Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Torelló, celebrada el dia 27
de novembre de 2017
Identificació de la sessió:
Òrgan: Ple
Núm.: X2017002374
Caràcter: Sessió Ordinària
Data inici: 27 de novembre de 2017
Horari: de les 19:00 h a les 21:07 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, 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

Han Excusat la seva assistència:



Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió

ORDRE DEL DIA
1.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017
2.- PROPOSTES
2.1.- HISENDA - Aprovar l'actualització de la retribució a percebre per SOREA, SAU,
respecte al servei de subministrament d'aigua al municipi l'any 2017
2.2.- HISENDA - Aplicació de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, i de modificació del pressupost per
l'aplicació del superàvit pressupostari derivat de la liquidació de l'exercici 2016.
2.3.- HISENDA - Reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura d'UTE Fundació MAP
Fundació TAC Osona, corresponent als serveis de jardineria del mes de maig de 2016
2.4.- SECRETARIA - Contracte de cessió de terrenys d'ADIF a l'Ajuntament, ubicats a
l'Av. del Castell, per a aparcament de vehicles
3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS - Donar compte dels Decrets aprovats
des de l'última sessió plenària
3.2.- DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS - Contractació per urgència d'un
conserge per a l'escola Vall del Ges
3.3.- DONAR COMPTE ACTES JGL - Donar compte al Ple de les actes de la JGL
aprovades des de l'última sessió plenària
3.4.- DONAR COMPTE D'INFORMACIONS D'HISENDA - Donar compte del cost efectiu
dels serveis de l'any 2016
3.5.- DONAR COMPTE D'ALTRES INFORMACIONS - Donar compte del comunicat del
CEM en defensa de l'escola catalana
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- POLÍTIQUES D'IGUALTAT - Manifest unitari de tots els grups municipals pel dia
internacional de la violència envers les dones. 25 de novembre de 2017
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió
1.0.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1.- Sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=1

L'acta s'aprova per unanimitat dels membres assistents, amb les observacions que hi
fa al respecte el regidor Sr. Lluís Toneu.

2.0.- PROPOSTES

2.1.- HISENDA - Aprovar l'actualització de la retribució a percebre per SOREA,
SAU, respecte al servei de subministrament d'aigua al municipi l'any 2017
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=2
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple de l'ajuntament del 28 de novembre de 2016, es va aprovar la
retribució a percebre per l'empresa Sorea, S.A. l'any 2016, per la prestació del servei
municipal de subministrament d'aigua potable al Municipi de Torelló:
Ús domèstic:
Mínim:
Excés del mínim:
Ús industrial:

0,3503 €/m³ facturat
0,4754 €/m³ facturat
0,3785 €/m³ facturat

En data 5 d’octubre de 2017, el Sr. Josep Maria Montserrat Ortego, en representació
de l'empresa Sorea, S.A., va presentar la proposta d’actualització de la retribució
definitiva per a l'any 2017, essent els nous preus proposats els següents:
Ús domèstic:
Mínim:
Excés del mínim:
Ús industrial:

0,3521 €/m³ facturat
0,4778 €/m³ facturat
0,3804 €/m³ facturat

L'informe de l’enginyer municipal de data 13 de novembre de 2016, que consta a
l’expedient, determina que com a resultat de l’aplicació dels diferents preus i índexs
integrants de la fórmula polinòmica que s’utilitza per l’actualització dels preus de
l’aigua, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió ordinària del dia 7 de
maig de 1987, l’índex de revisió a aplicar als preus de l’any 2016 seria l’1,00511.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Majoria Absoluta del nombre legal de
membres, acorda:
Primer.- Aprovar com a retribució definitiva a l’empresa Sorea, S.A.U., per a la gestió
del servei municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, amb
efectes de l’1 de gener de 2017, la resultant de l'aplicació de l’índex de revisió obtingut
de la fórmula polinòmica establerta en el Ple de l'Ajuntament del 7 de maig de 1987,
als preus de l’any 2016:
. Mínim .............................
. Excés del mínim ............

0,3521 €/m³ facturat
0,4778 €/m³ facturat

- Ús industrial.................................................

0,3804 €/m³ facturat

- Ús domèstic:

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea, S.A.U. i al departament d’obres i
serveis de l’ajuntament.
Tercer.- 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
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: 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

