Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Torelló, celebrada el dia 30
d´octubre de 2017
Identificació de la sessió:
Òrgan: Ple
Núm.: X2017001685
Caràcter: Sessió Ordinària
Data inici: 30 d´octubre de 2017
Horari: de les 19:02 h a les 21:20 h
Lloc: Caseta del jardí de l’Espona
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, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, 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
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Secretària:
Interventora:

Sra. Montserrat Freixa i Costa
Sra. Gemma Bau i Puig

ORDRE DEL DIA
1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió extraordinària del dia 18 d'octubre de 2017
1.2.- Sessió extraordinària urgent del dia 18 d'octubre de 2017
2.- PROPOSTES
2.1.- Ratificació de l'acord de la JGL de recolzament a una moció de l'AMI i l'ACM per
aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya
2.2.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 23/2017, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles
2.3.- Reconeixement de compatibilitat per una segona activitat a Sònia Martínez Miguel
2.4.- Aprovació de l'expedient de contractació per a la licitació del contracte de
subministrament i manteniment en règim de lloguer de 2 màquines multifuncionals noves
2.5.- Modificació del contracte de serveis de neteja de les dependències i equipaments
municipals de l’Ajuntament de Torelló – LOT 13.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- MOCIO de la CUP-SP per tal que es destinin els ingressos per la Sentència del cas
COVIT a la recuperació dels recursos hídrics locals
3.2.- Donar compte al Ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
3.3.- Donar compte al Ple del decret de delegació de competències en la regidora Sra.
Carme Francolí Casas
3.4.- Donar compte al Ple del decret de delegació de competències en la JGL en realció
als actes del carnaval
3.5.- Donar compte al Ple de les actes de la JGL aprovades des de l'última sessió plenària
4.- PRECS I PREGUNTES
5.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió
1.0.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=1
1.1.- Sessió extraordinària del dia 18 d'octubre de 2017
1.2.- Sessió extraordinària urgent del dia 18 d'octubre de 2017

Les dues actes s'aproven per unanimitat dels disset membres de la Coproració, sense
modificacions.
2.0.- PROPOSTES
2.1.- Ratificació de l'acord de la JGL de recolzament a una moció de l'AMI i l'ACM
per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=2

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària del dia 23 d'octubre de 2017, va
adoptar els acords que es trascriuen a continuació:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets.
Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella
situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre,
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de
la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.

Per tot això,
A proposta de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la
República aprovades pel Parlament de Catalunya.

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions
catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics
del Parlament de Catalunya.
Cinquè. Ratificar el present acord en la primera sessió ordinària del ple que se celebri.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Majoria Absoluta del nombre legal de
membres, acorda:

ÚNIC.- RATIFICAR els acords que s'han transcrit en els paràgrafs que precedeixen.

VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per Majoria Absoluta del nombre legal de membres atès el
resultat que s’especifica a continuació:

Grup Municipal de CiU, que integren el Sr. Jaume Vivet i Soler, Sr. Manel
romans Sànchez, Sr. Albert Portús Noguera, Sra. Núria Güell Rovira, Sra.
Carme Francolí Casas, Sra. Concepció Villena Aceituno i Sr. Jordi Rosell
Plajats: VOTEN A FAVOR
Grup municipal d'ERC-JpT-AM, que integren el Sr. Jordi Casals Prat, Sr. Lluís
Sabatés Padrós, Sr. Xavier Lozano Victori: VOTEN A FAVOR
Grup municipal de la CUP Torelló-SP, que integren el Sr. Francesc Manrique
Aumatell, Sra. Elena Crespi Asensio i Sr. Lluís Toneu Panicot: VOTEN A
FAVOR
Grup municipal d'EiO#FemTorelló, que integren en Sr. David Forcada Rifà i
Marc Fontserè Candell: VOTEN A FAVOR
Grup municipal del PSC-CP, que integren el Sr. Francesc J. Rivera García i el
Sr. Joan Carmona López: VOTEN EN CONTRA

2.2.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 23/2017, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de
partides que s'estimen reductibles
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=3

RELACIÓ DE FETS:
1. Per la Providència del regidor delegat d’hisenda de data 18 d’octubre 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

107-491-4800000

Premis i beques

4.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

108-323-4720000

Aportació a la llar d’infants 191.116,00 €
Blancaneus

8.935,00 €

182.181,00 €

108-323-4890008

Transferència
corrents 5.010,00 €
Escola Marta Mata

1.500,00 €

3.510,00 €

108-326-4720000

Aportació
Música

5.400,00 €

54.600,00 €

108-326-4720001

Aportació de l’Escola d’Arts 32.460,00 €

660,00 €

31.800,00 €

a

l’Escola

de 60.000,00 €

Plàstiques
206-920-1100000

Retribucions
bàsiques 16.012,64 €
personal eventual

16.012,64 €

0,00 €

206-920-1100100

Retribucions
complementàries
eventual

31.678,97 €

26.619,97 €

5.059,00 €

Sector 21.780,00 €

21.780,00 €

0,00 €

personal

301-1532-6090002 Reparcel·lació
(Projecte:2017-4- Torrentera II
301-2)
305-171-2100000

Manteniment horts socials

1.500,00 €

18,70 €

1.481,30 €

404-929-5000000

Fons de Contingència

23.516,54 €

18.114,57 €

5.401,97 €

405-161-6190000
(Projecte:2017-2405-6)

