ACTA DE LA SESSIÓ Ordinària DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA 24
de juliol de 2017:

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

Ordinària
24 de juliol de 2017

Presencial
de les 19:02 a les 19:23
PLE2017/8

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, 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, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal, que s'absenta a les 21:21
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Excusen la seva assistència:


Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
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4.1. HISENDA
4.1.1. Rectificar un error material de l’annex aprovat en el Ple del 3 d’abril de 2017 de
l’acord definitiu de la imposició de contribucions especials del “Projecte constructiu del C.
Nou i corredor de Can Reig”
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2017/7 Ordinària 26/06/2017

L'acta s'aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=1
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. CULTURA
2.1.1. Aprovació reglament del Consell Municipal del Teatre Cirvianum
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.L'Ajuntament de Torelló vol crear el Consell Municial del Teatre Cirvianum amb la
voluntat de facilitar la participació de totes les entitats de les arts escèniques en el Teatre
Civiànum.
2.El Consell Municipal del Teatre Cirviànum és de caràcter consultiu i assessor,
compatible amb altres existents que puguin ser creats en altres àrees dins l’àmbit
municipal.
3.El Consell Municipal del Teatre Cirviànum és l’òrgan a través del qual les diferents
entitats poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins el marc
institucional, per millorar la promoció de les arts escèniques, a partir de les aportacions de
tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les
necessitats reals que té Torelló i la capacitat del seu potencial humà i material.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L'article 62 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, preveu que per acord del plenari
municipal es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits
d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d'integrar
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la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.
Presideix els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l'alcalde o alcaldessa
delegui.
Segon.- D'acord a les previsions de l'article 63 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril,
correspon als òrgans de participació, les funcions següents :
a) Formular propostes per a resoldre problemes administratius que els afectin.
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament sobre matèries de
competència municipal.
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels
serveis i els organismes públics municipals.
d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.
Segon.- L’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local assenyala que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda
al Ple de la corporació amb caràcter indelegable
L’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i
reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no són objecte
de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació pública de
l’expedient.
Els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), regulen el procediment legal
d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals. Per a l’aprovació de les seves
modificacions s’haurà de seguir el mateix procediment.
Vist la proposta formulada per la Comissió d'Estudi creada per la redacció del projecte de
reglament regulador del Consell municipal del Teatre Cirviànum, es proposa a la
Comissió Informativa de Serveis a les persones l'adopció del següent:

És per tot això que, a proposta de la regidoria Cultura, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar la creació del Consell Municipal de participació del Teatre Cirviànum.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del Consell Municipal del Teatre
Cirviànum, tal com consta a l'expedient.
Tercer.- Exposar al públic durant 30 dies hàbils a través d’edictes que s’inseriran al
BOPB, al DOGC, al diari Ara i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament per tal que
qualsevol persona presenti les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. El
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de l'última de les
publicacions oficials abans esmentades. En cas que no es presentin al·legacions contra
l’acord d’aprovació inicial, el reglament quedarà definitivament aprovat sense necessitat
de resolució expressa i es farà constar els efectes de l’aprovació per decret de l’Alcaldia.
Quart.- Un cop aprovada definitivament l’aprovació del Reglament del Consell del teatre
Cirviànum de l'Ajuntament de Torelló, es procedirà a la publicació integra del text al
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BOPB i alhora anunciar al DOGC la referència del BOP en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text, el qual entrarà en vigor, quan s’hagi publicat completament el text i
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la notificació de l’aprovació
definitiva del reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Notificar el present acord al Servei de Cultura i a les Entitats que es preveu
formin part del Consell pel seu coneixement i efectes oportuns.

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

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=2

2.2. ENSENYAMENT
2.2.1. Oferta aules Llar d'infants Blancaneus curs 2017-2018
ACORD:
Per aquest proper curs 2017-2018 s’han matriculat a la Llar d’Infants Blancaneus un total de
56 alumnes de les següents edats :
PO: 4
P1: 19
P2: 33
A l’article 13 del reglament regulador del servei públic de les llars d’infants municipals,
aprovat, per decret d’alcaldia el 18 de març de 2015, es diu que:
“ L’oferta formativa final es definirà per la matrícula. Aquesta es decidirà de forma
conjunta entre la regidoria d’Educació, l’empresa concessionària i l’Inspector
d’Ensenyament, abans del 30 de juliol.”
D’acord a les previsions de l’article 4 del plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei públic de la llar d’infant Blancaneus i l’article 10 del reglament
regulador del servei públic de llars d’infants municipals, l’alumnat mínim per obrir una aula és
la que es determina a continuació:
4 alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
6 alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
10 alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
En el mateix article 4 del ple de preinscripcions tècniques es diu “ l’Ajuntament podrà
modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions indicades anteriorment,
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amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la població, mantenint una oferta
equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’Educació Infantil i els requisits dels centres”
A proposta del concessionari i consensuat amb la regidoria d’Ensenyament i Inspecció,
l’oferta de grups a la Llar d’infants Blancaneus pel curs 2017-2018 serà de 5 aules, amb
una capacitat màxima de 74 infants:
1 grup de P0 amb 8 infants
2 grups de P1 amb 26 infants
2 grups de P2 amb 40 infants
Es preveu que la Diputació de Barcelona segueixi aportant 875€ per infant matriculat.
El cost estimat pel curs 2017-2018 serà de 353.944,99€ segons la fórmula econòmica que
regeix la concessió. Aquest import inclou l’aportació de les tarifes de les famílies que rebrà
directament el concessionari en concepte d’avançament de la gestió del servei de
142.753,00€. L’aportació municipal de 155.341,99€. La subvenció de la Diputació de
Barcelona 875€/alumne per als 56 alumnes matriculats en aquest moment a la Llar d’infants
de 49.000,00€ que rebrà l’Ajuntament i que ha d’aportar al concessionari. I 6.850,00€
d’infraestructura que engloba la supervisió del servei.
L’aportació municipal pel curs 2017-2018 serà de 204.341,99€ (inclou l’aportació de la
Diputació de Barcelona). L’aportació des de setembre a desembre és de 68.114,00€ amb
càrrec a la partida 108 323 472 0000
Per tal de procedir a la regularització del curs 2016-2017 es recorda al concessionari que
ha de presentar la següent documentació a l’Ajuntament: memòria econòmica del curs,
amb justificants de despesa i ingressos diferenciats per conceptes i serveis, el compte
d’explotació definitiu de tot el curs amb informe de desviacions, en el Registre General
d’Entrada de l’Ajuntament, un cop finalitzat el curs, tal com es descriu en el punt b.3 de
l’article 5.3 del Plec de Clàusules Administratives.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de gestió de
serveis públics és el Ple municipal.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar que el curs 2017-2018 i en base als alumnes inscrits s’obriran 5 aules a la
Llar d’infants Blancaneus : 1 aula de P.-0, 2 aula de P.-1 i 2 aules de P.-2.
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En cas que a data de 28 de febrer de 2018 hi hagi llista d’espera que permeti obrir més
aules, l’Ajuntament es compromet a obrir les aules necessàries en compliment de les ràtios
previstes en el Decret 282/2006 i en els plecs de clàusules que regeixen la concessió. En tot
cas, el control de les preinscripcions es portarà a terme des de la regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 68.114,00€ a l’empresa Associació
de Mestres els Nans, amb càrrec a la partida 108 323 472 0000 pressupost vigent que per
aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels mesos de setembre a
desembre de 2017.
Tercer: Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la regidoria
d’Ensenyament.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=3

2.2.2. Oferta aules Llar d'infants La Cabanya curs 2017-2018
ACORD:
Pel curs 2017-2018 s’han matriculat a la Llar d’Infants La Cabanya 46 infants de les
següents edats :
PO: 4
P1:15
P2: 27
A l’article 13 del reglament regulador del servei públic de les llars d’infants municipals,
aprovat, per decret d’alcaldia el 18 de març de 2015, es diu que:
“ L’oferta formativa final es definirà per la matrícula. Aquesta es decidirà de forma
conjunta entre la regidoria d’Educació, l’empresa concessionària i l’Inspector
d’Ensenyament, abans del 30 de juliol.”
D’acord a les previsions de l’article 4 del plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei públic de la llar d’infant La Cabanya i l’article 10 del reglament
regulador del servei públic de llars d’infants municipals, l’alumnat mínim per obrir una aula
és la que es determina a continuació:
4 alumnes en l’educació de 4 mesos a 1 any.
6 alumnes en l’educació d’1 a 2 anys.
10 alumnes en l’educació de 2 a 3 anys.
A l’article 12 del Decret 282/2006 s’especifica el nombre màxim d’infants per grup:
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Grup d’infants menors d’un any: 8 infants
Grup d’infants d’un a dos anys: 13 infants
Grup d’infants de dos a tres anys: 20 infants
En el mateix article 4 del ple de preinscripcions tècniques es diu “ l’Ajuntament podrà
modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions indicades anteriorment,
amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la població, mantenint una oferta
equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’Educació Infantil i els requisits dels centres”
Les dades de matrícula actual no permeten obrir un segon grup de P1 i P2, perquè no
tenen la ràtio mínima establerta en l’article 4 del PCPT: 6 alumnes a P1 i 10 alumnes a
P2. Però el Departament d’Ensenyament contempla la possibilitat de crear grups mixtes.
Per tant, es proposa la possibilitat d’obrir un grup mixt, entre els alumnes de P1 i P2 (4 de
P1 i 9 de P2) d’aquesta manera es deixarien places vacants al grup de P1 i al grup de P2
i el grup mixt quedaria ple amb 13 infants, complint la ràtio marcada pel Departament
d’Ensenyament.
A proposta del concessionari i consensuat amb la regidoria d’Ensenyament i Inspecció,
l’oferta de grups a la llar d’infants La Cabanya pel curs 2017-2018 serà de 4 aules, amb
una capacitat màxima de 54 infants:
1 grup de P0 amb 8 infants
1 grups de P1 amb 13 infants
1 grup mixt de P1 i P2 amb 13 infants
1 grup de P2 amb 20 infants
Es preveu que la Diputació de Barcelona segueixi aportant 875€ per infant matriculat.
El cost estimat pel curs 2017-2018 serà de 308.760,79€ segons la fórmula econòmica
que regeix la concessió. Aquest import inclou l’aportació de les tarifes de les famílies que
rebrà directament el concessionari en concepte d’avançament de la gestió del servei de
124.873,00€. L’aportació municipal de 136.787,79€. La subvenció de la Diputació de
Barcelona 875€/alumne per als 46 alumnes matriculats en aquest moment a la llar
d’infants de 40.250,00€ que rebrà l’Ajuntament i que ha d’aportar al concessionari. I
6.850,00€ d’infraestructura que engloba la supervisió del servei.
L’aportació municipal pel curs 2017-2018 serà de 177.037,79€ (inclou l’aportació de la
Diputació de Barcelona). L’aportació des de setembre a novembre és de 44.259,45€, amb
càrrec a la partida 108 323 472 0001.
L’aportació del mes de desembre es realitzarà una vegada el curs 2016-2017 s’hagi
regularitzat i l’empresa hagi entregat la documentació següent a l’Ajuntament: memòria
econòmica del curs, amb justificants de despesa i ingressos diferenciats per conceptes i
serveis, el compte d’explotació definitiu de tot el curs amb informe de desviacions, en el
Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, un cop finalitzat el curs, tal com es descriu
en el punt b.3 de l’article 5.3 del Plec de Clàusules Administratives.

FONAMENTS DE DRET:
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Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’aquest contracte de
gestió de serveis públics és el Ple municipal.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Aprovar que el curs 2017-2018 i en base als alumnes inscrits s’obriran 4 aules a
la Llar d’infants La Cabanya : 1 aula de P.-0; 1 aula de P.-1; 1 aula mixta de P1 i P2 i 1
aula de P.-2.
En cas que a data de 28 de febrer de 2018 hi hagi llista d’espera que permeti obrir més
aules, l’Ajuntament es compromet a obrir les aules necessàries en compliment de les
ràtios previstes en el Decret 282/2006 i en els plecs de clàusules que regeixen la
concessió. En tot cas, el control de les preinscripcions es portarà a terme des de la
regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 44.259,45€ a l’empresa Fundació
Pere Tarrés, amb càrrec a la partida 108 323 472 0001 del pressupost vigent, que per
aquest Ajuntament representa la modificació referenciada pels mesos de setembre a
novembre de 2017.
L’aportació econòmica del mes de desembre es realitzarà una vegada s’hagi regularitzat
el curs 2016-2017.
Tercer: Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la regidoria
d’Ensenyament.

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

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=4

2.3. JOVENTUT I INFÀNCIA
2.3.1. Pla Local de Joventut 2017-2021
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
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Ja fa anys que des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torelló es treballa per
donar resposta a les diverses necessitats de les persones joves del nostre poble. En
aquest sentit s’ha de destacar que el 1991 es creava un primer punt d’informació juvenil,
el “Punt d’informació juvenil la Carrera”, anys més tard, entre el 2009 i 2011 es
desenvolupava un primer pla de treball, i dins del període comprés entre el 2012 i el 2016
es disposava d’un segon Pla Local de Joventut.
Aquest nou Pla Local de Joventut de Torelló 2017-2021 és l’eina que marcarà el camí a
seguir i les principals línies de futur pels propers anys. Unes línies que s’han pogut
marcar gràcies a un intens treball de participació estructurat a partir de taules de debat on
els joves, l’equip tècnic i diferents membres que formen part del teixit socioeducatiu de
Torelló van plantejar les principals problemàtiques que detectaven i com donar-hi
resposta.

FONAMENTS DE DRET:
Primer.- El Pla Local de Joventut és un Pla que marca les directrius a seguir en matèria
de joventut però no té caràcter reglamentari.
L’article 83 de la Llei 39/2.015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, preveu que l’òrgan que correspongui la resolució del
procediment quan la naturalesa d’aquest ho requereixi podrà acordar un període
d’informació pública per tal que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar
l’expedient per un termini mínim de 20 dies.
Segon.- La normativa que regula els Plans Locals de Joventut és la següent :
La Llei 33/210 de Polítiques de Joventut de Catalunya
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat)
PATJ 2016 i el PIECJ Osona
És per tot això que, a proposta de la regidoria Joventut i Infància, i vist el dictamen de la
C. I. de serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- AROVAR inicialment el Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Torelló 20172021.
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de 20 dies per tal que qualsevol
persona interessada presenti les al·legacions i reclamacions que estimi pertinents. Els
edictes s’inseriran en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i en el tauler
electrònic municipal i el termini per iniciar el còmput dels 20 dies d’exposició pública
començarà a comptar a partir de l’última publicació.
En cas de no presentar-se al·legacions s’entendrà que l’acord aprovat inicialment esdevé
definitiu i es dictarà un decret de l’alcaldia en que es declararà l’aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar l’acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, a l’Oficina Jove de la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal d’Osona.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
de la CUP-SP, d'EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=5

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.4. ALCALDIA
2.4.1. Aprovació de les dues festes locals al municipi de Torelló per a l'any 2018
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, han tramès la sol·licitud per tal que les corporacions
locals acordin i proposin –amb antelació al 31 de juliol de 2017-, les dates de celebració
de les dues festes locals de cada municipi per a l’any 2018, d’acord amb l’article 37.2 de
l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze festes laborals dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que
les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del Ple municipal.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals del municipi de
Torelló, per a l’any 2018, en les dates que s’indiquen a continuació:



Dimecres, dia 1 d’agost, Festa Major.
Dilluns, dia 17 de setembre, Rocaprevera.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tal
que el tramitin en la forma escaient.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
d'ERC-JpT-AM, d'EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors i la regidora del grup municipal de la CUP-SP
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=6

2.5. HISENDA
2.5.1. Aprovació del Pla de Tresoreria per l'exercici 2017
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:

El Pla de Tresoreria és un instrument indispensable a les Entitats Locals que distribueix
en el temps les disponibilitats dineràries per la puntual satisfacció de les obligacions. Fa
una estimació dels fluxos d’ingressos i despeses de l’Ajuntament en un marc temporal
anual.
Així doncs el Pla de Tresoreria permet, d’una banda realitzar la distribució temporal de les
disponibilitats dineràries que ens obliga la Llei, i per l’altre banda, conèixer d’avant mà si
tindrem una necessitat de liquiditat que ens exigeixi concertar una operació de crèdit o si
tindrem períodes d’excedent monetaris que ens permetin realitzar col·locacions puntuals
que serveixin per incrementar els recursos de l’Ajuntament a través dels protocols de
gestió d’excedents.
La Llei 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic, va
modificar parcialment la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), concretament es va modificar l’article 13, que fa
referència a com s’instrumenta el principi de sostenibilitat financera en l’administració.
Concretament l’article 13.6 de la LOEPSF estableix que el Pla de Tresoreria inclourà, al
menys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es
garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
La gestió dels fons integrants de la tresoreria es realitzarà sota el principi d’unitat de caixa
amb centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i
operacions no pressupostàries. Es disposa la utilització de tots els recursos dineraris
disponibles.
Els objectius que es pretenen amb aquest Pla serien, entre d’altres, ajustar l’expedició
d’ordres de pagament des del pressupost a les disponibilitats liquides de Tresoreria i
garantir el compliment del termini màxim de pagament a proveïdors que fixa la normativa
de morositat. de liberación y garantizar el cumplimiento del plazo máximo de pago a
proveedores que fija la normativa sobre morosidad.
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La previsió d’ingressos i despeses del Pla de Tresoreria és base en la continguda en el
pressupost per l’exercici 2017.
El Pla de Tresoreria podrà ser actualitzat durant l’exercici, havent de remetre la
informació referida al mateix abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre natural de l’any, en virtut de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre, que desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
El Pla de Tresoreria tindrà vigència anual i es considerarà d’aplicació per l’exercici
pressupostari 2017.
Que els criteris que han servit de base de càlcul del pla de tresoreria s’expliquen en l’informe
d'Intervenció,

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, acorda:
El Pla de Tresoreria podrà ser actualitzat durant l’exercici, havent de remetre la
informació referida al mateix abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre natural de l’any, en virtut de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre, que desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
El Pla de Tresoreria tindrà vigència anual i es considerarà d’aplicació per l’exercici
pressupostari 2017.
Que els criteris que han servit de base de càlcul del pla de tresoreria s’expliquen en l’informe
d'Intervenció,
Per tot això, se sotmet a dictamen de la Comissió Informativa d'administració, economia i
hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat l’adopció dels acords que segueixen:
“APROVAR el pla de tresoreria per a l’exercici 2017, en el que es posa de manifest el
compliment del termini màxim de pagament que fixa la normativa sobre morositat, Llei
Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic,
d’acord a l’annex”
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=7

2.5.2. Rectificar l’acord adoptat en el Ple de l’Ajuntament del 30 de gener de 2017
respecte a l’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2/2017
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ACORD:
RELACIÓ DE FETS
En el Ple de l’Ajuntament del 30 de gener de 2017, es va aprovar l’expedient de
modificació de pressupost núm. 2/2017, que modificava, entre d’altres, les partides
següents, en el que existeix un error material que cal corregir:
Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida
(...)

Nom
(...)

211-9201-2060000 Lloguer
sistema
informàtic de gestió i
tramitació
electrònica
administrativa
(...)

(...)

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

(...)

(...)

(...)

0,00 €

35.000,46 €

35.000,46 €

(...)

(...)

(...)

44.191,36 €

Total altes de crèdits per transferència:

L’expedient va ésser exposat al públic amb anunci al BOPB del 13 de febrer de 2017, i
va quedar aprovat definitivament el 7 de març de 2017, al no haver-se presentat
reclamacions ni suggeriments. El resum per capítols de la modificació va ésser publicat
en el BOPB del 17 de març de 2017.
FONAMENTS DE DRET
Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, que estableix que les administracions podran rectificar en
qualsevol moment d’ofici els errors materials que existeixin en els seus actes.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Rectificar l’expedient de modificació de pressupost núm. 2/2017, aprovat en el
Ple de l’Ajuntament del 30 de gener de 2017, en el sentit següent:
On diu:
Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida
(...)

Nom
(...)

211-9201-2060000 Lloguer
sistema
informàtic de gestió i
tramitació
electrònica
administrativa

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

(...)

(...)

(...)

0,00 €

35.000,46 €

35.000,46 €
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(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

44.191,36 €

Total altes de crèdits per transferència:

Ha de dir:
Consignació de despeses amb alta per transferència i suplement de crèdit:
Partida
(...)

Nom
(...)

211-9201-2270600 Manteniment del soft
administració
general

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

(...)

(...)

(...)

104.301,50 €

16.903,46 €

121.204,96 €

17.403,46 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida
(...)

Nom
(...)

211-9201-2060000 Lloguer sistema
informàtic de gestió i
tramitació electrònica
administrativa
(...)

(...)

Total altes de crèdits extraordinaris:

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

(...)

(...)

(...)

0,00 €

18.097,00 €

18.097,00 €

(...)

(...)

(...)

27.287,90 €

Segon.- La present rectificació no suposa cap alteració dels totals dels capítols modificats
en l’expedient 2/2017, per la qual cosa aquesta resolució és executiva i la intervenció
municipal l'ha de comptabilitzar, no sent necessària la seva exposició pública.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
d'ERC-JpT-AM, de la CUP-SP i d'EiO#FemTorelló.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=8

2.5.3. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15/2017, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
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ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 7 de juliol de 2017 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 i amb nous ingressos.
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.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

102-342-6230000
(Projecte:2017-4102-1)

Maquinària, instal·lacions i
utillatge d’esports

7.415,00 €

380,00 €

7.035,00 €

108-323-4890008

Transferència corrent Escola
Marta Mata

6.510,00 €

1.500,00 €

5.010,00 €

206-920-2700000

Imprevistos i despeses no
classificades

42.155,52 €

42.155,52 €

0,00 €

209-130-2030001

Arrandaments conveni xarxa
Rescat

7.216,00 €

4.129,17 €

3.086,83 €

305-171-2270600

Conveni telemesura’t-ALEO

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

2.590,01 €

2.409,99 €

25.000,00 €

1.483,46 €

23.516,54 €

306-1532-2100000 Manteniment paviments
404-929-5000000

Fons de contingències

53.238,16 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

2.750,00 €

380,00 €

3.130,00 €

Activitats projecte
Enxaneta

13.500,00 €

1.500,00 €

15.000,00 €

206-130-1200300

Retribucions
bàsiques Grup C1
adm. gral. seg.
ciutadana

10.914,06 €

109,14 €

11.023,20 €

206-130-1200600

Triennis funcionaris
seguretat ciutadana

2.086,20 €

20,86 €

2.107,06

206-130-1210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
seguretat ciutadana

3.696,84 €

36,97 €

3.733,81 €

206-130-1210100

Retribucions
complementaris
específic funcionaris

7.994,98 €

79,95 €

8.074,93 €

105-311-6230000
(Projecte:2017-2105-1)

Desfibril·ladors

108-326-2269902
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seguretat ciutadana
206-130-1500000

Productivitat
personal funcionari
seguretat ciutadana

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-130-1510000

Gratificacions
personal adm. gral.
seguretat ciutadana

303,00 €

3,03 €

306,03 €

206-130-1600000

Seguretat social
funcionaris adm.
gral. seguretat
ciutadana

6.613,83 €

66,14 €

6.679,97 €

206-132-1200100

Retribucions
bàsiques Grup A2
adm. gral. seg.
ciutadana

13.991,78 €

139,92 €

14.131,70 €

206-132-1200300

Retribucions
bàsiques Grup C1
adm. gral. seg.
ciutadana

236.427,81 €

2.364,28 €

238.792,09 €

206-132-1200600

Triennis funcionaris
seguretat ciutadana

19.448,64 €

194,49 €

19.643,13 €

206-132-1210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
seguretat ciutadana

88.306,20 €

883,06 €

89.189,26 €

206-132-1210100

Retribucions
complementaris
específic funcionaris
seguretat ciutadana

283.618,32 €

2.836,18 €

286.454,50 €

206-132-1210300

Retribucions
complementaris
altres funcionaris
seguretat ciutadana

5.761,48 €

57,61 €

5.819,09 €

206-132-1240400

Retribucions
bàsiques Grup C2
pràctiques seg.
ciutadana

10.078,47 €

100,78 €

10.179,25 €

206-132-1240900

Altres retribucions
bàsiques Grup C2
pràctiques seg.
ciutadana

7.786,32 €

77,86 €

7.864,18 €

206-132-1500000

Productivitat
personal funcionari
seguretat ciutadana

51.926,76 €

519,27 €

52.446,03 €

206-132-1510000

Gratificacions
personal seguretat
ciutadana

27.000,00 €

270,00 €

27.270,00 €

206-132-1600000

Seguretat social
funcionaris seguretat
ciutadana

231.440,62 €

2.314,41 €

233.755,03

206-150-1310000

Retribucions
bàsiques personal
temporal seg.
ciutadana

14.160,17 €

141,60 €

14.301,77 €

206-150-1310001

Retribucions
complementàries
personal Pla de
Barris

23.983,48 €

239,83 €

24.223,31 €
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2.212,56 €

22,13 €

2.234,69 €

Productivitat
personal temporal
Pla de Barris

288,84 €

2,89 €

291,73 €

206-150-1600000

Seguretat social
personal temporal
Pla de Barris

13.469,03 €

134,69 €

13.603,72 €

206-151-1200000

Retribucions
bàsiques Grup A1
funcionaris
urbanisme

16.013,58 €

160,14 €

16.173,72 €

206-151-1200100

Retribucions
bàsiques Grup A2
funcionaris
urbanisme

14.441,88 €

144,42 €

14.586,30 €

206-151-1200300

Retribucions
bàsiques Grup C1
funcionaris
urbanisme

32.540,12 €

325,40 €

32.865,52 €

206-151-1200600

Triennis funcionaris
urbanisme

10.750,08 €

107,50 €

10.857,58 €

206-151-1210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
urbanisme

22.326,96 €

223,27 €

22.550,23

206-151-1210100

Retribucions
complementaris
específic funcionaris
urbanisme

57.642,34 €

576,42 €

58.218,76 €

206-151-1210300

Retribucions altres
complements
funcionaris
urbanisme

3.331,72 €

33,32 €

3.365,04 €

206-151-1500000

Productivitat
personal funcionari
urbanisme

5.807,35 €

58 07 €

5.865,42 €

206-151-1530000

Complement
dedicació especial
funcionaris
urbanisme

5.429,20 €

54,29 €

5.483,49 €

206-151-1600000 Seguretat social
personal temporal
Pla de Barris

45.561,68 €

455,62 €

46.017,30 €

206-1521-1200100 Retribucions
bàsiques Grup A2
funcionaris oficina
habitatge

13.896,12 €

138,96 €

14.035,08 €

206-1521-1200300 Retribucions
bàsiques Grup C1
funcionaris oficina
habitatge

5.479,92 €

54,80 €

5.534,72 €

206-1521-1200600 Triennis funcionaris
oficina habitatge

2.427,03 €

24,27 €

2.451,30 €

206-1521-1210000 Retribucions
complementàries
destí funcionaris

6.089,52 €

60,90 €

6.150,42 €

206-150-1310080

Triennis personal
temporal Pla de
Barris

206-150-1500020
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oficina habitatge
206-1521-1210100 Retribucions
complementaris
específic funcionaris
oficina habitatge

16.398,90 €

163,99 €

16.562,89 €

206-1521-1500000 Productivitat
personal funcionari
oficina habitatge

1.022,14 €

10,22 €

1.032,36 €

206-1521-1600000 Seguretat social
funcionaris oficina
habitatge

13.537,66 €

135,38 €

13.673,04 €

206-221-1620500

10.725,49 €

107,25 €

10.832,74 €

206-2310-1200300 Retribucions
bàsiques Grup C1
funcionaris adm.
gral. benestar social

16.463,00 €

164,63 €

16.627,63 €

206-2310-1200600 Triennis funcionaris
adm. gral. benestar
social

3.647,61 €

36,48 €

3.684,09 €

206-2310-1210000 Retribucions
complementàries
destí funcionaris
adm. gral. benestar
social

5.545,32 €

55,45 €

5.600,77 €

206-2310-1210100 Retribucions
complementaris
específic funcionaris
adm. gral. benestar
social

11.992,54 €

119,93 €

12.112,47 €

206-2310-1300000 Retribucions
bàsiques personal
laboral adm. gral.
benestar social

9.590,69 €

95,91 €

9.686,60 €

206-2310-1300001 Retribucions
complementàries
personal laboral
adm. gral. benestar
social

18.429,00 €

184,29 €

18.613,29 €

206-2310-1300080 Triennis personal fix
adm. gral. benestar
social

2.223,84 €

22,24 €

2.46,08 €

206-2310-1300100 Hores
extraordinàries
personal adm. gral.
benestar social

204,00 €

2,04 €

206,04 €

206-2310-1500000 Productivitat
personal funcionari
adm. gral. benestar
social

1.022,27 €

10,22 €

1.032,49 €

206-2310-1500010 Productivitat
personal laboral
adm. gral. benestar
social

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-2310-1600000 Seguretat social
personal adm. gral.
benestar social

19.729,91 €

197,30 €

19.927,21 €

Assegurança
accidents del
personal
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206-2311-1300000 Retribucions
bàsiques personal
fix atenció domicili

18.125,07 €

181,25 €

18.306,32 €

206-2311-1300001 Retribucions
complementàries
personal fix atenció
domicili

19.645,08 €

196,45 €

19.841,53 €

206-2311-1300080 Triennis personal fix
atenció domicili

2.097,28 €

20,97 €

2.118,25 €

206-2311-1500010 Productivitat
personal laboral fix
atenció domicili

1.362,94 €

13,63 €

1.376,57 €

206-2311-1600000 Seguretat social
personal laboral fix
atenció domicili

13.159,72 €

131,60 €

13.291,32 €

206-2313-1300000 Retribucions
bàsiques personal
fix diversitat

14.032,12 €

140,32 €

14.172,44 €

206-2313-1300001 Retribucions
complementaris
personal fix diversitat

9.286,42 €

92,86 €

9.379,28 €

206-2313-1300080 Triennis personal fix
diversitat

1.053,60 €

10,54 €

1.064,14 €

206-2313-1500010 Productivitat
personal laboral fix
diversitat

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-2313-1600000 Seguretat social
personal laboral fix
diversitat

7.846,56 €

78,47 €

7.925,03 €

206-2316-1300000 Retribucions
bàsiques personal
laboral atenció social
bàsica

71.133,78 €

711,34 €

71.845,12 €

206-2316-1300001 Retribucions
complementaris
personal fix atenció
social bàsica

54.575,34 €

545,75 €

55.121,09 €

206-2316-1300080 Triennis personal fix
atenció social bàsica

13.907,52 €

139,08 €

14.046,60 €

206-2316-1500010 Productivitat
personal laboral fix
atenció social bàsica

3.407,35 €

34,07 €

3.441,42 €

206-2316-1600000 Seguretat social
personal laboral fix
atenció social bàsica

45.618,61 €

456,19 €

46.074,80 €

206-2318-1300000 Retribucions
bàsiques personal
laboral igualtat i
dona

2.833,94 €

28,34 €

2.862,28 €

206-2318-1300001 Retribucions
complementaris
personal fix igualtat i
dona

5.209,38 €

52,09 €

5.261,47 €

206-2318-1300080 Triennis personal fix
igualtat i dona

585,84 €

5,86 €

591,70 €

206-2318-1500010 Productivitat
personal laboral fix

204,43 €

2,04 €

206,47 €
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igualtat i dona
206-2318-1600000 Seguretat social
personal laboral fix
igualtt i dona

3.087,36 €

30,87 €

3.118,23 €

206-241-1300000

Retribucions
bàsiques personal
laboral formació i
ocupació

28.202,00 €

282,02 €

28.484,02 €

206-241-1300001

Retribucions
complementaris
personal fix formació
i ocupació

18.437,16 €

184,37 €

18.621,53 €

206-241-1300080

Triennis personal fix
promoció econòmica

5.724,56 €

57,25 €

5.781,81 €

206-241-1430003

Retribucions Pla
Ocupació “Treball
als barris 2016”

156.091,64 €

1.560,92 €

157.652,56 €

206-241-1430033

Indemnitzacions Pla
Ocupació “Treball
als barris 2016”

5.240,58 €

52,41 €

5.292,99 €

206-241-1500010

Productivitat
personal laboral
ocupació i formació

1.362,94 €

13,63 €

1.376,57 €

206-241-1600000

Seguretat social
personal laboral
ocupació i formació

16.845,76 €

168,46 €

17.014,22 €

206-241-1600003

Seguretat social Pla
Ocupació “Treball
als barris 2016”