2.2.- HISENDA - Aplicació de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, i de modificació del
pressupost per l'aplicació del superàvit pressupostari derivat de la liquidació de
l'exercici 2016.
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=3
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (en endavant LOEPSF) va regular en el seu article 32 els destins del
superávit pressupostari, establint:
«1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en
superávit, esta se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y
Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el
límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a
destinar a la reducción de deuda.
2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al
Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento
la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define
en la normativa europea».
En la seva redacció inicial, el destí únic era reduir endeutament. Ara bé, la Llei 9/2013,
de 21 de desembre, de control del Deute Comercial en el sector públic (LCDC) ha
desenvolupat l’article 32 LOEPSF i les seves excepcions al destí del superávit
mitjançant una Disposició Addicional 6ena. de la LOEPSF. Així doncs, d’acord amb
aquesta norma l’ajuntament haurà de haurà de destinar el superàvit al pagament
d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de
l’exercici anterior i, una vegada aplicat, si es compleixen els requisits que preveu la
norma, podrà destinar-se el superàvit a inversions financerament sostenibles.
La Disposició Addicional noranta-sisena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 prorroga per l’exercici 2017 les regles
especials pel destí del superàvit pressupostari previstes a la Disp. Ad. 6ena de la
LOEPSF.
En la liquidació del pressupost 2016 l’Ajuntament de Torelló va tancar l’exercici amb
una capacitat de finançament de 1.128.255,22€ i amb un romanent líquid de tresoreria
de 5.220.071,71€. La quantitat a tenir en compte per aplicar l’article 32 de la LOEPSF
serà la menor entre, el superàvit i el romanent de tresoreria, amb el límit del volum
d’endeutament.
L’Ajuntament de Torelló no té a 31 de desembre de 2016 obligacions pendents
d’aplicar el pressupost. El seu nivell d’endeutament és inferior al 110% dels seus
ingressos corrents liquidats i el seu període mitjà de pagament no supera els 30 dies
des de la data d’aprovació de la factura.

Consta a l’expedient informe d’intervenció i memòria econòmica.
FONAMENTS DE DRET:








Disposició Addicional 16 i article 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les
d’Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLHL)
Articles 9d), 34,47, 48 i de 98 a 100 del RD 500/19990, de 20 d’abril per que es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 38/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes locals en matèria de pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Articles 21.1.f) y 22.2.a), e) y 113 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Règim Local.
Reglament (UE) Nº 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de
la Unió Europea (SEC-10
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
Llei 3/2017, de 27 de juny, pressupostos de l’Estat per l’any 2017 que prorroga
per l’any 2017 la Disposició Addicional 6ena de la LOEPSF.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Majoria Absoluta del nombre legal de
membres, acorda:
Primer.- Declarar que el superàvit pressupostari resultant de la liquidació 2016 per
import de 1.128.255,22€, s’apliqui als diferents destins que s’indiquen tot seguit:
A) Inversions financerament sostenibles 149.011,34 €
B) Préstec SOREA
220.813,88 €
C) Amortització de préstecs
758.430,00 €
Import del superàvit a aplicar - TOTAL: 1.128.255,22 €

A) Detall de les inversions financerament sostenibles:

INVERSIONS FINACERAMENT SOSTENIBLES
306 160

6190002 DRENATGE AV. CASTELL

306 4312 6320000 MILLORA MERCAT MUNICIPAL

Credits
totals

Finançat
amb RLT

382.899,31

82.834,75

9.100,46

5.000,00

6.000,00

5.998,00

306 454

MILLORES INFR ESTRUCTURES PABORDES
6190000 ROCAPREVERA

306 165

6190000 MILLORES ILLUMINACIÓ

15.000,00

15.000,00

405 165

6190000 MILLORES ILLUMINACIÓ (Pla de Barris)

40.000,00

20.000,00

306 1532 6190000 REPOSICIÓ DEL FERM DE CARRERS I PLACES

48.588,95

20.178,59

501.588,72

149.011,34

Aquestes inversions es declaren inversions financerament sostenibles i d’acord amb la
Disposició Addicional 16ena del TRLHL, la part que no estigui finançada per

subvencions ni taxa afectada a inversions, es finançaran amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals.
D’acord amb la Llei 3/2017, de Pressupostos Generals de l’Estat es podran disposar i
reconèixer les obligacions a l’exercici 2018 però caldrà en tot cas que l’autorització es
produeixi dins l’exercici 2017.
B) Préstec SOREA: préstec contret amb la Societat Regional de Abasteciminento
de Aguas,SAU (SOREA) en data 9 de setembre de 2014 per el finançament de
les obres corresponents a la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del
Voltreganès i Osona Nord.
C) Amortització de préstecs vigents per import de 758.430,00€, segons la
priorització realitzada per la tresorera municipal en l’informe que consta a
l’expedient.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost número 27/2017, en la
modalitat de suplement de crèdit per l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec
al romanent de tresoreria per a despeses generals no compromès (502 8700000) i per
import de 1.128.255,22€ per finançar per les actuacions següents:
A) Inversions financerament sostenibles
B) Préstec SOREA
C) Amortització de préstecs
Import del superàvit a aplicar - TOTAL:

149.011,34 €
220.813,88 €
758.430,00 €
1.128.255,22 €

A)Detall de les inversions financerament sostenibles en les quals es procedeix al
canvi de finançament (de finançament amb préstec es passa a finançament amb RLT
per a despeses general no afectat)