Substitució canonada carrer 104.377,88 €
Sant Antoni

10.890,00 €

93.487,88 €

111.930,88 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

107-491-2270001

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

Treballs
realitzats 8.100,00 €
per altres empreses

2.000,00 €

10.100,00 €

108-320-2140000

Mnteniment vehicles 500,00 €

700,00 €

1.200,00 €

108-320-2210400

Vestuari
personal

1.000,00 €

1.735,00 €

108-323-2120000

Manteniment edificis 18.389,00 €
ensenyament
primària

7.000,00 €

25.389,00 €

108-323-2269901

Pla acció educativa

12.500,00 €

2.000,00 €

14.500,00 €

108-323-2270601

Servei
menjador 14.994,26 €
llars d’infants

4.000,00 €

18.994,26€

108-326-2269900

Activitats promoció 19.765,50 €
educativa

1.795,00 €

21.650,50 €

209-130-6240001
(Projecte:2017-2209-1)

Vehicle
elèctric 7.170,00 €
Seguretat Ciutadana

18.114,57 €

25.284,57 €

211-9201-2270600

Manteniment
administració
general

soft 126.695,96 €

4.729,81 €

131.425,77 €

305-171-2279900

Servei
manteniment
jardineria

de 232.899,00 €

18.712,80 €

251.611,80 €

305-1720-4890000

Transferència
2.660,00 €
corrent Agència de
l’Energia d’Osona

18,70 €

2.678,70 €

306-338-6500000
(Projecte:2017-2306-20)

Adequació
carrossaires

21.780,00 €

54.689,56 €

del 735,00 €

nau 32.909,56 €

Total altes de crèdits per transferència:

81.850,88 €

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

208-920-6240000
(Projecte:2017-4208-2)

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

Adquisició de moto 0,00 €
administració general

3.300,00 €

3.300,00 €

208-920-6320000
(Projecte:2017-4208-3)

Adequació sala planta 0,00 €
baixa edifici Espona

5.000,00 €

5.000,00 €

405-1532-6190001
(Projecte:2017-2405-11)

Projecte
Ronda 0,00 €
Pollancredes i Parc
Municipal

21.780,00 €

21.780,00 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

Consignació inicial

30.080,00 €

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.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 23/2017, 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.

Resultat: Aprovat per Unanimitat
2.3.- Reconeixement de compatibilitat per una segona activitat a Sònia Martínez
Miguel
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=4

RELACIÓ DE FETS:
I.

II.
III.

IV.

Vista la sol·licitud presentada per SÒNIA MARTINEZ MIGUEL en data 14 de
setembre de 2017 d’entrada número 2017-7524, sol·licitant la compatibilitat per per
desenvolupar una activitat com autònoma que consisteix en un projecte d’animació
de la lectura en concret al Voltreganès i a Roda de Ter durant el curs 2017/18.
La Sra. Sònia Martínez Miguel, és empleada municipal, adscrita al lloc de treball
d’auxiliar de biblioteca, en règim de personal laboral fix.
La Sra. Martínez desenvolupa la jornada a la biblioteca, per un total de 37,5 hores
setmanals de promig anuals d’acord amb la tipologia de jornada ordinària segons
estableix el Conveni Col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Torelló, i el
complement retributiu previst a l’article 24.b) del seu lloc de treball no inclou el
factor d’incompatibilitat.
Vist l’informe de la responsable de gestió de Recursos Humans de data 17
d’octubre 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))

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Majoria Absoluta del nombre legal de
membres, acorda:

Primer.- RECONÈIXER a la Sra. Sònia Martínez Miguel, la compatibilitat per exercir
una segona activitat com autònoma que consisteix en un projecte d’animació de la
lectura en concret al Voltreganès i a Roda de Ter durant el curs 2017/18.
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 de la persona
sol·licitant, 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.

Tot això, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:
Tercer.- La Sra. Martínez 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. Martínez 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.
Sisè.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres, atès el resultat
que es detalla a continuació:
Grup Municipal de CiU, que integren el Sr. Jaume Vivet i Soler, Sr. Manel
romans Sànchez, Sr. Albert Portús Noguera, Sra. Núria Güell Rovira, Sra.
Carme Francolí Casas, Sra. Concepció Villena Aceituno i Sr. Jordi Rosell
Plajats: VOTEN A FAVOR
Grup municipal d'ERC-JpT-AM, que integren el Sr. Jordi Casals Prat, Sr. Lluís
Sabatés Padrós, Sr. Xavier Lozano Victori: S'ABSTENEN
Grup municipal de la CUP Torelló-SP, que integren el Sr. Francesc Manrique
Aumatell, Sra. Elena Crespi Asensio i Sr. Lluís Toneu Panicot: VOTEN A
FAVOR
Grup municipal d'EiO#FemTorelló, que integren en Sr. David Forcada Rifà i
Marc Fontserè Candell: VOTEN A FAVOR
Grup municipal del PSC-CP, que integren el Sr. Francesc J. Rivera García i el
Sr. Joan Carmona López: VOTEN A FAVOR

2.4.- Aprovació de l'expedient de contractació per a la licitació del contracte de
subministrament i manteniment en règim de lloguer de 2 màquines
multifuncionals noves