54.583,18 €

545,83 €

55.129,01 €

206-320-1300000

Retribucions
bàsiques personal
fix adm. gral
educació

36.766,78 €

367,67 €

37.134,45 €

206-320-1300001

Retribucions
complementaris
personal fix adm.
gral. educació

34.370,28 €

343,70 €

34.713,98 €

8.376,24 €

83,76 €

8.460,00 €

206-320-1300080 Triennis personal fix
adm. gral. educació
206-320-1300100

Hores
extraordinàries
personal laboral
adm. gral. educació

101,00 €

1,01 €

102,01 €

206-320-1500010

Productivitat
personal laboral
adm. gral. educació

2.044,41 €

20,44 €

2.064,85 €

206-320-1600000

Seguretat social
personal adm. gral.
educació

26.712,30 €

267,12 €

26.979,42 €

206-323-1300000

Retribucions
bàsiques personal
fix educació

25.291,76 €

252,92 €

25.544,68 €

206-323-1300001

Retribucions
complementaris
personal fix
educació

27.034,14 €

270,34 €

27.304,48 €

206-323-1300080

Triennis personal fix

4.668,23 €

46,68 €

4.714,91 €
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educació
206-323-1300100

Hores
extraordinàries
personal educació

101,00 €

1,01 €

102,01 €

206-323-1310000

Retribucions
bàsiques personal
temporal educació

8.249,12 €

82,49 €

8.331,61 €

206-323-1310001

Retribucions
complementaris
personal temporal
educació

8.020,46 €

80,20 €

8.100,66 €

206-323-1310080

Triennis personal
temporal educació

489,96 €

4,90 €

494,86 €

206-323-1500010

Productivitat
personal laboral
educació

2.044,41

20,44 €

2.064,85 €

206-323-1500020

Productivitat
personal laboral
temporal educació

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-323-1600000

Seguretat social
personal laboral
educació

24.222,44 €

242,22 €

24.464,66 €

206-326-1310000

Retribucions
bàsiques personal
temporal serveis
compl. educació

13.998,56 €

139,99 €

14.138,55 €

206-326-1310001

Retribucions
complementaris
personal fix serveis
compl. educació

8.006,60 €

80,07 €

80.86,67 €

206-326-1310080

Triennis personal fix
serveis compl.
educació

2.107,20 €

21,07 €

2.128,27 €

206-326-1500020

Productivitat
personal laboral
temporal serveis
compl. educació

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-326-1600000

Seguretat social
personal temporal
serveis compl.
educació

8.475,36 €

84,75 €

8.560,11 €

206-330-1300000

Retribucions
bàsiques personal
fix cultura

14.171,64 €

141,72 €

14.313,36 €

206-330-1300001

Retribucions
complementaris
personal fix cultura

20.274,60 €

202,75 €

20.477,35 €

206-330-1300080

Triennis personal fix
cultura

3.072,72 €

30,73 €

3.103,45 €

206-330-1300100

Hores
extraordinàries
personal laboral
adm. gral. cultura

1.919,00 €

19,19 €

1.938,19 €

206-330-1310000

Retribucions
bàsiques personal
temporal cultura

13.942,04 €

139,42 €

14.081,46 €

206-330-1310001

Retribucions

8.613,44 €

86,13 €

8.699,57 €
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complementaris
personal temporal
cultura
1.583,28 €

15,83 €

1.599,11 €

Productivitat
personal laboral fix
cultura

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-330-1500020

Productivitat
personal laboral
temporal cultura

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-330-1600000

Seguretat social
personal cultura

21.598,99 €

215,99 €

21.814,98 €

206-3321-1300000 Retribucions
bàsiques personal
fix biblioteca

32.626,44 €

326,26 €

32.952,70 €

206-3321-1300001 Retribucions
complementaris
personal fix
biblioteca

30.121,42 €

301,21 €

30.422,63 €

206-3321-1300080 Triennis personal fix
biblioteca

5.608,38 €

56,08 €

5.664,46 €

206-3321-1500010 Productivitat
personal laboral fix
biblioteca

2.044,41 €

20,44 €

2.064,85 €

206-3321-1600000 Seguretat social
personal biblioteca

22.502,81 €

225,03 €

22.727,84 €

206-3322-1200000 Retribucions
bàsiques Grup A1
funcionaris arxiu
mpal.

15.871,90 €

158,72 €

16.030,62 €

206-3322-1200600 Triennis funcionaris
arxiu mpal.

1.550,88 €

15,51 €

1.566,39 €

206-3322-1210000 Retribucions
complementaris
destí funcionaris
arxiu mpal.

5.329,20 €

53,29 €

5.382,49 €

206-3322-1210100 Retribucions
complementaris
específic funcionaris
arxiu mpal.

7.518,42 €

75,18 €

7.593,60 €

206-3322-1500000 Productivitat
personal arxiu mpal.

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-3322-1600000 Seguretat social
personal arxiu mpal.

8.254,74 €

82,55 €

8.337,29 €

206-3332-1310000 Retribucions
bàsiques personal
laboral temporal
museu

11.116,94 €

111,17 €

11.228,11 €

206-3332-1310001 Retribucions
complementaris
personal temporal
museu

17.593,22 €

175,93 €

17.769,15 €

206-3332-1310080 Triennis personal
temporal museu

1.011,48 €

10,11 €

1.021,59 €

623,75 €

6,24 €

629,99 €

206-330-1310080

Triennis personal
temporal cultura

206-330-1500010

206-3332-1500020 Productivitat
personal museu
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206-3332-1600000 Seguretat social
personal museu

9.853,96 €

98,54 €

9.952,50 €

206-334-1300100

Hores
extraordinàries
personal promoció
cultural

404,00 €

4,04 €

408,04 €

206-337-1300000

Retribucions
bàsiques personal
fix joventut

15.886,72 €

158,87 €

16.045,59 €

206-337-1300001

Retribucions
complementàries
personal fix joventut

24.407,72 €

244,08 €

24.651,80 €

206-337-1300080

Triennis personal fix
joventut i infància

3.102,48 €

31,02 €

3.133,50 €

206-337-1500010

Productivitat
personal laboral
joventut i infància

1.158,51 €

11,59 €

1.170,10 €

206-337-1600000

Seguretat social
personal joventut i
infància

14.044,56 €

140,45 €

14.185,01 €

206-340-1300000

Retribucions
bàsiques personal
fix esport

13.844,90 €

138,45 €

13.983,35 €

206-340-1300001

Retribucions
complementàries
personal fix adm.
gral. esport

11.801,02 €

118,01 €

11.919,03 €

206-340-1300080

Triennis personal fix
adm. gra. esports

842,88 €

8,43 €

851,31 €

206-340-1500010

Productivitat
personal laboral
adm. gral. esports

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-340-1600000

Seguretat social
personal esports

8.768,67 €

87,69 €

8.856,36 €

206-342-1300000

Retribucions
bàsiques personal
fix instal·lacions
esportives

51.932,70 €

519,33 €

52.452,03 €

206-342-1300001

Retribucions
complementàries
personal fix
instal·lacions
esportives

61.577,30 €

615,77 €

62.193,07 €

206-342-1300080

Triennis personal fix
instal·lacions
esportives

8.697,67 €

86,98 €

8.784,65 €

206-342-1300100

Hores
extraordinàries
personal laboral
instal·laciones
esportives

2.020,00 €

20,20 €

2.040,20 €

206-342-1500010

Productivitat
personal laboral
instal·laciones
esportives

4.088,82 €

40,89 €

4.129,71 €

206-342-1600000

Seguretat social
personal
instal·lacions

43.272,49 €

432,72 €

43.705,21 €
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esportives
206-433-1310000

Retribucions
bàsiques personal
temporal promoció
econòmica

9.289,06 €

92,89 €

9.381,95 €

206-433-1310001

Retribucions
complementàries
personal temporal
promoció econòmica

9.581,66 €

95,82 €

9.677,48 €

206-433-1310080

Triennis personal
temporal promoció
econòmica

2.028,72 €

20,29 €

2.049,01 €

206-433-1500020

Productivitat
personal laboral
temporal promoció
econòmica

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-433-1600000

Seguretat social
personal promoció
econòmica

6.882,60 €

68,83 €

6.951,43 €

206-450-1200100

Retribucions
bàsiques Grup A2
funcionaris obres i
serveis

14.339,44 €

143,39 €

14.482,83 €

206-450-1200300

Retribucions
bàsiques Grup C1
funcionaris obres i
serveis

10.829,56 €

108,30 €

10.937,86 €

206-450-1200600

Triennis personal
obres i serveis

5.387,76 €

53,88 €

5.441,64 €

206-450-1210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
obres i serveis

8.754,00 €

87,54 €

8.841,54 €

206-450-1210100

Retribucions
complementàries
específic funcionaris
obres i serveis

24.407,74 €

244,08 €

24.651,82 €

206-450-1210300

Retribucions altres
complements
funcionaris obres i
serveis

2.175,60 €

21,76 €

2.197,36 €

206-450-1500000

Productivitat
personal funcionari
obres i serveis

2.562,94 €

25,63 €

2.588,57 €

206-450-1510000

Gratificacions
personal adm. gral.
infraestructures

404,04 €

4,04 €

408,08 €

206-450-1530000

Complement
dedicació especial
funcionaris obres i
serveis

2.559,06 €

25,59 €

2.584,65 €

206-450-1600000

Seguretat social
personal obres i
serveis

18.019,80 €

180,20 €

18.200,00 €

206-459-1300000

Retribucions
bàsiques personal
fix brigada

43.072,12 €

430,72 €

43.502,84 €

206-459-1300001

Retribucions

69.851,94 €

698,52 €

70.550,46 €
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complementàries
personal fix brigada
206-459-1300080

Triennis personal
obres i serveis

6.939,50 €

69,40 €

7.008,90 €

206-459-1300100

Hores
extraordinàries
personal laboral
brigada

3.535,00 €

35,35 €

3.570,35 €

206-459-1310000

Retribucions
bàsiques personal
temporal brigada

24.742,68 €

247,43 €

24.990,11 €

206-459-1310001

Retribucions
complementàries
personal temporal
brigada

34.891,62 €

348,92 €

35.240,54 €

206-459-1310080

Triennis personal
temporal brigada

449,13 €

4,49 €

453,62 €

206-459-1500010

Productivitat
personal laboral
obres i serveis

3.407,35 €

34,07 €

3.441,42 €

206-459-1500020

Productivitat
personal temporal
brigada

2.044,41 €

20,44 €

20.64,85 €

206-459-1600000

Seguretat social
personal brigada

68.285,31 €

682,85 €

68.968,16 €

206-491-1310000

Retribucions
bàsiques personal
temporal ràdio

75.706,47 €

757,06 €

76.463,53 €

2.309,92 €

23,10 €

2.333,02 €

206-4911500018

Productivitat
personal ràdio

206-491-1600000

Seguretat social
personal ràdio

23.886,06 €

238,86 €

24.124,92 €

206-491-1600009

Seguretat social
personal conveni
pràctiques ràdio

1.636,20 €

16,36 €

1.652,56 €

206-920-1100000

Retribucions
bàsiques personal
assessor alcaldia

15.854,10 €

158,54 €

16.012,64 €

206-920-1100100

Retribucions
complementàries
personal assessor
alcaldia

31.365,28 €

313,65 €

31.678,93 €

206-920-1200000

Retribucions
bàsiques Grup A1
funcionaris adm.
gral.

29.152,05 €

325,13 €

29.477,18 €

206-920-1200100

Retribucions
bàsiques Grup A2
funcionaris adm.
gral.

14.257,46 €

142,57 €

14.400,03 €

206-920-1200300

Retribucions
bàsiques Grup C1
funcionaris adm.
gral.

87.033,68 €

870,34 €

87.904,02 €

206-920-1200400

Retribucions
bàsiques Grup C2
funcionaris adm.

8.987,82 €

89,88 €

9.077,70 €
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gral.
206-920-1200600

Triennis funcionaris
adm. gral.

20.120,52 €

201,21 €

20.321,73 €

206-920-1210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
adm. gral.

52.686,52 €

535,75 €

53.222,27 €

206-920-1210100

Retribucions
complementàries
espedífic funcionaris
adm. gral.

152.055,19 €

1.549,58 €

153.604,77 €

206-920-1210300

Retribucions altres
complements
funcionaris adm.
gral.

990,92 €

9,91 €

1.000,83 €

206-920-1300000

Retribucions
personal fix adm.
gral.

22.679,47 €

226,79 €

22.906,26 €

206-920-1300001

Retribucions
complementàries
personal fix adm.
gral.

21.934,80 €

219,35 €

22.154,15 €

206-920-1300080

Triennis personal
laboral fix adm. gral.

2.999,93 €

30,00 €

3.029,93 €

206-920-1300100

Hores
extraordinàries
personal laboral
adm. gral.

303,00 €

3,03 €

306,03 €

206-920-1500000

Productivitat
personal adm. gral.

10.526,17 €

105,26 €

10.631,43 €

206-920-1500010

Productivitat
personal laboral
adm. gral.

1.961,85 €

19,62 €

1.981,47 €

206-920-1510000

Gratificacions
personal adm. gral.

606,00 €

6,06 €

612,06 €

206-920-1530000

Complement
dedicació especial
funcionaris adm.
gral.

6.179,74 €

61,80 €

6.241,54 €

206-920-1600000

Seguretat Social
personal adm. gral.

123.394,10 €

1.251,45 €

124.645,55 €

206-920-1600009

Seguretat Social
becaris adm. gral.

545,40 €

5,45 €

550,85 €

206-920-1620000

Formació i
perfeccionament del
personal

6.060,00 €

60,60 €

6.120,60 €

206-9201-1200100 Retribucions
bàsiques Grup A2
funcionaris
informàtica

13.742,46 €

137,42 €

13.879,88 €

206-9201-1210000 Retribucions
complementàries
destí funcionaris
informàtica

4.241,16 €

42,41 €

4.283,57 €

12.401,48 €

124,01 €

12.525,49 €

206-9201-1210100 Retribucions
complementàries
específic funcionaris
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informàtica
206-9201-1300000 Retribucions
bàsiques personal
laboral informàtica

14.101,00 €

141,01 €

14.242,01 €

206-9201-1300001 Retribucions
complementàries
personal laboral
informàtica

29.691,90 €

296,92 €

29.988,82 €

2.774,48 €

27,74 €

2.802,22 €

206-9201-1300100 Hores
extraordinàries
personal laboral
informàtica

200,00 €

2,00 €

202,00 €

206-9201-1500000 Productivitat
funcionaris
informàtica

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-9201-1500010 Productivitat
personal laboral
informàtica

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-9201-1600000 Seguretat Social
personal informàtica

23.524,00 €

235,24 €

23.759,24 €

206-924-1300000

Retribucions
bàsiques personal
laboral fix informació

11.033,86 €

110,34 €

11.144,20 €

206-924-1300001

Retribucions
complementàries
personal laboral fix
informació

17.802,08 €

178,02 €

17.980,10 €

206-924-1300080

Triennis personal
laboral fix informació

1.727,70 €

17,28 €

1.744,98 €

206-924-1500010

Productivitat
personal laboral
informació

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-924-1600000

Seguretat Social
personal informació

9.727,35 €

97,27 €

9.824,62 €

206-929-1430001

Imprevistos

1.061,06 €

10,61 €

1.071,67 €

206-931-1200000

Retribucions
bàsiques Grup A1
funcionaris hisenda

16.697,64 €

166,98 €

16.864,62 €

206-931-1200300

Retribucions
bàsiques Grup C1
funcionaris hisenda

33.385,82 €

333,86 €

33.719,68 €

206-931-1200600

Triennis personal
funcionari hisenda

10.305,30 €

103,05 €

10.408,35 €

206-931-1210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
hisenda

23.218,68 €

232,19 €

23.450,87 €

206-931-1210100

Retribucions
complementàries
específic funcionaris
hisenda

70.118,26 €

701,18 €

70.819,44 €

206-931-1300000

Retribucions
bàsiques personal
laboral fix hisenda

14.449,63 €

144,50 €

14.594,13 €

206-9201-1300080 Triennis personal
laboral fix adm. gral.
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206-931-1300001