INVERSIONS FINACERAMENT SOSTENIBLES
306 160

6190002 DRENATGE AV. CASTELL

306 4312 6320000 MILLORA MERCAT MUNICIPAL

Credits
totals

Finançat
amb RLT

382.899,31

82.834,75

9.100,46

5.000,00

6.000,00

5.998,00

306 454

MILLORES INFR ESTRUCTURES PABORDES
6190000 ROCAPREVERA

306 165

6190000 MILLORES ILLUMINACIÓ

15.000,00

15.000,00

405 165

6190000 MILLORES ILLUMINACIÓ (Pla de Barris)

40.000,00

20.000,00

48.588,95

20.178,59

501.588,72

149.011,34

306 1532 6190000 REPOSICIÓ DEL FERM DE CARRERS I PLACES

B) Préstec contret amb la Societat Regional de Abasteciminento de Aguas,SAU
(SOREA) en data 9 de setembre de 2014 per el finançament de les obres
corresponents a la xarxa d’abastament d’aigua potable en alta del Voltreganès i Osona
Nord. Quantitat a amortitzar anticipadament: 220.813,88€ (aplicació pressupostària

306 161 6330001). Finançament: Romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals no compromès
c) Amortitzacions anticipades de préstecs: Import global 758.430,00€.
Finançament: Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals no compromès

prés tec
III2012/1/CEC1
(1)
I2012/1/BBVA1
(2)
VII2010/1/CEC1
(1)
VIII2010/1/UNNI
M1

ca pi tal i ni ci a l

704.051,00 €

ca pi tal
pendent a
31/12/2017
297.028,13

Ca pi tal a
a mortitza r

Ti pus d’i nterès

4,17%
174.051,00 €

386.669,58 €

45.562,96

4,82% (-1%)
45.562,96 €

554.702,88 €

158.598,31

1,57%

62.702,88 €

1.268.077,87 €

593.753,66

1,47%

476.113,16 €

TOTAL

758.430,00 €

Tercer.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci insertat al Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar al·legacions. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini indicat no hi ha reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.

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, 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 EN CONTRA
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
Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres

2.3.- HISENDA - Reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura d'UTE
Fundació MAP Fundació TAC Osona, corresponent als serveis de jardineria del
mes de maig de 2016
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=4
RELACIÓ DE FETS:
En data 18 d’octubre de 2017 s’ha presentat a l’Ajuntament (registre d’entrada
E201008280) per part de la Sra. Herminia Ordeig Boladeras, qui actua en nom de la
Unió Temporal d’Empreses Fundació privada MAP i Fundació Privada TAC Osona,
amb CIF U55222038, un escrit en el qual s’indica que en data 15 de maig de 2016 es
va emetre factura pels serveis de jardineria corresponents al mes de maig de 2016
però que l’esmentada factura no es va enviar a l’Ajuntament de Torelló a través de la
plataforma de facturació electrònica i per això ara en sol·liciten el pagament.
Consta a l’expedient l’informe Cap del Departament d’Infraestructures i manteniment
de l’Ajuntament en el que s’indica:
“Que durant el mes de maig 2016 l’UTE Fundació Privada MAP i Fundació Privada Tac
Osona va portar a terme els treballs de conservació i manteniment de les zones verdes
del municipi de Torelló conforme a les condicions fixades al Plec de condicions
tècniques, al Plec de clàusules administratives i el Pla Director de la Jardineria de
Torelló.
Que comprovades les factures presentades per la UTE Fundació Privada MAP i
Fundació Privada Tac Osona el 2016 en referència als treballs del servei de
conservació i manteniment de les zones verdes, per motius aliens a l’Ajuntament de
Torelló, l’empresa adjudicatària no va presentar la factura corresponent al mes de
maig de 2016.”
Per part de la intervenció municipal es constata que la factura que s’indica no va
abonar-se en el seu dia per no haver tingut entrada a l’Ajuntament. No existeix
consignació pressupostària en el pressupost 2017 a l’aplicació 305 171 2279900 per
fer front a la mateixa (si per vinculació jurídica) per aquest motiu el Ple de la
Corporació és l’òrgan competent per l’aprovació del reconeixement extrajudicial de
crèdit. Es troba en tràmit una modificació del pressupost per ampliar l’aplicació
pressupostària indicada pel supòsit d’aprovació del present reconeixement extrajudicial
de crèdit.
Factura reclamada:
Núm. de fra

Concepte

Proveïdor

11

Neteja jardins Torelló. Maig 2016
Manteniment jardins Torelló.
Maig 2016

UTE Fundació privada MAP I
Fundació privada TAC Osona
(U55222038)

Import
(iva
inclòs)
18.712,80€

Correspon, d’acord amb la normativa vigent, l’aprovació d’un expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits atès que la factura que es reclama és d’un
exercici anterior a 2017

FONAMENTS DE DRET:
Article 25.1, 26.2 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
capítol 1er del títol sisè de la Llei 39/1998, reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el reconeixement del crèdit que tot seguit s’indica, corresponent a
l’exercici 2016 i que es tracta d’un servei efectivament realitzat i no abonat, tal i com es
constata de la documentació obrant a l’expedient.
Núm. de fra

Concepte

Proveïdor

11

Neteja jardins Torelló. Maig 2016
Manteniment jardins Torelló.
Maig 2016

UTE Fundació privada MAP I
Fundació privada TAC Osona
(U55222038)