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=5
RELACIÓ DE FETS:
1.- La responsable del departament de Règim Intern de l’ajuntament de Torelló ha
informat en data 6 de setembre de 2017 de la necessitat de procedir a la contractació
del subministrament i manteniment en règim de lloguer de 2 màquines multifuncionals

noves (una pels serveis socials a l’edifici La Carrera i una altra pel departament de
Cultura).
2.- Per resolució d’alcaldia de data 22 de setembre de 2017 es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada. Donada la característica del subministrament a licitar es
considera com procediment més adequat el procediment obert, atenent a l’oferta
econòmicament més avantatjosa i amb diversos criteris d’adjudicació.
3.- Vist que en data 1 d’octubre juny de 2016 s’ha emès informe d'Intervenció i en data
9 d’octubre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
4.- En data 9 d’octubre de 2017 s’han redactat i s’han incorporat a l’expedient el Plec
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques aplicables
a aquesta contractació.
FONAMENTS DE DRET:
1.L'article 110.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP), disposa
que una vegada s'ha confeccionat l'expedient de contractació, l'òrgan competent ha de
procedir a la seva aprovació i ha de disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
2. Els articles 157 i següents del TRLCSP regulen la utilització del procediment obert
en les adjudicacions dels contractes.
3. D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP la competència com a òrgan
de contractació correspon al Ple municipal atès que la durada del contracte supera els
quatre anys.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, atenent a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i
tramitació ordinària, per a la licitació de la contractació del subministrament i
manteniment en règim de lloguer de 2 màquines fotocopiadores (una pel departament
de Benestar Social i una altra pel departament de Cultura), amb un pressupost estimat
de set mil vuit-cents quaranta euros amb vuitanta cèntims (7.840,80 €), IVA inclòs (21
%).
Segon.- Autoritzar la despesa per una quantia de dos-cents seixanta-un euros amb
trenta-sis cèntims (261,36 €), amb càrrec a les partides 101-330-2030000 (121,00 €) /
106-2310-2030000 (98,25 €) / 405-150-2030000 ( 42,11 €) del pressupost de
despeses vigent que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada,
pels mesos de novembre i desembre de l’exercici 2017.

Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran aquest contracte de subministrament.
Quart.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació a
través d’edictes que es publicaran en el Perfil de contractant, per tal que durant el
termini de quinze dies naturals es puguin presentar les proposicions que s’estimin
pertinents.
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Intervenció i al departament de
Règim Intern.
Sisè.- La qual cosa us notifico, tot indicant que aquest és un acte de tràmit, no definitiu
i , per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir els
recursos que estimeu procedents, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 i
l’article 112 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions publiques (LPAC).

Resultat: Aprovat per Unanimitat
2.5.- Modificació del contracte de serveis de neteja de les dependències i
equipaments municipals de l’Ajuntament de Torelló – LOT 1-

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=6
RELACIÓ DE FETS:
Primer.- Per resolució de l’alcaldia de data 5 de juny de 2017 es va adjudicar el contracte
de serveis de neteja de les dependències i equipaments municipals de l’ajuntament de
Torelló, LOT 1, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa
amb diversos criteris d’adjudicació, al contractista Innovació i Tècniques de
Conservació, S.A. per un preu, anual, de dos-cents vint-i-set mil vuit-cents cinquanta
euros amb quaranta-vuit cèntims (227.850,48 €) i quaranta-set mil vuit-cents quarantavuit euros amb seixanta cèntims (47.848,60 €) en concepte d’IVA (21%), per ser la
proposta més avantatjosa.
Segon.- Per resolució de l’alcaldia de data 16 de juny de 2017 es va aprovar rectificar
el decret de data 5 de juny de 2017 en el sentit de fixar que el preu d’adjudicació
anual és de dos-cents vint-i-set mil vuit-cents cinquanta euros (227.850,00 €) i
quaranta-set mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (47.848,50 €)
en concepte d’IVA (21%). En el mateix decret es va rectificar la disposició de la
despesa per a l’exercici 2017 que es va fixar en cent trenta-set mil vuit-cents quarantanou euros amb vint-i-cinc cèntims (137.849,25 €), IVA inclòs corresponent als mesos
de juliol a desembre de 2017 i els imports de la facturació mensual de cada edifici es
van fixar en quantitats idèntiques per a cada mensualitat.

Tercer.- En data 29 de juny de 2017 es va formalitzar el contracte administratiu de
serveis de neteja de les dependències i equipaments municipals de l’ajuntament de
Torelló – Lot 1- a l’empresa Innovació i Tècniques de Conservació, S.A.
Quart.- En data 22 de setembre de 2017 el tècnic d’educació de l’ajuntament de
Torelló va emetre informe demanant la modificació del contracte motivant la seva
idoneïtat atès l’augment d’aules a l’escola Marta Mata per acollir els estudiants que
s’incorporen al segon curs de la ESO.
Cinquè.- En data 11 d’octubre de 2017 es va notificar al contractista Innovació i
Tècniques de Conservació, S.A. la resolució d’alcaldia acordant iniciar l’expedient de
modificació del contracte de serveis de neteja de les dependències i equipaments
municipals de l’ajuntament de Torelló, LOT 1, sense que, hagi presentat, dins el
període legal, cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
FONAMENTS DE DRET:
1.- La clàusula 34 del Plec de clàusules administratives particulars del contracte de
serveis de neteja de les dependències i equipaments municipals de l’ajuntament de
Torelló preveu una ampliació del contracte, en relació al Lot 1, a l’escola Marta Mata.
2.- 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, (en endavant TRLCSP) regula la
modificació del contracte.
3.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a 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 acordar la modificació del contracte és l’òrgan de contractació, que
correspon al Ple atès que la seva durada supera els quatre anys.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Majoria Absoluta del nombre legal de
membres, acorda:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte de serveis de neteja dels locals i edificis
de diversos serveis municipals depenents de l’ajuntament de Torelló, exp. núm.
2016/1180, LOT 1, amb l’empresa Innovació i Tècniques de Conservació, S.A. per
incloure 3 hores diàries/15 setmanals durant 43,5 setmanes a l’any a partir del mes de
novembre de 2017 i fins a la finalització del contracte a l’escola Marta Mata a l’haverse incrementat amb dues alules més aquest any corresponent a 2n curs de la ESO per
un preu hora de servei de 14,76 euros, IVA inclòs.
Segon.- Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu.
Tercer.- Aprovar la autorització i disposició de la despesa per un import de 1.605,32
euros (iva inclòs) amb càrrec a la partida 108 3234 2270000, corresponent al servei
de neteja dels mòduls de secundaria de l’Institut escola Marta Mata pels mesos de
novembre i desembre de 2017 a favor de l’empresa d’Innovació i Tècniques de