Retribucions
complementàries
personal laboral fix
hisenda

21.295,36 €

212,95 €

21.508,31 €

206-931-1300080

Triennis personal
laboral fix hisenda

3.160,80 €

31,61 €

3.192,41 €

206-931-1500000

Productivitat
personal funcionaris
hisenda

3.256,41 €

32,56 €

3.288,97 €

206-931-1500010

Productivitat
personal laboral fix
hisenda

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-931-1510000

Gratificacions
serveis econòmics

101,00 €

1,01 €

102,01 €

206-931-1530000

Complement
dedicació especial
funcionaris hisenda

3.954,72 €

39,55 €

3.994,27 €

206-931-1600000

Seguretat Social
funcionaris hisenda

48.600,34 €

486,00 €

49.086,34 €

206-931-1600009

Seguretat Social
personal conveni
pràctiques hisenda

545,40 €

5,45 €

550,85 €

206-934-1200000

Retribucions
bàsiques Grup A1
funcionaris tresoreria

12.493,65 €

158,54 €

12.652,19 €

206-934-1200300

Retribucions
bàsiques Grup C1
funcionaris tresoreria

11.174,38 €

111,74 €

11.174,38 €

206-934-1200600

Triennis funcionaris
tresoreria

2.666,64 €

26,67 €

2.693,31 €

206-934-1210000

Retribucions
complementàries
destí funcionaris
tresoreria

9.934,28 €

109,64 €

10.043,92 €

206-934-1210100

Retribucions
complementàries
específic funcionaris
tresoreria

26.830,41 €

322,27 €

27.152,68 €

206-934-1500000

Productivitat
personal funcionari
tresoreria

681,47 €

6,81 €

688,28 €

206-934-1530000

Complement
dedicació especial
funcionaris tresoreria

2.116,66 €

21,17 €

2.137,83 €

206-934-1600000

Seguretat Social
funcionaris tresoreria

17.049,33 €

198,13 €

17.247,46 €

45.518,98 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida
209-130-2160000

Nom
Manteniment equip

Consignació inicial
0,00 €

Crèdits en alta
1.953,30 €

Consignació
definitiva
1.953,30 €
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xarxa Rescat
209-130-6260000
(Projecte:2017-4209-3)

Adquisició equip
xarxa Rescat

0,00 €

2.175,87 €

2.175,87 €

305-430-2120000

Millores per l’estavli
energètic a l’edifici de
La Cooperativa –
Informe Telemesura’t

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

306-454-4650000

Transferència Consell
Comarcal d’Osona
per arranjament de
camins d’interès
comarcal

0,00 €

2.590,01 €

2.590,01 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

7.719,18 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o
programa.
2. 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 35 i 41
del Reial decret 500/1990.
3. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/2017, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles.
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 d'anuncis municipal. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
de la CUP-SP i d'EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 5, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM i del PSCCP
Abstencions: 0
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http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=9

2.6. RECURSOS HUMANS
2.6.1. Reconeixement de compatibilitat activitat privada ORM
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 21 de març de 2017 amb número de registre 2186,
i la documentació complementària amb registre d’entrada núm. 5890/2017 d’11 de juliol
de 2017, per la sra. Olga Reig i Marín, adscrita al lloc de treball de tècnica d’administració
general, en règim de funcionària interina, sol·licitant el reconeixement de compatibilitat
per exercir en règim d’autònoma, l'activitat de turisme rural de la qual és titular, modalitat
masoveria, de la masia patrimoni familiar ubicada al terme municipal d’Olvan, fora del seu
horari laboral a l’Ajuntament de Torelló.
Atès que el personal que treballa per a una Administració Pública té una regulació
específica en relació a la possibilitat de simultanejar dues activitats, caldrà tenir en
compte què diu aquesta legislació específica en relació a l’exercici d’una activitat de
caràcter privat com és el que de l’activitat que sol·licita.
Vist l’informe de la responsable de gestió de Recursos Humans de data 11 de juliol de
2017.
La Sra. Olga Reig Marín és funcionària interina de l’Ajuntament de Torelló, on ocupa una
plaça de tècnica d’Administració General, des del passat 3 d’abril de 2017 que pertany a
l’Escala d’Administració general, sotsescala tècnica, dins del subgrup de classificació
professional (segons l’article 76 de l’EBEP) A1, i té assignat el complement de destí
corresponent al nivell 20 relatiu al lloc de treball amb funcions codi AD2600-01-01.
La Sra. Reig desenvolupa la jornada al departament de Secretaria, per un total de 37,5
hores setmanals de promig anuals d’acord amb la tipologia de jornada ordinària segons
estableix l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari de l’Ajuntament de
Torelló, i el complement retributiu previst a l’article 24.b) no inclou el factor
d’incompatibilitat.
La Sra. Reig manifesta que:
 És titular i gestiona en règim d’autònoms l’activitat de turisme rural, modalitat
masoveria, de la masia, patrimoni familiar ubicada al terme municipal d’Olvan.
 Que el desenvolupament d’aquesta activitat no implica alterar en cap cas ni
l’horari ni el desenvolupament de la jornada laboral a l’Ajuntament de Torelló ni
implica conflicte d’interessos.
FONAMENTS DE DRET:
-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
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-

-

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.
Sentència jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona, S 27-3-2015, núm.
79/2015 rec. 125/2014
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (art. 8.1.g))

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (LIPSP), en el seu article 2.1 c) estableix que aquesta serà
aplicable, entre altres, al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes
dependents, entenent-se inclòs en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la
naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.
L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que "l'acompliment d'un lloc de treball
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici
de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o
independència."
L’article 12 de la Llei 53/1984, diu que en tot cas, el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei no podrà exercir les activitats: a) el desenvolupament
d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte pròpia o sota
la dependència o el servei d’entitats particulars, en els assumptes en què està intervenint,
hagi intervingut en els dos últims anys o tingui que intervenir per raó del lloc de treball.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a
persones a les quals s’està obligat a atendre en el desenvolupament del lloc de treball
públic.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 53/1984, no es podrà reconèixer compatibilitat per
activitats privades a qui se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per un segon lloc de
treball o activitats públiques, sempre que la suma de les jornades d’ambdós sigui igual o
superior a la màxima en les Administracions Públiques.
D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació. La resolució motivada
reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, es dictarà en el termini de dos
mesos. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i
horari de la persona interessada i quedaran automàticament sense efecte en el cas de
canvi de lloc de treball en el sector públic.
D’acord amb l’article 15 el personal no podrà invocar o fer ús de la condició pública per
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l’exercici d’activitat mercantil, industrial o professional.
L’article 19 de la llei 53/1984, exceptua del règim d’incompatibilitats tot un seguit
d’activitats per a la realització de les quals no cal demanar autorització prèvia, i que són
les següents:
a) les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens perjudici
del disposat a l’article 12 (activitats privades prohibides amb les limitacions de
capital i de participació en els òrgans gestors de societats).
En aquest supòsit no es pot considerar que es doni l’esmentada exempció, atès que no
es tracta d’actes de mera gestió del patrimoni sinó que constitueixen una activitat
econòmica.
La legislació catalana de règim general que regula les incompatibilitats és la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (arts. 1.1 i 1.2), la Llei 13/2005, de 27 de desembre, d’incompatibilitats dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat i, també, el Decret 214/1990, de 30 de juliol
aprovatori del Reglament de personal al servei de les entitats locals.

L’article 12.1 de la Llei 21/1987, diu que es pot reconèixer la compatibilitat per al
desenvolupament d'activitats privades en els casos següents:
a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada
ordinària i no se supera el límit establert per l'apartat 2.
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de
l'interessat en l'administració pública corresponent durant un horari igual o
superior a la meitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la
consideració de prestació a temps parcial.
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o activitat públics i no
superessin entre tots dos la jornada màxima de l'Administració.
L’article 12.2 de la Llei 21/1987 diu que “ Sens perjudici del que estableix el número 1
d'aquest article, en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i
l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada
d'un 50%.”
L’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableix que “ No es podrà autoritzar
ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que comportin la
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte
equiparable.”
En aquest cas, l’article 14 fa una interpretació més àmplia de les possibilitats
d’atorgament de la compatibilitat respecte l’article 16 de la Llei estatal per a l’exercici
d’una activitat privada, només limita als casos de percepció del complement específic,
quan aquest incorpora el factor d’incompatibilitat o equiparable.
En aquest sentit, el Tribunal Constitucional en la Sentència núm. 73/1997, d’11 d’abril en
la qual resol el recurs d’inconstitucionalitat 399/1988, en relació a l’article 14 de la Llei
catalana, en contraposició a l’article 16 de la Llei estatal que de forma literal impedeix
qualsevol compatibilitat quan existeixi complement específic, sentència que considera
que l’article 16.1 és bàsic, però que el que s’ha de considerar bàsic STC 172/1992
(Fonament jurídic 3r) “es la prohibición de simultanear dos actividades en el sector
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privado y en el público cuando se perciban retribuciones complementarias por especial
dedicación al puesto de trabajo en las Administraciones Públicas”.
L’article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix
la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre
que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi
la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- RECONÈIXER a la Sra. Olga Reig Marín, la compatibilitat per exercir en règim
d’autònoms l'activitat privada de turisme rural, modalitat masoveria, de la masia patrimoni
familiar ubicada al terme municipal d’Olvan, fora del seu horari laboral a l’Ajuntament de
Torelló, la qual ocupa el lloc de tècnica d’Administració General a l’Ajuntament de Torelló,
en règim de funcionària interina.
Segon.- L’anterior reconeixement s’entén aprovat amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, i en cas d’incompliment deixaria sense efecte aquest reconeixement, sense
perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a aquesta entitat:







L’empleada afectada per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat
privada que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats
de gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o
jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe dels
sol·licitants, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat
de les activitats privades declarada compatibles.
Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal.
El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló,
en casos de necessitat o d’emergència.

No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:




Impedeix o menysté l’estricte compliment de les deures o en compromet la seva
imparcialitat o independència.
Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
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Tercer.- La Sra. Reig està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada,
així com quant al règim de cotitzacions.
Quart.- INFORMAR a la Sra. Olga Reig Marín que en compliment de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern (BOE núm. 295 de
data 10 de desembre) és preceptiva la publicació de les resolucions d’autorització de
compatibilitat a l’apartat de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de Torelló.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada, a la intervenció municipal, i anotar al Registre
de Personal la present resolució.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
de la CUP-SP, d'EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=9

2.6.2. Deixar sense efecte l'acord de reconeixement de compatibilitat per una
segona activitat de carácter privat PFG
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 12 de juliol de 2017amb número de registre núm.
5925, pel Sr. Pere Franquesa Guix, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Torelló, per
la qual sol·licita la baixa de la seva compatibilitat per una segona activitat.
El Sr. Pere Franquesa Guix, és funcionari de carrera de l’Ajuntament de Torelló, està
adscrit al lloc de treball de cap del departament d’Infraestructures i manteniment de
l’Ajuntament de Torelló, i ocupa una plaça d’enginyer tècnic, Escala d’Administració
Especial, sotsescala tècnica, dins del subgrup de classificació professional (segons
l’article 76 de l’EBEP) A2, i té assignat el complement de destí corresponent al nivell 19
relatiu al lloc de treball amb funcions codi ST0200-09-01.
El Sr. Franquesa, segons consta al seu expedient, té reconeguda la compatibilitat per a
l’exercici de la segona activitat de caràcter privat d’enginyer segons l’acord del Ple de
data 29 de gener de 1998.
En la seva instància el Sr. Franquesa manifesta que:
- disposa de compatibilitat per l’exercici lliure de la professió en el seu despatx de Ripoll
i que per motius professionals fa més de dos anys que va tancar el despatx.
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-

Que en aquests moments no desenvolupa cap altra treball que el propi de
l’Ajuntament de Torelló.

Vist l’informe de la responsable de gestió de recursos humans de data 12 de juliol de
2017.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.
Sentència jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona, S 27-3-2015, núm.
79/2015 rec. 125/2014
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (art. 8.1.g))

D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
El reconeixement de la compatibilitat per tant, es fonamenta en la petició segons la
declaració que en realitza la persona interessada que pot obtenir aquest reconeixement si
així ho acorda el Ple dins el marc de la normativa d’incompatibilitats vigent. En el mateix
sentit, aquest dret a favor del funcionari pot esser renunciat pel mateix interessat.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- DEIXAR sense efecte al dia d’avui, l’acord del Ple de data 29 de gener de 1998,
pel qual es reconeixia la compatibilitat per a l’exercici privat de la professió d’enginyer al
Sr. Pere Franquesa Guix, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Torelló, segons la
petició presentada per la persona interessada.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada i a la intervenció
municipal.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=10

2.6.3. Modificació del Conveni Col•lectiu del personal laboral per al període 2013-15
(Codi del Conveni 08014102132006)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El Ple de l’ajuntament de Torelló, de data 28 d’octubre de 2013 va aprovar el Conveni
Col·lectiu del personal laboral per al període 2013-15, modificat per Acord del Ple de 27
de juliol de 2014 i per Acord del Ple de data 19 de desembre de 2016 .
L’esmentat Conveni es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3
de març de 2014 i consta inscrit al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb el codi 08014092012006.
L’art. 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a
l’any 2017 (LPGE), estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic
no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant, pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
L’article 18. Quatre de la mateixa Llei diu que la massa salarial del personal laboral, que
s’incrementarà en el percentatge màxim previst a l’apartat dos d’aquest article, està
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció
social meritats per aquest personal l’any anterior, en termes de homogeneïtat pels dos
períodes objecte de comparació.
Per tant la LPGE, a diferència d’allò que disposa per al personal funcionari, no conté una
norma que estableixi l’import dels conceptes retributius del personal laboral, ni tampoc
estableix que s’hagi d’aplicar des de gener a desembre de 2017, per la qual cosa es fa
necessari un acord específic en aquest sentit.
L’article 7 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP), estableix que aquest personal es
regeix, a més de per la legislació laboral i per la resta de normes convencionalment
aplicables, pels preceptes del TREBEP aquest Estatut que així ho disposin.
L’article 27 del TREBEP, diu que les retribucions del personal laboral es determinaran
d’acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte de
treball, respectant en tot cas, allò que diu l’article 21.2 del TREBEP que específica que no
podran acordar-se increments retributius que globalment suposin un increment de la
massa salarial superior als límits fixats anualment per la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per al personal.
L’article 26.3 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (ET), estipula que mitjançant la negociació
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col·lectiva o, en el seu defecte, el contracte individual, es determinarà l’estructura del
salari, i en el seu cas, els complements salarials.
El segon paràgraf de l’article 16 del Conveni Col.lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de Torelló diu que “Les retribucions bàsiques i complementaries del personal
al servei de l'Ajuntament tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa quantitat que
les establertes amb caràcter bàsic per a la funció pública.”
El Capítol I del pressupost de l’Ajuntament de Torelló per a l’any 2017 es aprovar sense
increment retributiu del personal al servei d’aquesta administració, atès que en el seu
moment no hi s’havia aprovat la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2017.
La voluntat de l’Ajuntament és aplicar l’esmentat increment a tots els conceptes retributius
de conformitat amb les possibilitats que ofereix l’actual llei de pressupostos, per tal de
pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu. Per aquesta raó, s’ha procedit a instar la
modificació del pressupost per incorporar les dotacions pressupostàries per assumir
aquesta despesa en les corresponents partides pressupostàries.
L’ajuntament ha instat també la modificació de les retribucions del personal funcionari de
l’Ajuntament de Torelló amb l’increment de l’1 per cent.
Tanmateix, cal l’adequació del Conveni Col·lectiu del personal laboral per a la seva
execució, per aquells conceptes retributius que estan expressats en quanties fixes i que
es mantenen amb els imports aprovats en el seu dia.
Vist l’acord amb el comitè d’empresa de data 20 de juliol de 2017.
Vist l’informe de la responsable de gestió de recursos humans i de la intervenció
municipal de data 20 de juliol de 2017.

FONAMENTS DE DRET:
- Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017
- Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP)
- Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre (ET)
- Article 16 del Conveni Col·lectiu del personal laboral per al període 2013-2015
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- MODIFICAR amb efectes de l’1 de gener de 2017 els articles del Conveni
Col.lectiu del personal laboral, per tal d’adequar-los a l’increment de l’1% establert com a
màxim per a l’increment de la massa salarial per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, relatius a:
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1.

L’article 16 b) en relació als subfactors de l’específic que tenien un preu fix i que
queden establerts en les quanties següents:
Subfactor de nocturnitat: Import d'1,66 EUR.
Subfactor de treball en dissabte: Import d'1,66 EUR/h.
Subfactor de treball en diumenge: Import de 2,19 EUR/h.
Subfactor de treball en festiu ordinari: Import de 2,19 EUR/h.
Subfactor de treball en festius especials:
Torn de matí i tarda del dia 24 i 31 de desembre i 1 de gener de: 98,19 EUR.
Torn de matí i tarda del dia 25 de desembre i nit dels dies 24, 25 i 31 de desembre
iniciats a les 22.00 del mateix dia:130,94 EUR.

2.

L’article 16 c) A) en relació al complement de productivitat pel programa d’especial
presència al lloc de treball, que queda establert en la quantia següent:
L’import màxim que es podrà assolir pel personal amb jornada completa i amb el
100% dels objectius assolits és de 145,80 € o la part proporcional en funció de la
jornada, els qual es veuran minorats de conformitat amb la taula de l’Acord.
L’article 16 c) B) Pel programa d’assoliment dels objectius fixats per la Corporació,
s’incrementa en un 1% la quantia de la consignació pressupostària fixada en
l’Acord del Ple de 19 de desembre de 2016.