Import
(iva
inclòs)
18.712,80€

Segon.- Aplicar amb càrrec al pressupost 2017 la factura abans indicada, autoritzant i
disposant la despesa i reconeixent la obligació per un import de 18.712,80€ (IVA
inclòs) a favor de l’UTE Fundació Privada MAP i Fundació Privada Tac Osona, amb
càrrec a la partida 305 171 2279900, corresponent al servei de conservació i
manteniment de les zones verdes del municipi de Torelló del mes de maig de 2016,
una vegada aprovada definitivament la modificació del pressupost que ha de dotar de
crèdit suficient per poder fer front a l’esmentada despesa.
Tercer.- 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.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per Unanimitat atès el resultat que s’especifica a continuació:
Aprovat per unanimitat dels membres presents
Resultat: Aprovat per Unanimitat
2.4.- SECRETARIA - Contracte de cessió de terrenys d'ADIF a l'Ajuntament,
ubicats a l'Av. del Castell, per a aparcament de vehicles
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=5
Relació de Fets :
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.
Aquests terrenys, amb referència cadastral 8960101DG3586S0001ER i amb una
superfície de 2.550 m2 són propietat de ADIF.
Els terrenys propietat de ADIF es troben qualificats com a Sistemes d’Infrastructures i
com a Sistema viari.
El plenari municipal en sessió celebrada el 24 de juliol de 2.017 va acordar aprovar el
contracte de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Torelló presentat per ADIF en
relació a la finca situada a l’altra costat de l’actual estació de RENFE a l’Avinguda
Pirineus , 1 propietat de ADIF per un termini de vuit anys que finia el 30 de juny de
2.025.
Es va trametre el contracte a ADIF per procedir a la seva signatura i ens van retornar
un nou esborrany de contracte en què es preveu la cessió dels terrenys situats a
l’Avinguda Pirineus, 1 pel termini de 10 anys finalitzat la durada del contracte de cessió
el 31 d’octubre del 2.027.
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.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, 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 de deu anys , tal com consta a l’expedient.
Segon.- Deixar sense efectes el model de contracte de cessió d’ús aprovat per acord
del plenari municipal en sessió celebrada el 24 de juliol de 2.017.
Tercer.- Notificar el present acord a ADIF pel seu coneixement i procedir a la
signatura del conveni.
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.
VOTACIÓ:

La proposta s’aprova per Unanimitat atès el resultat que s’especifica a continuació:
Aprovat per unanimitat dels membres presents
Resultat: Aprovat per Unanimitat
3.0.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS - Donar compte dels Decrets
aprovats des de l'última sessió plenària
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=6
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
2017002469 25/10/2017
2017002470 25/10/2017
2017002471 25/10/2017
2017002472 25/10/2017
2017002473 25/10/2017
2017002474 25/10/2017
A.C.
2017002475 26/10/2017
2017002476 26/10/2017
2017002477 26/10/2017
2017002478 26/10/2017
2017002479 26/10/2017
2017002480 26/10/2017
2017002481 25/10/2017
TRIBUNAL
2017002482 26/10/2017
2017002483 26/10/2017
OLOT
2017002484 26/10/2017
2017002485 26/10/2017
2017002486 26/10/2017
2017002487 25/10/2017
2017002488 25/10/2017
2017002489 25/10/2017
2017002490 25/10/2017
CANTONADA
2017002491 25/10/2017
2017002492 25/10/2017
LES DONES
2017002493 25/10/2017

Descripció
DENEGAR AL·LEGACIONS P.A.R.D.L.R.
ESTIMAR AL·LEGACIONS R.P.B.
DENEGAR AL·LEGACIONS J.S.R.
RELACIÓ ORDRE DE PAGAMENT P-2017-150
RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT D.S.
RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT PROVISIONAL
TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL
RELACIÓ ORDRES DE PAGAMENT P-2017-149
VP TAULES I CADIRES
VP TAULES I CADIRES
DENEGAR AL·LEGACIONS A.M.F.E.
DENEGAR AL·LEGACIONS G.C.A.
APROVAR LLISTA ADM I EXCLOSOS PROV

I

ACORD INCOACIO
SOL·LICITUD COL·LABORACIO PROTECCIO CIVIL
OBRA MAJOR C CAL FEINER 5
LLICÈNCIA OBRES PTGE. ESPORTS, 6
adjudicació escàners
VP TAULES I CADIRES 25102016
VP TAULES I CADIRES
VP TAULES I CADIRES
ALTA PLACA DE GUAL C. PROGRÉS,

10

AMB C. DE LA RIBA
INCFREMENT TRAM SUBMINISTRAMENT AIGUA
AD DIFERÈNCIA SERVEI INFORMACIÓ I ATENCIÓ A
ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

2017002494 25/10/2017
M.S.D.
2017002495 25/10/2017
C.R.C.
2017002496 25/10/2017
E.Z.A.
2017002497 25/10/2017
2017002498 25/10/2017
2017002499 27/10/2017
2017002500 26/10/2017
2017002501 26/10/2017
2017002502 27/10/2017
2017002503 27/10/2017
2017002504 27/10/2017
2017002505 27/10/2017
2017002506 27/10/2017
2017002507 27/10/2017
2017002508 27/10/2017
2017002509 27/10/2017
2017002510 26/10/2017
TUBAU
2017002511 30/10/2017
2017002512 30/10/2017
2017002513 30/10/2017
2017002514 30/10/2017
2017002515 30/10/2017
2017002516 30/10/2017
MATA
2017002517 30/10/2017
2017002518 30/10/2017
MONTSERRAT
2017002519 30/10/2017
2017002520 30/10/2017
2017002521 30/10/2017
OBJECTIUS
2017002522 30/10/2017
2017002523 31/10/2017
2017002524 31/10/2017
2017002525 31/10/2017
2017002526 31/10/2017
2017002527 31/10/2017
2017002528 31/10/2017