Conservació condicionat a la consignació pressupostària de la partida 108-32342270000 del vigent pressupost de despeses. Aquesta autorització i disposició queda
condicionada a l’aprovació de la modificació del pressupost que ha d’habilitar crèdit en
aquesta aplicació pressupostària.
Quart.- Comprometre la quantitat de 9.631,92 euros anuals (iva inclòs) pel servei de
neteja dels mòduls de secundaria de l’Institut escola Marta Mata pels anys de vigència
del contracte del servei de neteja als locals i edificis municipals de l’Ajuntament de
Torelló signat amb data 29 de juny de 2.017 i referenciat a la part expositiva de l’acord.
Cinquè.- Notificar aquests acords al contractista Innovació i Tècniques de Conservació,
S.A., als departaments d’Intervenció i d’Educació.
Sisè.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres, atès el resultat
que es detalla a continuació:
Grup Municipal de CiU, que integren el Sr. Jaume Vivet i Soler, Sr. Manel
romans Sànchez, Sr. Albert Portús Noguera, Sra. Núria Güell Rovira, Sra.
Carme Francolí Casas, Sra. Concepció Villena Aceituno i Sr. Jordi Rosell
Plajats: VOTEN A FAVOR
Grup municipal d'ERC-JpT-AM, que integren el Sr. Jordi Casals Prat, Sr. Lluís
Sabatés Padrós, Sr. Xavier Lozano Victori: VOTEN A FAVOR
Grup municipal de la CUP Torelló-SP, que integren el Sr. Francesc Manrique
Aumatell, Sra. Elena Crespi Asensio i Sr. Lluís Toneu Panicot: ABSTENCIÓ
Grup municipal d'EiO#FemTorelló, que integren en Sr. David Forcada Rifà i
Marc Fontserè Candell: VOTEN A FAVOR

Grup municipal del PSC-CP, que integren el Sr. Francesc J. Rivera García i el
Sr. Joan Carmona López: VOTEN A FAVOR

3.0.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- MOCIO de la CUP-SP per tal que es destinin els ingressos per la Sentència
del cas COVIT a la recuperació dels recursos hídrics locals
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ANTECEDENTS
En el marc del judici conegut com popularment com el cas “COVIT”, en data 23 de
febrer de 2017, la secció desena de l’Audiència Provincial de Barcelona condemnava a
la part acusada a abonar a l’Agència Catalana de l’Aigua la suma d’un milió cent
quaranta-nou mil sis-cents quaranta-set euros (1.149.647 €). Igualment, en la mateixa
sentència es fallava que la part acusada també hauria de pagar a l’Ajuntament de
Torelló la quantitat de vuitanta-dos mil set-cents euros (82.712 €).
Tenint en compte que els imports resultants d’aquesta condemna deriven de les
sancions aplicades a la part acusada per un delicte ecològic localitzat de forma
concreta i específica a Torelló, el Grup Municipal de la CUP Torelló- Som Poble
proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords:
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
1. Sol·licitar formalment a l’Agència Catalana de l’Aigua que destini la suma
resultant de la sentència, 1.149.647 €,), exclusivament a la recuperació dels
recursos naturals hídrics de Torelló contaminats per aquest delicte o per altres
causes.
2.

Acordar que els 82.712 € fallats a favor de l’Ajuntament de Torelló, es
dedicaran única i exclusivament a la recuperació dels recursos hídrics locals
contaminats per aquesta o per qualsevol altra causa.

3. Informar d’aquest acord de ple a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Grup de
Defensa del Ter com a parts interessades, que juntament amb aquest
Ajuntament, van exercir l’acusació particular en aquesta causa.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.

Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Resultat: Aprovat per Unanimitat
3.2.- Donar compte al Ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
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Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió
plenària, per al general coneixement:

Codi
2017/2259
2017/2260
2017/2261
2017/2262
2017/2263

2017/2264
2017/2265

Data
creació
17/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017

Descripció

ALTA SERVEI VÀLID DEL CONSORCI AOC
SANCIÓ 37-17
ACORD INCOACIÓ 37.1-17
NÒMINA. MERITACIÓ TRIENNIS NÒMINA SETEMBRE 2017 MMM
CONTRACTE COMPLEMENTARI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 2
MÀQUINES MULTIFUNCIONS NOVES MITJANÇANT ARRENDAMENT I
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT (RENTING), EXPEDIENT NÚM.
2016/664
19/09/2017 ORDRE EXECUCIÓ MULTA COERCITIVA - P.P. LA CAMPANERIA - TF - 32/2017SSTT-ORDEXEC

2017/2266

19/09/2017 COMPLIMENT ORDRE EXECUCIÓ - C. CAPCIR, 1-9 - CÒDOL - 124/2014-SECREORDEXEC
19/09/2017 CONCEDIR EL FRACCIONAMENT DE LA 1A. QUOTA DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DEL “PROJECTE MODIFICAT D’OBRES D’URBANITZACIÓ DELS
CARRERS GIRAVOLT, SAU, JOAN DEORDAL I PUIGDESSALIT”, AL SR. J.T.V.

2017/2267

19/09/2017 SOL·LICITUD D'ACCÉS PER VEHICLES R.N.T.