3.

4.

L’article 16 d) en relació a les hores de serveis extraordinaris, quan no sigui
possible la compensació amb temps de descans que es retribuirà amb els imports
següents:
20,35 EUR/hora ordinària.
21,32 EUR/hora festiva.
22,29 EUR/hora nocturna.

Segon.- Aplicar els nous conceptes en la nòmina del mes de juliol de 2017.
Tercer.- Establir que els nous conceptes tenen caràcter retroactiu a partir de l’1 de gener
de 2017.
Quart.- Fer efectives les diferències generades en les nòmines de gener a juny de 2017 i
paga extraordinària de juny de 2017, en la nòmina del mes d’agost de 2017.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la intervenció municipal i al comitè d’empresa.

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

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=11

2.6.4. Modificació de l'Acord de Condicions de Treball del personal funcionari per al
període 2013-15 (Codi de l'Acord 08014102132006)
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
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El Ple de l’ajuntament de Torelló, de data 28 d’octubre de 2013 va aprovar l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari per al període 2013-15.
L’esmentat Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20
de març de 2014 i consta inscrit al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en
funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament
d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb el codi 08014102132006.
L’art. 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a
l’any 2017, estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a
31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant, pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
El Capítol I del pressupost de l’Ajuntament de Torelló per a l’any 2017 es va aprovar
sense increment retributiu del personal al servei d’aquesta administració, atès que en el
seu moment no s’havia aprovat encara la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2017.
La voluntat de l’Ajuntament és aplicar l’esmentat increment a tots els conceptes retributius
de conformitat amb les possibilitats que ofereix l’actual llei de pressupostos, per tal de
pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu. Per aquesta raó, s’ha procedit a instar la
modificació del pressupost per incorporar les dotacions pressupostàries per assumir
aquesta despesa en les corresponents partides pressupostàries.
Tanmateix, cal l’adequació de l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari
per a la seva execució, per aquells conceptes retributius que estan expressats en
quanties fixes i que es mantenen amb els imports aprovats en el seu dia.
Vist l’acord amb els representants del personal funcionari de data 20 de juliol de 2017.
Vist l’informe de la responsable de gestió de recursos humans i de la intervenció
municipal de data 20 de juliol de 2017.

FONAMENTS DE DRET:
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017

És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- MODIFICAR amb efectes de l’1 de gener de 2017 els articles de l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari, per tal d’adequar-los a l’increment de l’1%
establert com a màxim per a l’increment de la massa salarial per Llei 3/2017, de 27 de
juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, relatius a:
1.

L’article 16 b) en relació als subfactors de l’específic que tenien un preu fix i que
queden establerts en les quanties següents:
Subfactor de nocturnitat: Import d'1,66 EUR.
Subfactor de treball en dissabte: Import d'1,66 EUR/h.
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Subfactor de treball en diumenge: Import de 2,19 EUR/h.
Subfactor de treball en festiu ordinari: Import de 2,19 EUR/h.
Subfactor de treball en festius especials:
Torn de matí i tarda del dia 24 i 31 de desembre i 1 de gener de: 98,19 EUR.
Torn de matí i tarda del dia 25 de desembre i nit dels dies 24, 25 i 31 de desembre
iniciats a les 22.00 del mateix dia:130,94 EUR.
2.

L’article 16 c) A) en relació al complement de productivitat pel programa d’especial
presència al lloc de treball, que queda establert en la quantia següent:
L’import màxim que es podrà assolir pel personal amb jornada completa i amb el
100% dels objectius assolits és de 145,80 € o la part proporcional en funció de la
jornada, els qual es veuran minorats de conformitat amb la taula de l’Acord.

3.

L’article 16 c) B) Pel programa d’assoliment dels objectius fixats per la Corporació,
s’incrementa en un 1% la quantia de la consignació pressupostària fixada en
l’acord del Ple de 19 de desembre de 2016.

4.

L’article 16 d) en relació a les hores de serveis extraordinaris, quan no sigui
possible la compensació amb temps de descans que es retribuirà amb els imports
següents:
20,35 EUR/hora ordinària.
21,32 EUR/hora festiva.
22,29 EUR/hora nocturna.
1. L’article 8 de l’Annex de la Policia Local en relació a la productivitat lligada a
objectius de reducció de l'absentisme: L’import mensual màxim a percebre
mensual serà per a cada lloc de treball el següent:
Agent: 142,88 EUR/mes.
Caporal: 154,56 EUR/mes.
Sergent: 169,12 EUR/mes.
Inspector: 229,78 EUR/mes
2. L’article 9 de l’Annex de la Policia Local en relació al subfactor de treball en dies
festius especials pel col·lectiu de la policia local, en funció dels dies establerts:
Import jornada de 8,25 hores: 130,93 EUR
Import jornada 8,25 h: 98,19 EUR

Import 1h: 15,87 EUR
Import 1 h: 11,90 EUR

Segon.- Aplicar els nous conceptes en la nòmina del mes de juliol de 2017.
Tercer.- Fer efectives les diferències generades en les nòmines de gener a juny de 2017 i
la paga extraordinària del mes de juny de 2017 en la nòmina del mes d’agost de 2017.
Quart.- .- Notificar aquest acord a la intervenció municipal i al comitè d’empresa.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=12

2.6.5. Increment per a l'any 2017 de les retribucions del personal en un 1 per cent
respecte les vigents l'any 2016
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
En data 28 de juny de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 3/2017, de
27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017 (LPGE).
L’article 18. Dos de l’esmentada Llei estableix que per l’any 2017, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior
a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en els termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecte a efectius de
personal com a l’antiguitat d’aquest.
L’article 18. Quatre de la mateixa llei diu que la massa salarial del personal laboral, que
s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, està
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció
social meritades per aquest personal en l’any anterior, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objectes de comparació.
S’exceptuen en tot cas:
a)
b)
c)
d)

Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments
Les indemnitzacions o abonaments per despeses que hagi realitzat el treballador

L’apartat cinc del mateix article de la LPGE, referit al personal funcionari disposa que
percebran en concepte de sous i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2017, les quanties referides a dotze mensualitats que es recullen en aquell
apartat, i així mateix percebran les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre
en l’any 2017, en concepte de sou i triennis, en els imports que s’especifiquen.
L’article 22 de la LPGE referida a les retribucions del funcionaris de l’Estat, inclosos en
l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública, en els termes de la disposició final quarta de l’Estatut de l’Empleat Públic
estableix la quantia del complement de destí amb un increment de l’1 % i respecte el
complement específic estableix que la seva quantia s’incrementarà en un 1% respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2016, sense perjudici d’allò que disposa l’article 18.set
de la mateixa Llei. El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals
de les que dotze seran de percepció anual i dues addicionals, del mateix import que una
mensual, en els mesos de juny i desembre, respectivament.
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L’import del complement específic està fixat en la valoració de la Relació de Llocs de
Treball (RLT) per la qual cosa l’aplicació de l’increment de l’1 per cent implica la seva
modificació.
Pel que fa a l’aplicació d’aquest increment al personal laboral, cal tenir en compte, el
segon paràgraf de l’article 16 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament
de Torelló aprovat pel Ple que diu que “Les retribucions bàsiques i complementaries del
personal al servei de l'Ajuntament tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa
quantitat que les establertes amb caràcter bàsic per a la funció pública.”
S’ha instat la modificació de les partides pressupostàries per tal de poder aplicar aquests
increments.
Vist l’informe de recursos humans i d’intervenció de dates 17 de juliol de 2017.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017 (LPGE).
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APLICAR l’increment de l’1 per cent de les retribucions de tots els empleats
municipals corresponent al salari base, complement de destí i pagues extraordinàries,
amb efectes del dia 1 de gener de 2017.
Segon.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball, en allò que fa referència a la quantia
del complement específic amb un increment de l’1 per cent respecte els vigents a 31 de
desembre de 2016, amb efectes des del dia 1 de gener de 2017.
Tercer.- FER EFECTIVES les diferències generades en la nòmina del mes d’agost de
2017.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als empleats municipals per mitjà de correu electrònic i
a la intervenció municipal.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=13

2.7. SECRETARIA
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2.7.1. Creació fitxer per la instal.lació de càmeres pel control de trànsit dins del
casc antic de Torelló
ACORD:

Creació fitxer per la instal.lació de càmeres pel control de trànsit dins del casc antic
de Torelló.

Relació de fets:
I.- Per resolució de l’alcaldia de data 29 de juny de 2.017 es va acordar aprovar
l’expedient de contractació per la contractació del subministrament i instal.lació d’un
cinemòmetre làser per mesurar la velocitat dels vehicles a col.locar a la façana del C/
Sant Bartomeu .
L’Ajuntament també té previst instal.lar càmeres de video pel control dels vehicles que
accedeixin al casc antic.
Fonaments de dret:
Primer.- L’article 3a) de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció d
edades de caràcter personal ( en endavant LOPD) considera que són dades de caràcter
personal “qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables”.
En el mateix sentit, l’article 5.1 f) del Reial Decret 1720/2.007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD ( en endavant RLOPD) amplia
el concepte de dada personal a “qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica,
fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneixi persones físiques
identificable so identificables”.
Al seu torn , l’article 5.1 o) del RLOPD estima que una persona identificable és “qualsevol
persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament ,
mitjantçant qualsevol informació referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica,
econòmica, cultural o social. Una persona física no es considera identificable si la dita
identificació requereix terminis o activitats desproporcionats”.
A l’últim dins l’àmbit específic de la videovigilància, l’article 2.d de la Instrucció 1/ 2.009 ,
de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de protecció de Dades, sobre el tractament de
dades de caràcter personal mitjantçant càmeres amb fins de videovigilància, estableix
que “una persona es considera identificable quan pot ser identificada directament a través
d’una imatge del seu cos o de la seva veu, o indirectament a través d’altres imatges, o
posades en relació amb altres dades, permetin identificar una persona sense que això
requereixi terminis o esforços desproporcionats “. S’ha de precisar que la Instrucció 1 /
2.009 eximeix de l’obligació de crear el corresponent fitxer en l’àmbit de la videovigilància
quan les imatge es captin sense que hi hagi emmagatzematge, circumstància que no
concorre en el cas de l’ajuntament de Torelló ja que les imatges s’enregistraran per tal de
conservar-les.
Segon.- La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (en endavant LOPD), a l’empara de l’article 18 de la Constitució espanyola, que
reconeix el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
estableix un seguit d’obligacions i requeriments de seguretat per tal de garantir que el
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tractament de dades de caràcter personal es faci respectant els drets fonamentals de les
persones titulars d’aquestes dades. En aquest sentit una de les obligacions per als
responsables dels fitxers de titularitat pública consisteix en la creació d’un fitxer de dades
personals amb anterioritat a l’inici del tractament de les dades mitjançant una disposició
de caràcter general.
L’article 20 de la LOPD disposa en relació a la creació, modificació i supressió de fitxers
que aquests procediments només podran realitzar-se mitjançant disposició general
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial corresponent.
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de
les seves dades personals que la mateixa llei preveu i que són les següents :
a) Finalitat del fitxer i els usos previstos.
b) Les persones o els col.lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter
personal o que estiguin obligats a subministrar-les.
c) El procediment de recollida de les dades de caràcter personal.
d) L’estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal
incloses en el mateix fitxer.
e) Les cessions de dades de caràcter personal i, si s’escau, les transferències de
dades que es prevegin a països tercers
f) Els òrgans de les administracions responsables dels fitxers.
g) Els serveis o les unitats davant els quals es puguin exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel.lació i oposició.
h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigibles.
L’article 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en els
registres de protecció de dades.
L’article 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades, detalla la informació que haurà de contenir la disposició de creació
del fitxer.
L’article 9.1 de la Instrucció 1/ 2.009 relatiu a la creació dels fitxers disposa que :
“Per poder iniciar la captació d’imatges cal haver creat , amb caràcter previ, el fitxer
corresponent, d’acord amb el que estableix la normativa de protecció d edades de
caràcter personal i aquesta instrucció, llevat que les imatges e scaptin sense que hi hagi
emmagatzematge”.
L’article 11 de la Llei 32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades regula el Registre de Protecció de Dades de Catalunya i assenyala els fitxers
objecte d’inscripció en el mateix.
Tercer.- L’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de bases del règim Local, correspon al Ple
municipal l’aprovació de les ordenances.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
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Primer.- Aprovar la creació del fitxer de dades de caràcter personal anomenat “Fitxer per
a la instal·lació de càmeres per al control de trànsit dins del casc antic de Torelló” que es
descriu a l’annex I.
Segon.- Exposar l’acord al públic durant 30 dies hàbils a través d’edictes que s’inseriran
en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona , al DOGC, al tauler electrònic municipal
i al Diari Ara per tal que qualsevol persona interessada pugui presentar les al.legacions i
reclamacions que estimi pertinents. El termini d’informació pública començarà a comptar
des de l’endemà de l’última de les publicacions oficials. En cas que no es presentin
al.legacions , l’acord quedarà definitivament aprovat fent-se constar l’aprovació definitiva
a través d’un decret de l’alcaldia.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a la
inscripció de la creació del fitxer esmentat a l’annex I en el Registre de protecció de
Dades de Catalunya.

ANNEX I
Creació del fitxer PER LA INSTAL.LACIÓ DE CÀMERES PEL CONTROL DEL TRÀNSIT
DINS DEL CASC ANTIC DE TORELLÓ
RESPONSABLE DEL FITXER
Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Denominació de l’ens: Ajuntament
Administració a la que pertany: Administració local
CIF: P0828500I
Domicili: c/ Ges d’Avall,5
Codi postal. Localitat: 08570 - Torelló
Província: Barcelona
País: Espanya
Telèfon: 938591050
Fax: 938504320
Email: torello@ajtorello.cat
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
Nom: Instal.lació de càmeres pel control del trànsit dins del casc antic de Torelló.
Descripció del fitxer: Control dels accessos al nucli antic de Torelló.
Descripció de la finalitat i usos previstos: Enregistrament dels vehicles que accedeixen al
casc antic per comprovar que estan autoritzats per accedir-hi i enregistrament dels
vehicles que accedeixen al C/ Sant Bartomeu per control la velocitat i incoar ,si s’escau,
els corresponents procediments sancionadors.
ORÍGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Procedència de les dades: De les càmeres a instal.lar i de fitxers interns de l’Ajuntament (
en paper o telemàtics).
Col·lectius o categories d’interessats: Persones que amb els seus vehicles accedeixen al
casc antic de Torelló.
Procediment de recollida de dades: Gravació mitjançant càmeres i a través de dades que
consten internament a l’Ajuntament ( en paper o telemàticament)..
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport digital a través de les càmeres, suport paper i
via telemàtica.

46

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
Dades de caràcter identificatiu:
Dades especialment protegides : Targeta d’aparcament per a persones amb disminució (
nom, cognoms, signatura, fotografia, període de validesa i número).
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives.
Dades de caràcter identificactiu . D.N.I o NIF, nomi cognoms, adreça postal i electrònica,
telèfon, mòbil, signatura, imatge, matrícula dels vehicles.
-Dades d’habitatges.
-Dades d’informació comercial: activitats i negocis.
Sistema de tractament: Parcialment Automatizat
MESURES DE SEGURETAT
Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
Organisme de Gestió Tributària
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es preveuen transferències internacionals de dades
DRETS D’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Òrgan responsable: Ajuntament de Torelló
Servei davant del qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició: Oficina d’Atenció Ciutadana. Ubicació: carrer Ges d’Avall, núm. 5, 08570 Torelló (Barcelona)

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU,
de la CUP-SP, d'EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM
Abstencions: 0

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=14

2.7.2. Proposta C.I. imposició sanció gossos perillosos E.A.I.
ACORD:

Relació de fets:
1.

En data 15/11/2016 es notifica al Sr. Eric Andreu Igual un requeriment amb l’objectiu
de que en un termini de 15 dies presenti la documentació i regularitzi la situació
degut a que s’han rebut diverses actes policials on es denúncien la presumpta
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comissió de diverses infraccions administratives de caràcter lleu, greu i molt greu en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. El Sr. Eric Andreu Igual no
presenta cap tipus de documentació ni gestiona l’expedició dels mateixos.
2.