2017002529 31/10/2017
CONVOCATÒRIA
2017002530 31/10/2017
ELECTRICA

AUTORITZACIO COPIA PLANOLS CR CANIGO 31
TRANSMISSIO DRET FUNERARI NINXOL 186-3-EST
TRANSMISSIO DRET FUNERARI NINXOL 454-5-OEST
INCREMENT TRAMS SUBMINISTRAMENT AIGUA
RET MODIFICACIÓ ENTITAT DE REGISTRE ID-CAT
RELACIÓ DE FACTURES F/2017/39
BAIXA SERVEI TELEASSISTÈNCIA PILAR ARQUES
PISSARRA PAVELLO
CERTIFICACIÓ 1 CONSTRUCCIÓ 20 NÍNXOLS
VP TAULES I CADIRES
AD ACCESSIBILITAT LA CABANYA VILLENA
AUTORITZACIÓ OCELLAIRES
INCREMENT TRAM AIGUA
ART/2017.10.26 ret requerir documentació
PRODUCTIVITAT MMM OCTUBRE2017
PRODUCTIVITAT JVA OCTUBRE 2017
DENEGAR AL·LEGACIONS ANTONIO DOMENECH
OBRA MAJOR RDA POLLANCREDES 7
INCREMENT TRAM AIGUA POTABLE
INCREMENT TRAM AIGUA POTABLE
INCREMENT TRAM AIGUA POTABLE
INCREMENT TRAM AIGUA POTABLE
MODIFICACIÓ DADES INSTITUT ESCOLA MARTA
MODIFICACIÓ DADES CÀRITAS DIOCESANA DE VIC
AUTORITZACIÓ
CASTANYADA
BARRI
DE
BAIXA HORT SOCIAL NUM 1 Y.Z.
BAIXA HORT SOCIAL MAS CERVIA NUM 6 J.T.V.
ASSIGNAR COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER
RELACIÓ D'ORDRE DE PAGAMENT P/2017/151
RESOL ABONAMENT TRIENNIS D.G.P.
GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL OCTUBRE 2017
PETICIÓ FORMACIÓ PCT
PRODUCTIVITAT OCTUBRE 2017 ART
LPO C. DEL TER 19 BX
REVOCACIÓ PARCIAL DEL PROGRAMA DEL
PROJECTE DE TREBALL ALS BARRIS 2016
EXPEDIENT CTB-038/16
TRAMITACIO
BESTRETES
EXPEDIENTS
2017 REHABILITACIÓ ELEMENTS COMUNS
APROVACIO
MEMORIA
VAL
INSTAL.LACIÓ
NAU CARROSSES

2017002531
2017002532
2017002533
2017002534
2017002535
2017002536

02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017
02/11/2017

2017002537 02/11/2017
2017002538 03/11/2017
2017002539 03/11/2017
P/2017/152
2017002540 03/11/2017
OCTUBRE 2017
2017002541 03/11/2017
2017002543 03/11/2017
2017002544 03/11/2017
2017002545 03/11/2017
2017002546
2017002547
2017002548
2017002549
2017002550
2017002551
2017002552
2017002553
2017002554
C.G.B.
2017002555
2017002556
2017002557
2017002558
2017002559
2017002560
2017002561
2017002562
2017002563
2017002564

03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017

2017002565 08/11/2017
2017002566 08/11/2017
2017002567 08/11/2017
2017002568 08/11/2017
2017002569 08/11/2017
ACAT
2017002570 08/11/2017