2017/2268

19/09/2017 COMPLIMENT ORDRE EXECUCIÓ - C. PROGRÉS, 65 - MMR - 316/2017-SSTTORDEXEC

2017/2269

19/09/2017 APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA SOL·LICITAT PER
L'OPERADOR MAS MÓVIL

2017/2270
2017/2271
2017/2272
2017/2273
2017/2274
2017/2275
2017/2276

19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017

2017/2277

19/09/2017

2017/2278

19/09/2017

2017/2279

19/09/2017

2017/2280

19/09/2017

2017/2281
2017/2282

20/09/2017
20/09/2017

2017/2283

21/09/2017

2017/2284
2017/2285

21/09/2017
21/09/2017

2017/2286

21/09/2017

2017/2287

21/09/2017

2017/2288

21/09/2017 RESOLUCIÓ TARIFACIÓ SOCIAL SERVEI MENJADOR LLARS D'INFANTS
MUNICIPALS CURS 2017-2018, MT

2017/2289
2017/2290
2017/2291
2017/2292

21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017

APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES F-2017-34
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ 6 DE LA BESTRETA 6/2017 DE BENESTAR SOCIAL
APROVAR UN AD A FAVOR D'ESTEL 2005 SL
APROVAR UN AD A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA.
APROVAR UN AD A FAVOR DE M.S.S.
SOL.LICITUD CÒPIA PRIMERA OCUPACIÓ CR. ST. JOSEP, 43 TORELLÓ E.F.P.
DECLARACIÓ DE CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC DE
TORELLÓ - JO.V.P.
DECLARACIÓ DE CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC DE
TORELLÓ -A.A.S.
DECLARACIÓ DE CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC DE
TORELLÓ - M.C.J.
DECLARACIÓ DE CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC DE
TORELLÓ - A.B.C.
DECLARACIÓ DE CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC DE
TORELLÓ - G.P.C.
ALTA TRANSPORT ADAPTAT EXP. 2006-43
DECLARACIÓ DE CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR
PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC DE
TORELLÓ – J.R.M.
APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE DRENATGE DE L’AVINGUDA DEL
CASTELL
PRESENTACIÓ PROPOSTA D'AVALUACIÓ DE SÈRIES DOCUMENTALS FONS VITRI
RESOLUCIÓ TARIFACIÓ SOCIAL SERVEI MENJADOR LLARS D'INFANTS
MUNICIPALS CURS 2017-2018, XUG
RESOLUCIÓ TARIFACIÓ SOCIAL SERVEI MENJADOR LLARS D'INFANTS
MUNICIPALS CURS 2017-2018, STA
RESOLUCIÓ TARIFACIÓ SOCIAL SERVEI MENJADOR LLARS D'INFANTS
MUNICIPALS CURS 2017-2018, ACH

APROVAR LA RELACIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT P-2017-130
APROVAR LA RELACIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT P-2017-131
SOL·LICITUD D'ACCÉS PER VEHICLES G.C.R.
ADSCRIPCIÓ TORN DE NIT FJGG

2017/2293

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-578)

2017/2294
2017/2295

21/09/2017 APROVACIÓ ACTIVITAT 31ENA TROBADA DE GEGANTS A TORELLÓ
21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-579)

2017/2296

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-580)

2017/2297

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-581)

2017/2298

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-582)

2017/2299

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-583)

2017/2300

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-584)

2017/2301

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-585)

2017/2302

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-586)

2017/2303

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-591)

2017/2304

21/09/2017 DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDENANÇA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA F.V.G.

2017/2305

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-608)

2017/2306

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-611)

2017/2307

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I VIBRACIONS DE TORELLÓ (EXP.
2016-615)

2017/2308

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-657)

2017/2309

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-667)

2017/2310

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-675)

2017/2311

21/09/2017 DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR ORDENANÇA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA A.A.V.

2017/2312

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-689)

2017/2313

21/09/2017 DECLARACIÓ DE PRESCRIPCIÓ D'UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ
DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
DE TORELLÓ (EXP. 2016-612)

2017/2314

21/09/2017 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA URBANITZACIÓ CARRER GIRAVOLT,
SAU...
21/09/2017 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L'OBRA DE MILLORA DEL CAMÍ DE
CAN PESSETA
21/09/2017 DECLARAR LA PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT DE L'EXPEDIENT ORD CONVIVÈNCIA
CIUTADANA S.P.L.

2017/2315
2017/2316
2017/2317
2017/2318
2017/2319
2017/2320
2017/2321

21/09/2017 DECLARACIÓ CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ EXP SANCIONADOR ORD
CONVIVÈNCIA CIUTADANA A.G.C.
21/09/2017 DECLARAR CADUCITAT I PRESCRIPCIÓ EXP SANCIONADOR ORD CONVIVÈNCIA
I.G.P.
21/09/2017 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM.6 DE LA SALA POLIVALENT ZONA ESPORTIVA
21/09/2017 DECLARACIÓ CADUCITAT PRESCRIPCIÓ ORD CONVIVÈNCIA CIUTADANA A.G.O.
21/09/2017 DECLARAR PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT EXP SANCIONADOR ORD CONVIVÈNCIA
CIUTADANA Q.X.

2017/2322

21/09/2017 DECLARAR PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT EXP SANCIONADOR ORD CONVIVÈNCIA
CIUTADANA R.V.M.

2017/2323

21/09/2017 DECLARAR PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT EXP SANCIONADOR ORD CONVIVÈNCIA
CIUTADANA G.F.S.

2017/2324

21/09/2017 DECLARAR PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT EXP SANCIONADOR ORD CONVIVÈNCIA
CIUTADANA M.A.

2017/2325

21/09/2017 DECLARAR PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT EXP SANCIONADOR ORD CONVIVÈNCIA
CIUTADANA M.O.A.