En data 17/02/2017 per decret d’alcaldia es va incoar expedient sancionador al Sr.
Eric Andreu Igual, amb DNI núm.48193863-P, per la presumpta comissió de diverses
infraccions administratives de caràcter lleu, greu i molt greu en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos, ateses diverses denúncies formulades per la policia
local de Torelló pels fets recollits a les corresponents actes. En la mateixa resolució
es nomena instructor i secretària de l’expedient.

3.

En data 24/02/2017 l’instructor formula ple de càrrecs on es recullen els fets que
s’imputen, les infraccions presumptament comeses i les corresponents sancions, així
com l’òrgan sancionador competent. Es notifica al Sr. Andreu el 07/03/2017 i es
donen deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació
perquè pugui examinar l’expedient i presentar davant l’instructor les al.legacions i els
documents o proves que consideri pertinents però el presumpta infractor no presenta
al.legacions ni proposa prova.

4.

En data 17/05/2017 l’instructor formula proposta de resolució on, valorades les
circumstàncies de conformitat amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, considera que s’hauria de comissar el
gos objecte del present procediment sancionador i que la sanció hauria de ser de
3.155,33 euros (tres mil cent cinquanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims), segons
l’acumulació de les següents quanties:

5.



150,25 euros per no disposar de certificat del cens municipal (infracció lleu de
conformitat amb l’article 7.2.a) de la Llei 10/1999);



300,52 euros per incomplir l’obligació d’identificar l’animal amb microxip
(infracció greu de conformitat amb l’article 13.2.b) de la Llei 50/1999);



150,25 euros per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil (infracció
greu de conformitat amb l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999);



150,25 euros per portar els gos deslligat i sense morrió a la via pública
(infracció greu de conformitat amb l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999), i



2.404,06 euros per no disposar de la llicència municipal de gos perillós
(infracció molt greu de conformitat amb l’article 13.1.a) de la Llei 50/1999).

La proposta sancionadora de l’instructor es notifica en data 30/05/2017 i el
presumpta infractor no formula al·legacions durant el tràmit d’audiència concedit.

Fonaments de dret:
1.

En relació amb la infracció lleu per no disposar de certificat del cens municipal i les
infraccions greus per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil i portar el
gos deslligat i sense morrió per la via pública, és d’aplicació la Llei catalana
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
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2.

En relació amb la infracció greu per manca d’identificació del gos amb microxip i la
molt greu per no disposar de llicència municipal, és d’aplicació la Llei estatal
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.

3.

El procediment sancionador s’ha substanciat de conformitat amb el que disposa el
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació
als àmbits de competència de la Generalitat.

4.

De conformitat amb l’article 13.b) de la Llei de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan competent per a
resoldre el procediment sancionador per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu és el Ple.

5.

L’article 14 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos regula el comís del gos objecte del present
procediment sancionador.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Imposar i liquidar al Sr. Eric Andreu Igual, amb DNI núm.48193863-P, una sanció
de 3.155,33 euros (tres mil cent cinquanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims), com a
responsable de les següents infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos:






2.404,06 euros posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent;
150,25 euros per posseir i/o portar el gos sense certificat del cens municipal
150,25 euros per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
amb cobertura mínima de 150.253,00 euros;
150,25 euros per portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic;
300,52 euros per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

Segon.- Informar al sancionat que la recaptació de la sanció imposada serà efectuada per
part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Comissar el gos objecte del present procediment sancionador per d’acord al que
estableix l’article 14 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. Determinar que les despeses incorregudes durant el
comís són a càrrec del Sr. Eric Andreu Igual, en aplicació de l’article 14.3 de la mateixa
llei.
Quart.- Notificar el present acord al Sr. Eric Andreu Igual, al Departament de Salut
Pública, Policia Local de Torelló i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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2.7.3. Aprovació contracte de cessió de terrenys de ADIF a favor de l'Ajuntament a
l'Avinguda Pirineus, 1 per destinar-los a aparcament.
ACORD:
Relació de Fets :
1. L’Ajuntament de Torelló vol adequar els terrenys adjacents a la via del tren situats
a l’Avinguda Pirineus, núm. 1 per tal de destinar-los a pàrking per la gent que
utilitza el servei de tren.
2. Aquests terrenys, amb referència cadastral 8960101DG3586S0001ER amb una
superfície de 2.550 m2 són propietat de ADIF.
3. Els terrenys propietat de ADIF es troben qualificats com a Sistemes
d’Infraestructures i com a Sistema viari. En data de 7 de juliol l’arquitecte
municipal ha informat favorablement la qualificació urbanística dels terrenys per tal
de destinar-los a aparcament públic.
4. La Secretària municipal ha informat favorablement la proposta.

Fonaments de Dret :
Primer.- Aquest contracte es regeix per l’article 562-6 del llibre cinquè de la Llei 5/2.006,
de 10 de maig , del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya que preveu que els usuaris
poden posseir i utilitzar un bé aliè de la manera que s’estableixi en el títol de constitució.
Segon.- La disposició addicional segona del Reial decret Legislatiu 3/2.011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós d ela llei de contractes del sector públic, preveu
que el plenari municipal serà l’òrgan competent per aprovar els contractes patrimonials
quan la seva durada sigui superior a quatre anys.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el contracte de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Torelló en relació
a la finca situada a l’altre costat de l’actual estació de Renfe a l’Avinguda Pirineus, 1
propietat de ADIF per un termini vuit anys , tal com consta a l’expedient.
Segon.- Notificar el present acord a ADIF pel seu coneixement i procedir a la signatura
del conveni.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL d'ERC-JpT-AM
3.1.1.1. Moció del grup municipal d'ERC-JpT-AM, per la reposició dels contenidors
malmesos.
PROPOSTA D'ACORD:

Atès que a Torelló s'han reiterat els casos de contenidors de deixalles malmesos per foc i
que han quedat totalment o parcial inutilitzats per a la seva funció.
Atès que els contenidors de deixalles poden sufrif problemes durant el llarg de l'any, ja
sigui per casos de vandalisme, per un ús indegut o per accident, i quedar malmesos.
Atès que la funció dels contenidors de dipositar les deixalles, separades per tipus de
residus facilita el reciclatge i, per tant, és molt important q ue es disposi de tots els tipus
de contenidors en la proximitat dels veïns, per tal de fer possible un bon reciclatge, de
cara a la millora del medi ambient.
Atès que la recollida de contenidors és de sis dies a la setmana en els contenidors
multiproducte i quatre dies a la setmana el d'orgàniga, ens mostra els porblemes que
comporta a la ciutadania el mateix servei, la inutilització d'aquests contenidors per més
d'una setmana.
Atès que la ciutadania de Torelló paga una taxa per la recollida de residus, a més del
tractament, eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, i que comptar amb
contenidors en bon estat és bàsic per prestar el servei de recollida de deixalles, gravat en
la taxa suara esmentada.
Atès que a Torelló s'ha prestat atenció històricament en adoptar innovacions i adoptar
noves mesures per millorar el servei de la recollida de residus que oferta a la ciutadania.
És per tot això que, a proposta del grup municipal d'ERC-JpT-AM, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria simple del seus membres assistents, desestima l'acord:

Únic.- Que l'Ajuntament de Torelló prengui les mesures necessàries per garantir la
reposició immediata dels contenidors de la recollida de residus malmesos, sigui quina en
sigui la causa.
1a. VOTACIÓ:
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La proposta es desestima per majoria simple, atès el resultat de la votació que
s'especifica a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals
d'ERC-JpT-AM, de la CUP-SP i del PSC-CP
Vots desfavorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals
de CiU i d'EiO#Fem Torelló
Abstencions: 0
Atès que hi ha hagut un empat, cal procedir a una segona votació, amb el resultat que
s'indica a continuació:
Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals
d'ERC-JpT-AM, de la CUP-SP i del PSC-CP
Vots desfavorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals
de CiU i d'EiO#Fem Torelló
Abstencions: 0
Per tant, atès que persisteix l'empat, preval el vot dequalitat de l'Alcalde i la proposta
queda desestimada.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=17

Quan són les nou i vint-i-un minuts del vespre, s'absenta de la sessió elSr. Francesc J.
Rivera.

3.1.2. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.2.1. MOCIÓ del Grup Municipal CUP Torelló-Som Poble, per a la priorització del
manteniment de les línies de l'escola pública
PROPOSTA D'ACORD:
Des de la CUP Torelló – Som Poble pensem que apostar per l’educació és una inversió
de futur que sempre dóna resultats. No fer-ho, en canvi, té greus conseqüències. L’escola
és una de les eines més potents de socialització i de construcció social i nacional, és per
això que per a nosaltres és prioritari que el sistema educatiu català ofereixi un
ensenyament de qualitat a l’abast de tothom.
En els últims anys s’han destinat diners públics a l’escola privada concertada que podrien
haver servit a la pública per revertir l’augment d’hores presencials de la comunitat
educativa, per reduir l’alumnat per aula o per augmentar els recursos humans i formatius.
El tancament d’escoles o de línies d'educació pública provoca ràtios elevades en les
altres escoles públiques de l'entorn, generant impotència a l'hora d’aplicar metodologies a
favor d'una línia d'educació inclusiva, integral i al servei de la persona. Tot plegat ens
porta a una situació amb poques garanties de millora qualitativa de l’educació. Relacionat
amb aquesta problemàtica, darrerament els qui defensem un sistema públic d’educació
que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom, vivim amb preocupació les
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comunicacions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en relació
a la matrícula dels alumnes d’educació infantil de P3. La baixa natalitat ha posa’t en perill
les línies d’algun dels centres educatius presents a Torelló. Per tant, és important treballar
per preveure els diferents escenaris de futur i per evitar el tancament de les línies
d’educació pública.
Atès que un dels objectius de l’educació pública és estar a l’abast de totes les famílies
hem de vetllar perquè no es tanqui cap línia pública.
Atès que l’ensenyament públic ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola
catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de
decisions.
Atès que l’educació pública no és l’única finançada amb recursos públics ja que existeix
la xarxa d’escoles privades concertades que també reben fiançament de la Generalitat de
Catalunya, i que en l’actual context de baixa natalitat, aquesta xarxa ja no té raó de
continuar essent mantinguda amb recursos públics.
Atès que la defensa de l’educació pública precisa del suport de tota la comunitat
educativa, moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments, i que aquest suport ha
aconseguit frenar en algunes poblacions la pèrdua de línies públiques planificades pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

És per tot això que, a proposta del grup municipal de la CUP Torelló-Som Poble, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria simple del seus membres assistents, desestima:
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Torelló per prioritzar el manteniment
de la xarxa pública d'educació en tots els nivells educatius en cas que es facin
retallades des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2. Reiterar l’oposició i la no col·laboració de l’Ajuntament de Torelló amb el
Departament d’Ensenyament en el cas de mantenir la seva política de fer perillar
les línies de P3 en centres públics en els propers cursos.
3. Reiterar la resolució de l’Ajuntament de Torelló de proporcionar les eines i els
recursos necessaris per garantir la interlocució amb el Departament d’Educació,
en cas que una escola o línia pública educativa sigui amenaçada de tancament.
4. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que es
faci una revisió a fons de les línies i ràtios dels centres privats concertats, per tal
que si sobren línies en una zona o municipi, siguin aquests centres els que hagin
de disminuir l'oferta a favor de l'ensenyament públic com a vertebrador del
sistema educatiu català.
5. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que
s’obri un procés d’acompanyament de l’escola privada concertada cap a l’escola
pública o bé cap a l’escola privada.
6. Posar en valor i respectar la coresponsabilitat dels ajuntaments i els governs
locals en la planificació educativa.
7. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que asseguri un augment
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progressiu dels pressupostos destinats a l’educació, que situïn la despesa del
nostre país en educació a la mitjana europea, cosa que implica un compromís de
situar la despesa d’educació en un 6 % del PIB.
8. Donar la informació detallada al Consell Escolar Municipal dels recursos materials,
humans, econòmics, que destina el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya a cadascuna de les escoles de la nostra Vila.
9. Comunicar per escrit aquests acords al Govern de la Generalitat, al Departament
d'Ensenyament, als Serveis Territorials d'Ensenyament i al Consell Escolar
Municipal.
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria simple, atès el resultat de la votació que
s'especifica a continuació:
Vots favorables: 7, dels regidors i les regidores dels grups municipals
d'ERC-JpT-AM, de la CUP-SP i del PSC-CP
Vots desfavorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals
de CiU i d'EiO#Fem Torelló
Abstencions: 0

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=18

3.1.2.2. MOCIÓ del Grup municipal CUP Torelló-Som Poble, per la creació i
execució d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments del
poble
ACORD:

Les violències sexistes, fruit del sistema patriarcal en el qual hem crescut, es manifesten
en l’entramat de relacions socials i personals de la nostra societat de forma estructural.
Els espais d’oci i de festa no en són una excepció. Les agressions sexistes i l’assetjament
sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament amb el vistiplau o la
ignorància de bona part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades pel
context.
Donat que aquesta problemàtica es dóna al poble, des de l’Ajuntament ja s’han fet
diverses accions per fer prevenció de les violències sexistes. Degut a què és una
temàtica important i tenim l’obligació de vetllar pel benestar de les noies i dones del poble
seria convenient ampliar aquestes actuacions i emmarcar-les dins d’un pla d’acció més
ampli.
Atès que les agressions derivades dels rols i comportaments naturalitzats de les
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i diverses:
comentaris ofensius i degradants per part d’un home; floretes (“piropos”) no desitjats,
insults, mirades persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques...
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un ventall d’actituds que violenten l’espai de confort de les dones i, sovint, vulneren la
seva integritat física i emocional.
Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de
violència masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva
de gènere. Els Ajuntaments, com a institució més propera a la vida quotidiana dels
ciutadans tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar contra les violències que
s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major de la
ciutat, del Carnaval o d’altres esdeveniments d’oci.
Atès que la seguretat de les noies i dones a l’espai públic és deure col·lectiu, però
sobretot és tasca de l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers
siguin espais de seguretat per a totes les que hi habitem.

És per tot això que, a proposta del grup municipal de la CUP Torelló-Som Poble, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria simple del seus membres assistents, desestima:
1. Crear una comissió́ amb representants de tots els grups municipals, la regidora de
l’àrea pertinent i la tècnica responsable, a més d’altres entitats que en vulguin
formar part, amb l’objectiu de crear un protocol contra les agressions sexistes al
municipi i que aquesta comissió pugui ser l’inici d’un Consell Municipal d’Igualtat.
2. L’elaboració d’un Protocol contra les agressions sexistes a la festes del poble, de
forma participativa, implicant a totes les entitats, col·lectius i professionals de
l’àmbit de prevenció i lluita contra les violències masclistes i que s’executi a partir
de les festes i esdeveniments d’oci nocturn (tals com les Festes Majors, Carnaval,
Senyoretes, Pullassu, etc.) i d’altres actes festius.
Aquest protocol ha d’incorporar:
Actuacions i procediments davant una agressió sexista i en cas de
prevenció d’aquestes. - Formació específica als diversos agents que
vetllen per la seguretat durant les festes d’oci a Torelló.
Formació específica als diversos agents que vetllen per la seguretat durant
les festes d’oci a Torelló
Formació específica als organitzadors i a les persones que treballin en
diferents funcions en aquests esdeveniments
Informació́ i sensibilització́ sobre les violències sexistes
3. La creació́ d’una campanya comunicativa i de sensibilització perquè la les festes
d’oci nocturna i d’altres actes festius estiguin lliures d’actituds sexistes i
discriminatòries, aquesta campanya tindrà el tret de sortida al Carnaval del 2018,
però es farà extensiva a tots els actes festius del poble. Contemplarà accions com
ara: manteniment i potenciació de les accions que ja s’han fet fins ara al municipi,
elaborar material específic de la campanya, movilització de la mateixa per le
xarxes socials, fer arribar tot el material i una explicació de la ampanya a totes les
entitats organitzadores d’actes en el marc de les festes d’oci del poble, així com a
tots els centres d’educació secundària.
4. La incorporació́ de la perspectiva de gènere en l’organització dels actes i
l’elaboració de la programació de les festes del poble.
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5. Traslladar aquest acord al conjunt d'entitats socials i veïnals del poble, així com a
les entitats i els promotors privats implicats en el desenvolupament de grans
esdeveniments d’oci o festius a Torelló.
VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria simple, atès el resultat de la votació que
s'especifica a continuació:
Vots favorables: 7, dels regidors i les regidores dels grups municipals
d'ERC-JpT-AM, de la CUP-SP i del PSC-CP
Vots desfavorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals
de CiU i d'EiO#Fem Torelló
Abstencions: 0

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=19

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió plenària,
per al general coneixement:
Codi