SANCIÓ 17052805
APROVACIÓ PLA SEGURETAT
RESPOSTA SOL·LICITUD REVISIÓ PROVA AOV
2017.11.02 ret de delegació
2017.11.02 ret de delegació
TARIFACIÓ SOCIAL SERVEI MENJADOR LLARS
D'INFANTS CURS 2017-2018 DF 30102017
OBERTURA FESTIUS
APROVAR RELACIÓ COMPTABLE D'ORDRES
DE PAGAMENT P/2017/153
ADOP ASSEGURANÇA SOCIAL SETEMBRE 2017
APROVAR PADRÓ TAXA AIGUA I CLAVEGUERAM
PETICIÓ FORMACIÓ LBL 17102017
LEGITIMAR CANVI NO SUBST
TARIFACIÓ SOCIAL SERVEI MENJADOR LLARS
D'INFANTS CURS 2017-2018 RMC
CONSTITUCIÓ BORSA PERSONAL CONSERGE
INSTAL·LACIONS EDUCATIVES
DUPLICAT TITOL NINXOL 25-1-OEST J.F.C.
CESSIO US HORT SOCIAL CR VALLESPIR
RESPOSTA RECURS D'ALÇADA JSV
LEGITIMACIO CP
ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR X2017000995 M.L.
PRODUCTIVITAT POLICIA OCTUBRE 2017
ACCEPTAR RENÚNCIA FORMACIÓ MSV
FORMACIÓ JHP
IMPOSICIÓ SANCIÓ ORD CONVIVENCIA CIUTADANA
TARGETA D'ARMES CARABINA E.C.R.
TARGETA D'ARMES CARABINA D.M.O.
CONTRACTACIÓ URGÈNCIA CONSERGE EVG
ESTABLIMENT SERVEIS MÍNIMS
VP CASTANYADA I SANT JORDI
INCOAR EXP ESMENA
REQUERIR ESMENA
DESISTIMENT CCU
INCOACIÓ CONTRACTE SERVEIS
LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS PLA OCUPACIÓ
TREBALLADOR SOCIAL
DESISTIMENT CCU
TARIFACIO SOCIAL SERVEI MENJADOR LLAR
D'INFANTS CURS 2017-2018 AJV
TARIFACIÓ SOCIAL SERVEI MENJADOR LLARS
D'INFANTS CURS 2017-2018 LRF
INCOACIÓ CONTRACTE OBRES
AUTORITZACIÓ ÚS TEATRE CIRVIANUM 172018
AUTORITZACIÓ ÚS TEATRE CIRVIANUM

2017002571 08/11/2017
2017002572 09/11/2017
2017002573 09/11/2017
2017002574 09/11/2017
2017002575 09/11/2017
2017002576 09/11/2017
M.L.F.S.
2017002577 09/11/2017
2017002578 09/11/2017
F/2017/40
2017002579 09/11/2017
D.O.M.
2017002580 09/11/2017
2017002581 09/11/2017
2017002582 09/11/2017
2017002583 09/11/2017
2017002584 10/11/2017
2017002585 10/11/2017
2017002586 10/11/2017
2017002587 10/11/2017
2017002588 10/11/2017
2017002589 10/11/2017
2017002590 10/11/2017
2017002591 13/11/2017
2017002592 13/11/2017
2017002593 13/11/2017
2017002594 13/11/2017
2017002595 13/11/2017
2017002596 13/11/2017
2017002597 13/11/2017
2017002598 13/11/2017
2017002599 13/11/2017
CIUTADANIA
2017002600 13/11/2017
LABORAL OCT
2017002601 13/11/2017
MORENO
2017002602 14/11/2017
2017002603 14/11/2017
2017002604 14/11/2017
2017002605
2017002606
2017002607
2017002608
2017002609
2017002610
2017002611

14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017

21/2017 FESTIVAL CINEMA MUNTANYA
AD ADQUISICIÓ DESFIBRIL·LADORS
ACORD INCOACIO 17054546
SANCIO 17054852
INCOACIO MANCA IDENTIFICACIO 17053909
ACORD INCOACIO 17053673
ESTIMAR AL.LEGACIONS EXP SANCIONADOR
ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR 2017/989 K.S.S.
RECONÈIXER OBLIGACIONS DE DESPESA RELACIÓ
CONCESSIO

NINXOL

RECUPERACIO

199-1-EST

APROV MEM VAL CONSTRUCCIO NOUS POUS
AUTORITZACIO DUES ANTENES WIFI
FORMACIÓ JGF BIBLIO BLOGS
FORMACIÓ CPB
RESCISSIÓ CONTRACTE LABORAL ISABEL BRAULT
OVP C ESPADAMALA 23
1 PAGAMENT EMMT
OBRA MAJOR C GIRAVOLT 8
APROV MEM VAL ASFALTAT CARRERS
ALTA SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR
INCOACIÓ SANCIÓ
ADOP SEGURETAT SOCIAL PERÍODE 09/2013
OPV AL PASSATGE ONZE DE SETEMBER 3-5
OBRA MAJOR C DELS OCELLS RDA DEL PUIG
OBRA MAJOR C CAL FEINER 16
RET REVERSIO FINCA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT
APLICACIÓ ALTES I BAIXES VAGA 8 NOV
LEGITIMACIO CONTROL COMPLEMENTARI
ASSIGNACIÓ TASQUES TÈCNICA DE DIVERSITAT I
APROVAR

SUBFACTORS

ESPECÍFIC

PERSONAL

ABONAMENT HORES EXTRES FESTA MAJOR LLUÍS
RELACIÓ DE FACTURES F/2017/41
AUTORITZACIÓ ÚS TEATRE CIRVIANUM
2/2018 ESCOLA ROCAPREVERA
AUTORITZACIÓ ÚS TEATRE CIRVIANUM
22/2017 CLUB FUTBOL TORELLÓ
CARPA MARATÓ ZUMBA
ESTIMAR AL·LEGACIONS C.M.C.
ESTIMAR AL·LEGACIONS B.A.C.
PAGAMENT DE L'IRPF A L'ATC
ESTIMAR AL·LEGACIONS E.D.S.
ADOP SEGURETAT SOCIAL AT09D3AO
DENEGAR AL·LEGACIONS C.P.M.