2017/2326

21/09/2017 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DEL
2N. TRIMESTRE 2017
22/09/2017 APROVAR LA RELACIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT P-2017-132
22/09/2017 381-17 DEIXAR SENSE EFECTES COMUNICACIÓ ANNEX III

2017/2327
2017/2328

2017/2329

22/09/2017 CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRES SUBSTITUCIÓ XARXA AIGUA POTABLE CARRER
SANT ANTONI, NOMBRES PARELLS

2017/2330
2017/2331
2017/2332
2017/2333

22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017

2017/2334
2017/2335
2017/2336
2017/2337

22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017

2017/2338

22/09/2017

2017/2339

22/09/2017 INCOACIÓ EXPEDIENT DE LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT
DUES MÀQUINES MULTIFUNCIONALS PER LES DEPENDÈNCIES DE SERVEIS
SOCIALS I DE CULTURA

2017/2340
2017/2341
2017/2342
2017/2343

25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017

2017/2344
2017/2345

25/09/2017
25/09/2017

2017/2346
2017/2347

25/09/2017
25/09/2017

2017/2348
2017/2349
2017/2350
2017/2351
2017/2352
2017/2353
2017/2354
2017/2355

25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017

NÒMINA. REGULARITZACIÓ TRIENNIS SPG
ADHESIÓ SOL·LICITUD PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017
9-2015-I LEGITIMAR INNÒCUA
NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MRPC
NÒMINA. REGULARITZACIÓ TRIENNIS ORM
NÒMINA. DESCOMPTE QUOTA SINDICAL DE LA NÒMINA MENSUAL FJGG
APROVAR LA RELACIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT P-2017-135
NÒMINA. REGULARITZACIÓ DIFERÈNCIES SALARIALS I RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS FJGG

2017/2360
2017/2361
2017/2362
2017/2363
2017/2364

04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017

MODIFICACIO CONTRACTE
PROPOSTA SANCIO 17047535
ACORD INCOACIO 17047245
INCOACIO MANCA IDENTIFICACIO
PROPOSTA SANCIO

APROVAR LA RELACIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT P-2017-133
APLICACIÓ D'AVALUACIÓ I DESTRUCCIÓ DE DOC. DE L'ARXIU
NÒMINA. RECONEIXEMENT SERVEIS PREVIS (TRIENNIS) OAB
APROVAR UN ADO A FAVOR DEL LA FUNDACIÓ PRIVADA ESTUDIS MUSICALS
MANLLEU
APROVAR UN AD A FAVOR DE V.F.V.
APROVAR UN AD A FAVOR D'ACZEDA SL
APROVAR UN AD A FAVOR D'ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL
ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS
SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL EN
RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA

NÒMINA. PRODUCTIVITAT ABSENTISME POLICIA LOCAL SETEMBRE 2017
NÒMINA. APROVACIÓ FACTORS DE L’ESPECÍFIC NÒMINA SETEMBRE 2017
OVP OBRA - C. DE LA XEMENEIA, 5 - MCC - EXP. 279/2017-SSTT-CPOBRES
NÒMINA. APROVACIÓ DE GRATIFICACIONS I HORES EXTRES NÒMINA
SETEMBRE 2017
ADHESIÓ SOL·LICITUD PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017
NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT MMM SETEMBRE
2017
APROVAR LA RELACIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT P-2017-134.
NÒMINA. ASSIGNACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT JVA NÒMINA
SETEMBRE 2017

2017/2365
2017/2366
2017/2367
2017/2368
2017/2369
2017/2370
2017/2371
2017/2372
2017/2373
2017/2374
2017/2375
2017/2376
2017/2377
2017/2378
2017/2379
2017/2380
2017/2381
2017/2382
2017/2383
2017/2384
2017/2385
2017/2386
2017/2387
2017/2388
2017/2389

04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
09/10/2017

2017/2390
2017/2391
2017/2392
2017/2393
2017/2394
2017/2395
2017/2396
2017/2397
2017/2398
2017/2399
2017/2400
2017/2401
2017/2402
2017/2403
2017/2404
2017/2405
2017/2406
2017/2407
2017/2408

09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
13/10/2017

ACORD INCOACIO
INCOACIO MANCA IDENTIFICACIO
CONCESSIÓ DRET FUNERAR NÍNXOL RECUP 2156-4 M.F.M.
LLICÈNCIA OBRES
CONCESSIÓ COLUMBARI NÚM.36 M.C.M.
ART/2017.10.04 RET AUTORITZACIÓ PANCARTA
ALTA PLACA DE GUAL C SOBREMUNT 18
DESPESA DESTRUCTORA
ORDRE PAGAMENT P2017139
DEIXAR SENSE EFECTE LA DATA PROVA CATALÀ
RESOLUCIO APROVAR LLISTA DEFINITIVA
NOMENAMENT DIRECTORS
RELACIÓ FACTURES F201736
BESTRETA 3 AJUNTAMENT
BESTRETA B SOCIAL
JUSTIFICACIO BESTRETA TEATRE
ORDRE PAGAMENT P2017140
INCOACIO MANCA IDENTIFICACIO
ACORD INCOACIO
SANCIO 17048859
INCOACIO MANCA IDENTIFICACIO 17047534
SANCIO 17047535
MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM. 22 DEL 2017
TARIFACIÓ SOCIAL
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DELS LOCAL I EDIFICIS
nicipals depenents de l’ajuntament de Torelló
SOL.LICITUD CÒPIA PLÀNOLS CR. CANIGO 31
LLICÈNCIA AMBIENTAL
LEGITIMAR CN
RET BAIXA
SOL.LICITUD CÒPIA PLÀNOLS CR LA GLEVA 43
SOL.LICITUD ACCES PLANOLS CR CATALUNYA X.C.M.
SANCIONADOR ORD CONVIVENCIA CIUTADANA P.E.V.
ART/2017.10.11 - RET D'AUTORITZACIÓ
ORDRE PAGAMENT P2017136
ORDRE PAGAMENT P2017137
INCOACIO
ACORD INCOACIO 17047245
ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA ARXIU
ORDRE PAGAMENT P2017138
CERTIFICACIO 3 CARRER NOU I CORREDOR CAN REIG
ACORD INCOACIO 17049960
CERTIFICACIO1AREAGOSSOS
ADOPSRMONTERO
ORDRE PAGAMENT P2017142