Data
creació

2017/1517

14/06/2017

2017/1518
2017/1519

14/06/2017
14/06/2017

2017/1520

14/06/2017

2017/1521

14/06/2017

2017/1522

14/06/2017

2017/1524

15/06/2017

2017/1525

14/06/2017

2017/1526

14/06/2017

2017/1527

14/06/2017

2017/1528

14/06/2017

2017/1529

14/06/2017

Descripció

Resolució tarifació social servei menjador Llars d'infants curs
2016-2017, JFF
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-74
Decret incoació contracte gestió servei públic escola arts
plàstiques
Nòmina. Regularització diferències salarials cotització nòmina
amb IT maig 2017 NGP
Decret pagament a justificar materials de difusió del Festus 2017
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda maig 2017
APP
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda maig 2017
MAM
OVP obra - C. Rocaprevera, 34 - AMC - Exp. 300-2017-SSTTCPOBRES
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda maig 2017
IMC
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda maig 2017
JVA
Acceptació renuncia habitatge social Carrer Comte Borrell 63, 1R
2NA
Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència
domiciliària del 3r. trimestre de 2017
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2017/1530

14/06/2017

Decret Aprovar la certificació núm.3 de la sala polivalent zona
esportiva
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-76
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 11-2017,
per generació de crèdits per ingressos no tributaris
Activitats formatives 2017-764 JDS
Activitats formatives 2017-817 GCS
Activitats formatives 2017-808 GSJ
Carpa Casal Estiu Club Bàsquet Torelló
Adjudicació Beca Segimon Serrallonga 2017
Compliment ordre execució - C. Sant Josep, 17 - KA AK MCID 31-2017-SSTT-ORDEXEC
Compliment ordre execució - C. Canigó, 3 - 4t - 2a – BMN - 1892016-SECRE-ORDEXEC
Jornada. Modificació flexibilitat lloc de treball PTB
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-75
Jornada. Modificació flexibilitat lloc de treball MCT
Jornada. Modificació flexibilitat lloc de treball MSC
Adscripció provisional agent proximitat PL MGM
VIII Open Skate Torelló
Decret rectificació errors resolució alcaldia 1433-2017
14-2015-CP CN Tancament activitat
14-2015-CP CN Tancament activitat
Aprovar canvi d'entitat financera on ingressr la bestreta ORGT
Decret aprovar la relació de factures F-2017-21
Decret adjudicació contracte subministrament enllumenat exterior
nucli antic
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada JMAJ
Petició psicotècnic JGF
MS canvi de lloc P-56 a la P-53 del mercat setmanal
Decret aprovar un AD a favor de Señales Girod SL
Decret aprovar un AD a favor de Comercial Blautec SL
Decret aprovar un AD a favor E.R.F.
Decret aprovar un AD a favor de Porta Signal SL
Decret autorització accés fitxer padró municipal habitants
Decret aprovar un AD a favor de Ferrer Ojeda SL
Decret Aprovar la justificació 4 de la bestreta 6-2017 de Benestar
Social
Ampliació de flexibilitat horària per pal.liar els efectes de l'onada
de calor en les condicions de treball de les persones que
treballen a l'edifici de la Cooperativa

2017/1531
2017/1532

14/06/2017
14/06/2017

2017/1533
2017/1534
2017/1535
2017/1536
2017/1537
2017/1538

15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017

2017/1539

15/06/2017

2017/1540
2017/1541
2017/1542
2017/1543
2017/1544
2017/1545
2017/1546
2017/1547
2017/1548
2017/1549
2017/1550
2017/1551

16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017

2017/1552
2017/1553
2017/1554
2017/1555
2017/1556
2017/1557
2017/1558
2017/1559
2017/1560
2017/1561

19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017

2017/1562

19/06/2017

2017/1563
2017/1564
2017/1565

20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017

12-2016-II requeriment esmenes
Jornada. Modificació flexibilitat lloc de treball MAM
Constitució de la borsa de personal conserge-neteja
d'instal.lacions esportives resultat de l'expedient 2- 2017
Selecció i oferta de contractació

2017/1566
2017/1567
2017/1568
2017/1569
2017/1570

20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017

Nòmina. Bestreta reintegrable FVR juny 2017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-77
331-17 VP Mercaderies
17-2011-i baixa activitat
Decret adjudicació contracte menor serveis tractament fons
documental
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2017/1571

20/06/2017

Reingrés Sra. S.M.M. i finalització de la relació laboral de la Sra.
I.V.S
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juny 2017 FBH
Nòmina. Bestreta reintegrable JBF juny 2017
Tramitació bestreta expedient M.F.P. – CR. NOU 16 de
l’atorgament de subvenció de la convocatòria 2017 de
subvencions per la rehabilitació d’elements comuns d’edificis
d’habitatges dins l’àmbit de Pla de Barris

2017/1572
2017/1573
2017/1574

21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017

2017/1575
2017/1576
2017/1577
2017/1578
2017/1579
2017/1580
2017/1581
2017/1582
2017/1583
2017/1584
2017/1585
2017/1586

21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017

2017/1587
2017/1588
2017/1589
2017/1590
2017/1591

22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017

2017/1592

22/06/2017

2017/1593

22/06/2017

2017/1594

22/06/2017

2017/1595

22/06/2017

2017/1596
2017/1597
2017/1598
2017/1599
2017/1600
2017/1601
2017/1602
2017/1603

23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017

Decret aprovar la relació de factures F-2017-22
Activitats formatives 2017-738 denegació RRN
Activitats formatives 2017-692 deneg SLM
Activitats formatives 2017-650 rectificació ECB
Reduir horari tancament
Activitats formatives 2017-858 JHP
Activitats formatives 2017-859 JHP
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM juny 2017

2017/1604
2017/1605
2017/1606
2017/1607
2017/1608
2017/1609
2017/1610
2017/1611

26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juny 2017 JMAM
Autorització realització Festus, festival d'arts al carrer 2017
Decret nomenament tècnics direcció obra
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-81
Aprovar un AD a favor de Dataxip SL
Incoació exp. Ordenança de sorolls i vibracions
Decret baixa definitiva exp. 23-2016
Decret baixa d'ofici deixar sense efectes exp. 24-2016

Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-78
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-79
Decret AUTORITZACIÓ CONCURS DE TIR AL PLAT
Ordre de pagament fiança ADIF
Decret autorització allargar servei de bar piscines
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Activitats formatives 2017-836 FVR
Activitats formatives 2017-848 MVJ
Activitats formatives 2017-840 TFG
Decret aprovar un AD a favor de 2T Serrallers SL
Activitats formatives 2017-641 NGP
Decret Aprovar un AD a favor de ABM serveis d'enginyeria i
consulting SL
Activitats formatives 2017-711 JMAJ
Activitat formativa 2017-331 LDS
Activitats formatives 2017-333
Període de pràctiques OAB
Decret adjudicació contracte serveis neteja edificis i locals
municipals LOT 2
Decret adjudicació contracte menor obres millora baranes i
tanques riba esquerra riu Ges
Decret adjudicació contracte menor obres àrea lleure gossos
zona La Cabanya
Decret adjudicació contracte menor obres construcció 20 nínxols
cementiri municipal
Correcció d'error de les bases específiques per a la selecció de
dues places d’agent de policia local de l’Ajuntament de Torelló,
en règim de funcionari de carrera
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2017/1612
2017/1613
2017/1614
2017/1615
2017/1616
2017/1617
2017/1618
2017/1619
2017/1620
2017/1621
2017/1622
2017/1623
2017/1624

27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017

2017/1625
2017/1626

27/06/2017
27/06/2017

2017/1627

27/06/2017

2017/1628

27/06/2017

2017/1629

27/06/2017

2017/1630

27/06/2017

2017/1631
2017/1632
2017/1633
2017/1634
2017/1635
2017/1636
2017/1637

27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

2017/1638
2017/1639

28/06/2017
28/06/2017

2017/1640

28/06/2017

2017/1641

28/06/2017

2017/1642

28/06/2017

2017/1643
2017/1644

29/06/2017
29/06/2017

2017/1645
2017/1646
2017/1647

29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017

2017/1648
2017/1649

29/06/2017
29/06/2017

12-05-II.2 baixa activitat
594-49-CN incoar exp esmena
334-16 deixar sense efectes
55-17 vp Joanot Martorell
151-17CPCN requerir esmena
319-17 vp taules i cadires Pl Nova 14
Requerir alta activitat C Sant Josep 3
2-2015-CP canvi no subst. incendis
Sanció 25-17
Acord incoació 25.1-17
Acord incoació 26.1-17
Nòmina. Imputació subvenció Servei Local d’Ocupació
Nòmina. Imputació subvenció Persones actives XGL 17 Y
238317
Nòmina. Imputació de subvenció reiniciat XGL 17 Y 238285
Caducitat ordre d'execució - C. Jaume Balmes, 8 - MVS - 1882016-SECRE-ordexec
Arxivar ordre execució - C. Balmes, 3 - SR - 79-2017-SSTTORDEXEC
Incoació ordre execució - Urb. Can Julià - 309-2017-SSTTordexec
Incoació ordre execució - Urb. Portal de la Carrera - 312-2017SSTT-ordexec
Incoació ordre execució - C. Progrés, 65 – MMR - 316-2017SSTT-ordexec
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Nòmina. Aprovació plusos nòmina juny 2017
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local juny 2017
Activitats formatives 2017-857 APB
Activitats formatives 2017-861 TFG
Activitats formatives 2017-862 MVJ
Autorització ús teatre Cirvianum - Peña Flamenca Manlleu - 202017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-82
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina juny
2017
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
juny 2017
Decret sol·licitud assistència jurídica Diputació Barcelona i
prestació assistència a funcionaris i càrrecs
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 12-2017,
per generació de crèdits per ingressos no tributaris
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-83
Aprovar l'expedient i plecs del contracte de subministrament i
instal.lació d'un cinemòmetre làser al C Sant Bartomeu
366-17 LLR-extraordinària C Ter
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-84
Decret Aprovar la justificació 5 de la bestreta 6-2017 de Benestar
Social
Decret Aprovar la justificació 2 de la bestreta5-2017 del Teatre
Decret Aprovar la justificació 2 de la bestreta 12-2017 de
l'Ajuntament
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2017/1650

29/06/2017

Concessió llicència obres - C. del Ter, 37 - SHE - 289-2017SSTT-LOMAJ
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-85
Estimar les peticions d’unificar les quotes de les contribucions
especials del “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can
Reig”, que figuren a nom d’un mateix contribuent

2017/1651
2017/1652

29/06/2017
29/06/2017

2017/1653
2017/1654
2017/1655
2017/1656
2017/1657
2017/1658
2017/1659
2017/1660

29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017

2017/1661
2017/1662
2017/1663
2017/1664
2017/1665
2017/1666
2017/1667
2017/1668
2017/1669
2017/1670
2017/1671
2017/1672
2017/1673

29/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017

2017/1674
2017/1675
2017/1676

30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017

2017/1677

30/06/2017

Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 5.606.521

2017/1678

30/06/2017

Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de
consum de la taxa pel subministrament d'aigua potable, al
contracte 9.746.017

2017/1679

30/06/2017

2017/1680

03/07/2017

2017/1681

03/07/2017

2017/1682
2017/1683
2017/1684

03/07/2017
03/07/2017
03/07/2017

2017/1685

03/07/2017

Delegació de l'alcaldia en el tinent d’alcalde, Sr. David Forcada,
per a la celebració d'un casament civil.
Denegant petició de bonificació de la taxa del servei de les
piscines municipals d'estiu
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i del servei de
clavegueram, del mes de juny de 2017
Sanció 27-17
Acord incoació 27.1-17
Denegant bonificació taxa per l'expedició de documents
administratius
OVP obra - Pg. Barcelona, 2 - JSC - Exp. 302-2017-SSTTCPOBRES

Servei neteja de xoc a la llar exp. 2017-259
Servei neteja de xoc a la llar exp. 1997-51
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2017-333
Alta servei local de teleassitencia exp. 2017-308
Alta servei local de teleassitencia exp. 2017-482
Alta servei local de teleassitencia exp. 2005-93
Tarjeta d'aparcament MR exp. 2006-139
Instrucció per a l’ús del nou Manual d’Identitat Corporativa de
l’Ajuntament de Torelló
Tarjeta d'aparcament MR provisional exp. 2009-161
Decret relació ordre de pagament P-2017-86
Decret relació ordre de pagament P-2017-87
Decret Relació ordre de pagament P-2017-88
165-17 Desistiment VP Festa Major
58-17 Desistiment VP Festa Major
30-17 desistiment VP Festa Major
318-17 VP mercaderies
345-17 VP Festus
73-2017 Desistiment VP Festa Major
17-17 VP Festa Major - desistiment
27-17 desistiment VP Festa Major
Correcció errors imputació subvenció Els serveis locals d
ocupació
Decret denegació ajut econòmic Sport Assistance
Decret deixar sense efectes exp. 25-2016
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 13-2017,
per transferències de crèdit, finançat amb baixes del crèdit de
partides que s’estimen reductibles
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2017/1686

03/07/2017

OVP obra - Pl. Mossèn Jacint Verdaguer, 1 - XVV - Exp. 3212017-SSTT-CPOBRES
OVP obra - C. Sant Josep, 20 - 2n - 2a - PT - 322-2017-SSTTCPOBRES
OVP obra - C. Nou, 16 - MFP - Exp. 333-2017-SSTT-CPOBRES

2017/1693

03/07/2017

2017/1694

03/07/2017

2017/1695

03/07/2017

2017/1696
2017/1697

03/07/2017
03/07/2017

2017/1698

03/07/2017

2017/1699
2017/1700
2017/1701
2017/1702

03/07/2017
03/07/2017
03/07/2017
03/07/2017

2017/1703
2017/1704

04/07/2017
04/07/2017

2017/1705

04/07/2017

2017/1706
2017/1707

04/07/2017
04/07/2017

2017/1708

04/07/2017

2017/1709
2017/1710
2017/1711

04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

2017/1712
2017/1713
2017/1714

04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

2017/1715
2017/1716
2017/1717
2017/1718

04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
05/07/2017

2017/1719

05/07/2017

2017/1720
2017/1721
2017/1722

05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017

2017/1723

05/07/2017

Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2016-958
Requerir canvi titular C Pont, 44
Sol.licitud plànols Rd. Pollancredes 9 01 001 g) de Torelló
M.I.B.B.
Decret delegació alcaldia celebració matrimoni civil
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-89
Neteja de xoc a la llar exp. 2017-196
Concessió llicència obres - Rda. del Puig, 3 - MAM - 328-2017SSTT-LOMAJ
Compliment ordre execució - C. Mas Les VInyes, 19 - MRP - 2782017-SSTT-ordexec
Decret autorització cursa atlètica de festa major
Renovació cessió habitatge social. Exp. 2016-255
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona pel projecte
Tallers de teatre
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria P.L.V.

2017/1724
2017/1725
2017/1726

05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017

Estimar al·legacions J.C.V.
Denegar al·legacions M.M.B.
Decret incoació contracte menor subministrament

OVP obra - C. Indústria, 36 - CP - Exp. 334-2017-SSTTCPOBRES
MS augment de metres de les parades 30 i 31
Concessió llicència obres - C. Collsacabra, 45 Bx Dreta – MPG 315-2017-SSTT-LOMAJ
Ordre execució - P.P. La Campaneria - TF - 32-2017-SSTTORDEXEC
Decret baixa definitiva exp. 23-2016
Transmissió dret funerari nínxol 8-2-Oest J.A.G.
Decret baixa definitiva padró exp. 26-2016
Concessió dret funerari Columbari núm.56 Cementiri municipal
M.R.C.P.
366-17 LLR-Extraordinaria denegar llicència
Denegant petició de bonificació de la taxa del servei de les
piscines municipals d'estiu
Transmissió dret funerari nínxol 2143-3-Part Nova Cementiri
municipal M.D.F.T.
Autorització Festa plaça Joanot Martorell i La Cabanya 2017
Lloguer dret funerari nínxol núm. 313 fila 1 dept. Oest Cementiri
municipal M.M.P.E.
Decret adjudicació contracte obres substitució xarxa aigua
potable carrer Sant Antoni
Decret aprovar la relació de factures F-2017-23
Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2008-176
Contractació conserge-neteja instal·lacions esportives
ETBContractació conserge-neteja instal·lacions esportives ETB
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2017/1727
2017/1728
2017/1729
2017/1730
2017/1731

06/07/2017
06/07/2017
06/07/2017
06/07/2017
06/07/2017

Activitats formatives 2017-897 APB
Aprovar la relació P-2017-90
Decret autorització acte grup municipal ERC-JpT
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-91
Decret nomenament tècnics direcció obra substitució canonada
aigua potable carrer Sant Antoni
Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés
selectiu d’auxiliar administratiu-va dels Plans d'Ocupació de
l'Ajuntament de Torelló (1ª fase), finançats per la Diputació de
Barcelona-2017

2017/1732

06/07/2017

2017/1733
2017/1734
2017/1735

06/07/2017
06/07/2017
06/07/2017

Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-92
Decret aprovar un AD a favor de Insecable SL
Decret Aprovar un AD a favor de Servicios microinformatica SA

2017/1736
2017/1737

06/07/2017
06/07/2017

2017/1738

07/07/2017

2017/1739
2017/1740
2017/1741
2017/1742
2017/1743
2017/1744
2017/1745

07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017

2017/1746

07/07/2017

2017/1747

07/07/2017

2017/1748
2017/1749
2017/1750
2017/1751

07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017

Decret aprovar un AD a favor de J.M.A.S.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 14-2017,
per generació de crèdits per ingressos no tributaris
Concedint l'exempció de la taxa d'expedició de documents
administratius
Decret aprovar un AD a favor de Catalonia water Safety SL
Decret aprovar un AD a favor de X.A.R.
Decret aprovar un AD a favor del Consorci VGOB
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Decret Aprovar un AD a favor de 9 Habitat intel.ligent SL
Decret aprovar un AD a favor de Serveis d'internet Javajan
Decret Aprovar un AD a favor del Consorci per a la Normalització
Lingüística
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda juny 2017
APV
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda juny 2017
FJED.
Sol.licitud a Ajuntament de Vilanova i la Geltrú informes FJGG.
Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) ORM
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-93
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 15-2017,
per transferències de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb
baixes del crèdit de partides que s’estimen reductibles.