2017002612
2017002613
2017002614
2017002615
2017002616
PADROS
2017002617

14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
14/11/2017

ESTIMAR AL·LEGACIONS J.F.G.
ARXIU EXP SANCIONADOR ORD CONVIVENCIA M.M.
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR
INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR
TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL JOSEP

TRANSMISSIÓ DRET FUNERARI NÍNXOL
161-1-EST-CENTRAL FUNDACIO D'ANCIANS ST
FELIU TORELLO
2017002618 15/11/2017
ALTA SERVEI TRANSPORT ADAPTAT
2017002619 15/11/2017
TARGETA APARCAMENT PROVISIONAL
2017002620 15/11/2017
CERTIFICACIÓ 4 CARRER NOU I CAN REIG
2017002621 15/11/2017
APROVACIÓ
DEFINITIVA
BORSA
ADMINISTRATIUS/VES
2017002622 15/11/2017
RESOL FORMACIÓ PROGRAMA GESTIÓ PRESÈNCIA
2017002623 15/11/2017
RESPOSTA INSTÀNCIES SRS. R.P. CE CARRER NOU
2017002624 15/11/2017
INCOAR EXP BAIXA
2017002625 15/11/2017
AMPLIACIÓ SUPERMERCAT PL. NOVA, 12-13
2017002626 15/11/2017
OBRA MAJOR C NOU 83
2017002627 15/11/2017
SOL·LICITUD SALA D'ACTES ITC, SA DIA 27/11/2017
2017002628 15/11/2017
TARGETA APARCAMENT PROVISIONAL J.P.
2017002629 15/11/2017
TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL J.H.
2017002630 16/11/2017
ARXIU EXP SANCIONADOR X2017001064
ORD CONVIVENCIA P.A.M.
2017002631 16/11/2017
CERTIFICACIÓ 7 SALA POLIVALENT
2017002632 16/11/2017
CERTIFICACIÓ 4 CARRER GIRAVOLT I ALTRES
2017002633 16/11/2017
CORRECCIÓ ERRORS LLISTA DEFINITIVA BORSA
ADM
2017002634 16/11/2017
FORMACIÓ GCS
2017002635 16/11/2017
OVP C. CABRERA, 34
2017002636 16/11/2017
OVP C. LA GLEVA, 43
2017002637 16/11/2017
OVP AV. MONTSERRAT, 46
2017002638 16/11/2017
OBRA MAJOR PL. NARCÍS MONTORIOL
2017002639 16/11/2017
OBRA MAJOR CORREDOR DE CAN REIG, 3
2017002640 16/11/2017
ARXIU EXP SANCIONADOR GOSSOS PERILLOSOS
J.P.R.
2017002641 16/11/2017
AD QUOTA SOCI FONS CATALÀ ANY 2017
2017002642 16/11/2017
APROV INICIAL PROJ APARCAMENT RENFE
2017002643 16/11/2017
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST EXP. 26/2017
2017002644 16/11/2017
MS CANVI DE TITULAR PARADA 51 MERCAT
SETMANAL
2017002645 16/11/2017
AD Subministrament bombins jardins
2017002646 17/11/2017
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS
AGRUPAMENT ESCOLTA
2017002647 17/11/2017
INCOAR EXP ESMENA
2017002648 17/11/2017
REQUERIR CONTROL INICIAL
2017002649 17/11/2017
INCOAR EXP BAIXA
2017002650 17/11/2017
VP TAULES I CADIRES
2017002651 17/11/2017
SANCIO 17056022
2017002652 17/11/2017
ACORD INCOACIO 17055724

2017002653
2017002654
2017002655
2017002656
2017002657
2017002658

17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
20/11/2017

2017002659 20/11/2017
SSTT-CPOBRES
2017002660 20/11/2017
2017002661 20/11/2017
2017002662 20/11/2017
2017002663 20/11/2017
2017002664
2017002665
2017002666
2017002667
2017002668
2017002669
2017002670
2017002671
2017002672
2017002673
2017002674
2017002675
2017002676
2017002677
2017002678

20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
20/11/2017

ACCIONS 25 NOVEMBRE
CONTRACTACIÓ PLA D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ
incoació sancionador
incoació sancionador
incoació sancionador
LARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS OBRES EXP.
123/2017-SSTT-CPOBRES
LARACIÓ ESPECIAL INTERÈS OBRES EXP. 333/2017AD(/) PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT
EXTERIOR DEL NUCLI ANTIC
TROBADA DELEGATS I DELEGADES
AD PROJECTE DE REMODELACIO DE LLUMENERES
ENLLUMENAT PÚBLIC NUCLI ANTIC
ESMENA RET 15/11/2017 SOL·LICITUD SALA
D'ACTES ITC, SA DIA 27/11/2017
C. NOU, 74
ADJUDICACIÓ CONTRACTE
INCOACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS
ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES
ARXIU EXP SANCIONADOR X2017000596 A.G.C.
RELACIÓ D'ORDRES DE PAGAMENT P/2017/154
ORDRE P 2017156
CERTIFICACIÓ 5 CARRER NOU I CAN REIG
ORDRE PAGAMENT P/2017/157
ALTA SERVEI TRANSPORT ADAPTAT
ALTA SERVEI TELEASSISTÈNCIA
RENOVACIÓ TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL
RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT INDIVIDUAL
ret d'incoació 20171120