2017/2409
2017/2410
2017/2411
2017/2412
2017/2413
2017/2414
2017/2415
2017/2416
2017/2417
2017/2418
2017/2419
2017/2420
2017/2421
2017/2422
2017/2423
2017/2424
2017/2425
2017/2426
2017/2427
2017/2428
2017/2429
2017/2430
2017/2431
2017/2432
2017/2433
2017/2434
2017/2435
2017/2436
2017/2437
2017/2438
2017/2439
2017/2440
2017/2441
2017/2442
2017/2443
2017/2444
2017/2445
2017/2446
2017/2447
2017/2448
2017/2449
2017/2450
2017/2451
2017/2452
2017/2453

12/10/2017
12/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
13/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017

APROVACIO MEM VAL DRENATGE PARC M AURELIA CAPMANY
APROVACIO INICIAL PROJ FOTOVOLTAICA LA COOPE
INCOACIO
AJUT DE CAIXA
llicència obres C. Giravolt, 47
LLICÈNCIA 1a OCUPACIÓ C. DELS OCELLS, S/N
ORDRE PAGAMENT P2017141
LLICÈNCIA GOS PERILLÓS
LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS POLICIA LOCAL
DELEGACIÓ COMPETENCIES JGL ACTES CARNAVAL
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES REGIDORA BENESTAR SOCIAL
ACTUACIO C ST BARTOMEU
CANVI DE NOM LLIÈNCIA OBRES GRANJA BOLADERAS
FORMACIÓ MVJ INSTAGRAM
RELACIÓ FACTURES F2017137
SUPERAR PROVA JPB
SUPERACIÓ PERÍODE PROVA AML
RETORN AVAL PTGE. 11 DE SETEMBRE, 2
RETORN AVAL C. ESPONA, 20
LPO Ptge. 11 de Setembre, 3 - 2n - 2a
ALTA SERVEI TRANSPORT ADAPTAT
ART/2017.10.18 A.D. REGLAMENT
AUTORITZACIÓ FORMACIÓ APB
RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT PROVISIONAL MR
RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL MR
CESSIÓ HABITATGE SOCIAL C PROGRÉS 110 1R 2A
CONCESSIÓ COLUMBARI NÚM. 37 CEMENTIRI MUNICIPAL P.C.T.
TRANSMISSIÓ DRET FUNERARI NÍNXOL 685-1-OEST S.N.F.
SENTENCIA JUDICIAL C.R.B.
BAIXA SERVEI TRANSPORT ADAPTAT
AD DAGRA ELECTRICS
AD J.C.
RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT M.B.
BAIXA TELEASSISTÈNCIA C.E.
BAIXA TELEASSISTÈNCIA D.T.
BAIXA TRANSPORT ADAPTAT G. N.
OVP C. COOPERATIVA, 26
LLICÈNCIA OBRES PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES BON PREU
ORDRE PAGAMENT P2017144
ORDRE PAGAMENT P2017145
DEVOLUCIO FIANCES GEA
ORDRE PAGAMENT P2017146
ORDRE PAGAMENT P2017147
AUTORITZACIO ACCES I COPIA PLANOS CR MARIA AURELIA CAPMANY
ORDRE PAGAMENT P2017143

2017/2454
2017/2455
2017/2456
2017/2457
2017/2458
2017/2459
2017/2460
2017/2461
2017/2462
2017/2463
2017/2464
2017/2465
2017/2466
2017/2467
2017/2468

20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

ACORD INCOACIO 17051128
SANCIO 17051427
SOL·LICITUD CARPA AGRUPACIÓ SARDANISTA
ORDRE PAGAMENT P2017148
AD SENYALS DILART
CLASSIFICACIÓ OFERTES
ADEQUACIÓ LOCAL LA SIRENA PL. NOVA, 3
BAIXA SERV TELEASSISTÈNCIA I PADRÓ
RELACIÓ FACTURES F201738
TRANSMISSIO DRET FUNERARI NINXOL 24-3-OEST S.N.F.
AD FINESTRES LA CABANYA JOAN CAPDEVILA
ABONAMENT SUBFACTORS ESPECÍFIC POLICIA
ART/2017.10.23 AD bombins naus
ART/2017.10.23 ret AD bombins
SENYALS SERVEIS VIALS DEL VALLES

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

3.3.- Donar compte al Ple del decret de delegació de competències en la regidora
Sra. Carme Francolí Casas

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=9
RELACIÓ DE FETS:
En data 16 d'octubre de 2017, es va dictar el decret de l'Alcaldia que es transcriu
literalment a continuació per al general coneixement.