2017/1752
2017/1753
2017/1754
2017/1755
2017/1756
2017/1757

07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017
07/07/2017

Imposició sanció ordenança de convivència ciutadana R.O.C..
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-94
Servei Teleassitència exp. 2004-188.
Realització període de pràctiques JBF.
Imposició sanció ordenança de convivència ciutadana J.T.M..
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 132017, mitjançant crèdit extraordinari, finançat amb la baixa del
crèdit de partides que s’estimen reductibles .

2017/1758
2017/1759
2017/1760

10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017

Sanció 28-17.
Acord incoació 28.1-17
Sol·licitud còpia actes Policia local L.A.V.Z. - Llei transparència - .

2017/1761
2017/1762
2017/1763

10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017

Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juliol 2017 MCE
Decret aprovar la relació de factures F-2017-24
Decret aprovar un AD a favor d'Innovacions Tecnològiques SA.
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Liquidació 1a. Quota de les contribucions especials del “Projecte
constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”
Resultat psicotècnic JGF.
Requerir Sol OVP taules i cadires i-o para-sols
332-17 Desistiment Vp Festa Major
381-17 incoar exp esmena.
216-17 Desistiment VP Festa Major

2017/1764

10/07/2017

2017/1765
2017/1766
2017/1767
2017/1768
2017/1769

11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017

2017/1770
2017/1771

11/07/2017
11/07/2017

384-17 VP Pl.Joanot Martorell.
Declarar deserta la convocatòria del procés selectiu d’enginyer
dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Torelló (1ª fase),
finançats per la Diputació de Barcelona-2017.

2017/1772
2017/1773
2017/1774
2017/1775
2017/1776
2017/1777
2017/1778
2017/1779
2017/1780
2017/1781
2017/1782
2017/1783
2017/1784
2017/1785
2017/1786

11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017

2017/1787

12/07/2017

2017/1788

12/07/2017

2017/1789

12/07/2017

2017/1790
2017/1791

12/07/2017
12/07/2017

2017/1792
2017/1793
2017/1794

12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017

2017/1795
2017/1796

12/07/2017
13/07/2017

2017/1797
2017/1798
2017/1799
2017/1800

13/07/2017
13/07/2017
13/07/2017
13/07/2017

2017/1801
2017/1802
2017/1803
2017/1804
2017/1805

13/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017

Activitats formatives 2017-650 rectificació ECB
Imposició sanció ordenança de convivència ciutadana A.R.A.
Baixa servei teleassistència exp. 2007-221
Baixa servei teleassistència exp. 2006-139
Baixa servei teleassistència exp. 2005-128
Baixa servei teleassistència exp. 2003-295
Baixa servei teleassistència exp. 2012-26
Baixa servei transport adaptat exp. 2008-195
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-16
Servei de neteja de xoc exp. 2007-243
Celebració nit de botigues dia 15 de juliol de 2017.
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana O.S.M.
OVP obra - C. Cabrera, 19 - CP - 352-2017-SSTT-CPOBRES
OVP obra - C. Cònsol, 11 - RCR - 354-2017-SSTT-CPOBRES
OVP obra - Pl. Sant Fortià, 7 - 3C - APR - 342-2017-SSTTCPOBRES
Constatació execució subsidiària - C. Nou, 74 - Promorodenca 72-2013-SECRE-ORDEXEC
Concessió llicència obres - C. del Pont, 44 - SAA - 327-2017SSTT-LOMAJ
Incoació ordre execució - C. Cabrera, 36 - MRP - 371-2017SSTT-ordexec
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juliol 2017 APB
Concessió llicència obres - C. Estudis, 6-8 - B-C - 326-2017SSTT-LOMAJ
Sol·licitud d'accés per vehicles F.C.D.
Renovació targeta d'aparcament provisional MR exp. 2006-123
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp. 200529
Alta al servei de teleassistència exp. 2008-24
Sol·licitud devolució aval - C. Besalú, s-n – COSTERTEC - 3622015-SSTT-LOMAJ
Aprovació actes Festa Major 2017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-95
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-96
Decret Aprovar la certificació núm.4 de la sala polivalent zona
esportiva
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-97
Decret aprovar un AD a favor de Músics de Catalunya SCCL
Decret aprovar un AD a favor d'Electroserveis Osona SL
Decret aprovar un AD a favor d'Eduard Olivan Vendrell
Decret aprovar un AD a favor de Diputació de Barcelona
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2017/1806

14/07/2017

OVP obra - C. Rocaprevera, 24 - 2n - APD - 143-2017-SSTTCPOBRES
OVP obra - C. del Pont, 24 - JCC - 387-2017-SSTT-CPOBRES

2017/1807

14/07/2017

2017/1808

14/07/2017

Aprovació de la llista definitiva d'admesos-es i exclosos-es del
procés selectiu d’auxiliar administratiu-va dels Plans d'Ocupació
de l'Ajuntament de Torelló (1ª fase), finançats per la Diputació de
Barcelona-2017

2017/1809
2017/1810
2017/1811
2017/1812
2017/1813
2017/1814
2017/1815
2017/1816
2017/1817
2017/1818
2017/1819
2017/1820
2017/1821
2017/1822

17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017

2017/1823

17/07/2017

2017/1824
2017/1825
2017/1826
2017/1827
2017/1828
2017/1829

17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017
17/07/2017

2017/1830
2017/1831

17/07/2017
17/07/2017

2017/1832

18/07/2017

2017/1833
2017/1834

18/07/2017
18/07/2017

14-2017-CPCN legitimació canvi titular
535-16 Q-sorolls reduir horari tancament
25-2017-DRO legitimació innòcua
383-17 autoritzar VP taules i cadires
344-2017 autoritzar VP taules i cadires
34-17 VP Festa Major
56-2017 VP Festa Major
308-2017 VP mercaderies
390-2017 VP Festa Major
362-17 autoritzar VP para-sols
391-17 autoritzar VP Festa Major
369-2017 autoritzar VP Mercaderies
291-2017 Vp Festa Major
Incoació ordre execució - C. Jaume Balmes, 18 - ICF - 937-2017SSTT-ordexec
Incoació ordre execució - Urbanització El Castell II - 394-2017SSTT-ordexec
Acord incoació 29.1-17
Decret autorització Torneig de Bàsquet de Sant Julià
Decret autorització Escola Sagrats Cors
Decret aprovació Pla seguretat i salut obra
Baixa del servei de teleassistència exp. 2008-64
Renovació de la targeta d'aparcament provisional MR exp. 2017351
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2001-218
Incoació expedient sancionador ordenança de convivència
ciutadana F.V.T.
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i del servei de
clavegueram, del mes de juliol de 2017
Nòmina. Imputació subvenció AMTU
Delegació de les tasques de l'alcaldia i avocació de les
delegacions en els regidors, durant el període de vacances de
2017

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=20

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa d'un decret de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2017
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En data 30 de juny de 2017, es va dictar el decret de l'alcaldia que es transcriu literalment
a continuació per al general coneixement:
En data 25 de maig de 2017, la Secretària del Jutjat de Pau de Torelló, emet comunicat
en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. CRISTIAN SERRAT
FERNÁNDEZ i la Sra. YOLANDA VALDERRAMAS LOMBARDO, els quals han
manifestat la seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb
el que estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en
matèria d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. DAVID FORCADA RIFÀ, tinent d'alcalde d’aquesta Corporació, està en disposició
de celebrar l’acte.
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,
PROPOSO:
Primer.- DELEGAR en el Sr. DAVID FORCADA RIFÀ, tinent d'alcalde d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. CRISTIAN
SERRAT FERNÁNDEZ i la Sra. YOLANDA VALDERRAMA LOMBARDO, el dia 15 de
juliol de 2017.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, cal procedir a la publicació d’aquesta
resolució al Butlletí Oficial de la Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=21

3.3.2. Donar compte al ple d'un decret de delegació per a la celebració d'un
casament civil.
En data 4 de juliol de 2017, es va dictar el decret de l'alcaldia que es transcriu literalment
a continuació, per al general coneixement:

RELACIÓ DE FETS:
En data 27 de juny de 2017, la Secretària del Jutjat de Pau de Torelló, emet comunicat en
el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. MARC FONT CODINA i la
Sra. MARINA BOIXADER PADRÓS, els quals han manifestat la seva voluntat que l’enllaç
se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la Llei 257/1994, de 23
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de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització de matrimoni civil
pels alcaldes.
La Sra. ELENA CRESPI ASENSIO, regidora d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte, atenent a la sol·licitud de delegació que formulen els nuvis en la
documentació que han presentat.
PROPOSO:
Primer.- DELEGAR en la Sra. ELENA CRESPI ASENSIO, regidora d’aquesta
Corporació, l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. MARC FONT
CODINA i la Sra. MARINA BOIXADER PADRÓS, el dia 14 de juliol de 2017.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, cal procedir a la publicació d’aquesta
resolució al Butlletí Oficial de la Província per al general coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=22

3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió ordinària del Ple
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 juny de 2017.
Sessió ordinària del dia 3 de juliol de 2017
Sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2017

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=23

4. PROPOSTES URGENTS

Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
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s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4.1. HISENDA
4.1.1. Rectificar un error material de l’annex aprovat en el Ple del 3 d’abril de 2017
de l’acord definitiu de la imposició de contribucions especials del “Projecte
constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”
ACORD:

RELACIÓ DE FETS
Per resolució de l’alcaldia de data 2 de desembre de 2016, es va aprovar definitivament el
“Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”.
El Ple de la Corporació, en la sessió de data 19 de desembre de 2016, va aprovar
provisionalment la imposició de les contribucions especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”, l’establiment
i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada. En el mateix acte es va aprovar provisionalment l’acord
d’ordenació concreta del tribut, la relació de contribuents i les quotes individuals
resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de
les finques i propietaris afectats, així com exposar al públic l’acord a través d’edictes a
publicar al BOPB, a un dels diaris de la premsa diària de més circulació i al tauler
electrònic municipal.
En el període d’exposició pública es varen presentar vuit al·legacions que varen ser
resoltes en el Ple de la Corporació de data 3 d’abril de 2017. En el mateix acte, rectificat
per acord del Ple de la Corporació del 26 de juny de 2017, es va aprovar la modificació
dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig” i es va
aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials en
base a les al·legacions acceptades, modificant-se la base imposable de les esmentades
contribucions especials en els termes que tot seguit es relacionen:
1. El pressupost total del cost previst dels treballs a executar es fixa en set-cents
noranta-nou mil dos-cents vint-i-sis euros amb seixanta-un cèntims (799.226,61
€).
2. L’import de les obres no imputables a la base imposable de les contribucions
especials és de seixanta-un mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb setanta-tres
cèntims (61.483,73 €).
3. El cost afectat per les contribucions especials serà de set-cents trenta-set mil setcents quaranta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims (737.742,88 €), dels que cinccents quatre mil dos-cents setanta-un euros amb quaranta-quatre cèntims
(504.271,44 €) seran subvencionats per la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona.
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4. S’estableixen com a base imposable de les contribucions especials l’import de
dos-cents trenta-tres mil quatre-cents setanta-un euros amb quaranta-quatre
cèntims (233.471,44 €).
5. El cost suportat per l’Ajuntament serà de vint-i-tres mil tres-cents quaranta-set
euros amb catorze cèntims (23.347,14 €), corresponent al 10 per cent de la base
imposable de les contribucions especials.
6. La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà del 90 per cent de la base
imposable de les contribucions especials, és a dir, dos-cents deu mil cent vint-iquatre euros amb trenta cèntims (210.124,30€).
Aquest pressupost té caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor
al previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del càlcul de la quota
corresponent.
7. Els mòduls de repartiment es fixen en un 50 per cent tenint en compte els metres
lineals de façana i el 50 per cent restant tenint en compte el volum edificable.
8. Les liquidacions es distribuiran de la forma següent:
- Per les quotes fins als 250,00 euros, una única quota, a liquidar quan s’hagi
aprovat el certificat de liquidació de les obres.
- Per les quotes de 250,01 euros fins a 600,00 euros, dues quotes bimensuals,
que es començaran a liquidar quan s’hagi aprovat el certificat de liquidació de
les obres.
- Per les quotes de 600,01 euros fins a 2.000,00 euros, sis quotes bimensuals,
que es començaran a liquidar en el moment de la signatura de l’acta de
comprovació de replanteig de les obres.
- Per les quotes de més de 2.000,00 euros, dotze quotes bimensuals, que es
començaran a liquidar en el moment de la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig de les obres.
Pel que fa a les quotes superiors als 600,00 euros, en cas d’existir baixa en
l’adjudicació de les obres, aquesta s’aplicarà a les quotes que restin pendents de
liquidar, en el moment que s’hagi aprovat el certificat de liquidació de les obres.
En el mateix acte es va modificar la relació de subjectes passius, en relació a l’aprovada
pel plenari municipal en sessió celebrada el 19 de desembre de 2016, com a
conseqüència de les al·legacions estimades i dels canvis de titularitat presentades per
diferents subjectes passius i les comprovacions efectuades d’ofici per part de
l’Ajuntament, i també es va aprovar la relació de contribuents i les quotes individuals
resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació a cada una de
les finques i propietaris afectats.
Es va complir l’exposició pública de l’esmentat acord amb la seva publicació al BOPB, al
tauler d’edictes municipal i amb la seva notificació individualitzada als beneficiaris.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de maig de 2017, es va acordar estimar la
sol·licitud de canvi d’un subjecte passiu i desestimar el canvi de dos subjectes passius,
afectats per l’expedient d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can
Reig”.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de juny de 2017, es van estimar tres
sol·licituds de canvis de subjectes passius, afectats per l’expedient d’imposició i
ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”.
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 1652/2017 de data 29 de juny de 2017, es van estimar
les sol·licituds de quatre subjectes passius, afectats per l’expedient d’imposició i
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ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”, d’unificació de les quotes que
figuraven a nom seu.
S’ha detectat un error de transcripció en el segon cognom d’un contribuent inclòs en
l’annex aprovat en el Ple de l’Ajuntament del 3 d’abril de 2017, pel qual s’aprovava
definitivament l’acord d’imposició de les contribucions especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra “Projecte constructiu del carrer Nou i el corredor de Can Reig”.
FONAMENTS DE DRET
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, preveu que les administracions podran rectificar en qualsevol
moment d’ofici els errors materials que existeixin en els seus actes.

És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Economia i Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents del seus membres assistents,
acorda:
Primer.- Rectificar el segon cognom d’un contribuent que figura en l’annex de l’acord del
Ple de l’Ajuntament del 3 d’abril de 2017, pel qual s’aprovava definitivament l’acord
d’imposició de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Projecte constructiu del carrer Nou i el corredor de Can Reig”, en el sentit següent:
On diu: Sala Roberto Alberto
Ha de dir: Sala Pujol Alberto
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i al departament
d’Intervenció de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=24
5.- PRECS I PREGUNTES.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=25
6.- INFORMACIONS

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170724&punto=26
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El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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