CUP-SP

Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 14 de juliol de 2015
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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