Per tot això, es dóna compte al ple del dcret que es transcriu a continuació:
En data 16/10/2017 s’ha dictat el decret de l’alcaldia que es transcriu a continuació:
“Relació de fets
El mecanisme jurídic de la delegació de competències resulta un institut molt eficaç
quan del que es tracta és de dotar d’una major eficàcia i celeritat a l’actuació
municipal. És per això que l’Alcaldia considera oportú conferir delegacions a favor de
la Regidora de Benestar Social en relació als expedients que es resolen dels del
Departament de Benestar Social que per les característiques dels usuaris precisen de
la màxima agilitat de resolució.
Fonaments de Dret:

Primer.- D’acord amb el que preveuen els articles 21.1 a) de la Llei 7/1.985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i article 53.1 b) del Decret
Legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya (TRLMRLC), l’alcalde té atribuïda la facultat de direcció del
govern i l’administració municipals i, en conseqüència, l’exercici de la impulsió i
direcció dels serveis municipals exercint la potestat d’autoorganització que la llei
atribueix als ens locals a l’article 4.1 a) de la LRBRL.
Segon.- Els articles 21.3 de la LRBRL, 53.3 del TRLMRLC i 43 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals aprovat per Reial Decret
2.568/1.986, de 28 de novembre, (ROF), preveuen la possibilitat de delegació de
competències de l’alcalde als regidors.
Tercer.- L’article 56.2 del TRLMRLC estableix que “l’acord de delegació ha de
determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les
condicions concretes del seu exercici “. També s’atribueix a l’alcalde, a l’apartat 3r del
mateix precepte, la possibilitat de conferir delegacions especials per encàrrec específic
a favor de qualsevol regidor municipal encara que no pertanyi a la Junta de Govern
Local. El mateix preveu l’article 43.3 del ROF que, a més, en el seu segon apartat
afegeix que les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries
determinades i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com
la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
Quart.- D’acord amb el que preveu l’article 44 del ROF, totes aquestes delegacions
s’efectuaran per decret de l’alcaldia, que contindrà l’àmbit dels assumptes a què fa
referència la delegació, les facultats que es deleguen i les condicions específiques del
seu exercici i tindran efectes des del dia següent al de la data del decret, excepte que
s’hi fixi alguna altra data, sens perjudici de la seva preceptiva publicació al butlletí
oficial de la província i en el municipal si existeix. L’apartat 4t del mateix article exigeix
que es doni compte al ple, en la primera sessió que aquest celebri, de totes les
delegacions efectuades.
Cinquè.- El règim de delegació de competències, al qual s’ha de supeditar les
previsions que en fa la legislació local respecte a les Corporacions municipals,
s’estableix als articles 9 de la Llei 40/2.015, de 1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic i 8 de la Llei 26/2.010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, normes de rang i posteriors al reglament
esmentat.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,

RESOLC :

Primer- Delegar en la regidoria responsable de l’Àrea de Benestar Social Sra. Carme
Francolí i Casas , la facultat d’incoació, ordenació i resolució dels expedients que
s’indiquen a continuació :
Ajuts d’urgència social
Servei de teleassistència domiciliaria
Targetes d’aparcament provisional per a persones amb discapacitats
Targetes d’aparcament definitives per a persones amb discapacitats
Servei de neteja de xoc
Habitatge social
Préstec d’ajudes tècniques
Segon.- Publicar la part dispositiva d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en compliment del que disposen l’article 44.2 del ROF i 13 de la LRJAPPAC i exposar-la a el web municipal per a general coneixement.
Tercer.- Donar compte al plenari municipal la present resolució per a general
coneixement.
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

3.4.- Donar compte al Ple del decret de delegació de competències en la JGL en
realció als actes del carnaval
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Donar compte al Ple del decret de delegació de competències en la JGL en realció
als actes del carnaval
En data 16 d'octubre de 2017, es va dictar el decret de l'Alcaldia del qual se'n dóna
compte al ple per al general coneixement:

Per tot això, es dóna compte al Ple del decret que es transcriu a continuació::
“RELACIÓ DE FETS
La celebració del Carnaval és una competència transversal que afecta a vàries
Regidories de l’Ajuntament tot i que la gestió i coordinació d’aquest esdevinent
correspont a la Regidoria de Cultura.
El Carnaval és una de les celebracions que apleguen més afluència de públic al
municipi i comporta una multitud de tasques de coordinació entre les diferents
regidories, per aquest motiu considero que és important delegar la resolució dels
expedients referents al carnaval a la Junta de Govern .
Fonaments de dret
1.Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a
24)
2.Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya (articles 52 a 57)
3.Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals regulen (articles 35, 38, 43, 52 i 53)
4.Reglament Orgànic Municipal publicat al BOP de data 30 de juliol de 2.012.
Per 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 legislació vigent en matèria de
règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la
llei municipal de règim local de Catalunya.
RESOLC:

Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local la resolució dels expedients que
són necessaris per la celebració del Carnaval i que fan referència a :
1.Tots els actes administratius que calgui dictar en relació a la nau utilitzada pel
magatzem i arranjament de les carrosses que realitzen els Carrossaires.
2.Tots els actes administratius necessaris per la celebració del carnaval i
autoritzacions de les diferents activitats.

No es delega la competència per les autoritzacions de la via pública en relació a
firaires i parades ambulants ja que per la seva urgència i celeritat és més eficient que
la resolució correspongui a l’Alcaldia.
Segon.- Notificar personalment la present Resolució a les persones que integren la
Junta de Govern Local i publicar la delegació al Butlletí Oficial de la Província i
publicar-la igualment en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense perjudici de la seva
efectivitat des del mateix dia de la seva signatura.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta Resolució en la primera sessió
que dugui a terme.
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

3.5.- Donar compte al Ple de les actes de la JGL aprovades des de l'última sessió
plenària
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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 setembre de 2017.

-

Sessió ordinària del dia 2 d'octubre de 2017
Sessió ordinària del dia 9 d'octubre de 2017
Sessió ordinària del dia 16 d'octubre de 2017

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

4.0.- PRECS I PREGUNTES
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=12

5.0.- INFORMACIONS
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171030&punto=13

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

Torelló, a data de la signatura electrònica.