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

3.2.- DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS - Contractació per urgència d'un
conserge per a l'escola Vall del Ges
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=7
RELACIÓ DE FETS:
Per resolució de l’alcaldia de data 3 de novembre de 2017 es va proposar contractar
amb caràcter d’urgència el Sr. Antoni Pladevall Galobardes per prestació del servei de
conserge de l’Escola Vall del Ges a partir del dia 6 de novembre de 2017

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
DONAR COMPTE AL PLE de la contractació amb caràcter d’urgència del Sr. Antoni
Pladevall Galobardes per a la prestació del servei de conserge de l’Escola Vall del Ges
a partir del dia 6 de novembre de 2017, en règim de personal laboral temporal i
jornada completa.

3.3.- DONAR COMPTE ACTES JGL - Donar compte al Ple de les actes de la JGL
aprovades des de l'última sessió plenària
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=8
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 23 d'octubre de 2017.
Sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2017
Sessió ordinària del dia 13 de novembre de 2017

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

3.4.- DONAR COMPTE D'INFORMACIONS D'HISENDA - Donar compte del cost
efectiu dels serveis de l'any 2016
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=9
El cost efectiu dels serveis és un precepte que ha estat introduït per l’article 1.31 de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local. (LRSAL)
La Llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de les bases de règim local, incorpora el cost
efectiu dels serveis al seu article 116 ter, el qual estableix que:
1. Totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost
efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del
pressupost general i, si escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades
o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.
2. El càlcul del cost efectiu dels serveis tindrà en compte els costos reals directes i
indirectes dels serveis d'acord amb les dades d'execució de despeses esmentades en
l'apartat anterior: Per ordre del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques es
desenvoluparan aquests criteris de càlcul.

3. Totes les entitats locals hauran de comunicar els costos efectius de cada un dels
serveis al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.
Tanmateix, l’Ordre HAP/2075/2014, de 06 de novembre, estableix els criteris de càlcul
del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, i concreta la llista dels
serveis a calcular: de prestació obligatòria i competència pròpia.
Així doncs, una vegada realitzats els càlculs d’acord amb l’Ordre esmentada, i reunida
la informació de referència corresponent, es proposa:

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
Primer. Donar compte al ple de la informació dels serveis, referida a l’exercici 2016, tal
i com es detalla als annexos i gràfics adjunts.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats
a la taula que precedeix.

3.5.- DONAR COMPTE D'ALTRES INFORMACIONS - Donar compte del comunicat
del CEM en defensa de l'escola catalana
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=10
El Consell Escolar de Torelló reunit en sessió plenària el dia 13 de novembre de 2017 i
davant la campanya de desprestigi de l’escola Catalana acorda el següent comunicat:
Rebutgem els atacs que els darrers dies ha rebut l’escola catalana i que apunten
directament als centres educatius i als seus docents, per boca del ministre d’Afers
Exteriors, Alfonso Dastis i del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, així com dels
màxims dirigents del Partido Popular de Catalunya i de Ciudadanos amb la seva
actuació al Congreso de los Diputados.
Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social,
la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït
els darrers 30 anys.
Durant aquest període de temps, els professionals de l’educació han exercit amb
vocació i passió la seva tasca docent, oferint als infants, joves i adults les eines
necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta. Ho han fet transmetent els valors
de la democràcia, del respecte, de la diversitat, de la igualtat, de diàleg i de la
tolerància.
Al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit els objectius lingüístics
del coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà. En
aquest segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats
monolingües, dades del mateix ministeri d’educació de l’Estat.

Són els mestres i professors els que han de determinar pedagògicament com assolir
els objectius lingüístics. Fins a dia d’avui s’ha demostrat la validesa d’aquesta tasca
docent.
Malgrat tot, des de l’Estat fa anys que hi ha una ofensiva contra la nostra llengua:
s’han eliminat hores lectives de català a través de sentències judicials i s’han substituït
les raons pedagògiques més bàsiques i fonamentals.
Ara, el setge s’estreny més i se senten afirmacions falses, infundades i amb la voluntat
clara d’enganyar i manipular l’opinió pública.
Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Manifestar el suport als docents que vetllen, amb estima i passió pel
desenvolupament integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i
encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de
sempre.
Segon. Demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa
pública d’aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit
deliberadament.
Tercer. Manifestar el suport a les institucions catalanes en la presa de decisions que
garanteixin preservar el model històric d’escola catalana davant la voluntat clara de
desprestigiar l’escola i justificar una futura intervenció de l’Estat.
Quart. Comunicar aquest acord al Ple de l'Ajuntament de Torelló, a Somescola.cat, als
centres educatius del municipi i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya als ministeris d’Educació i d’Afers Exteriors i als partits polítics del PPC i
Ciudadanos.»
Torelló, 13 de novembre de 2017
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats
a la taula que precedeix.

4.0.- 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 s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
locals, a proposta de l’alcaldia, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

4.1.- POLÍTIQUES D'IGUALTAT - Manifest unitari de tots els grups municipals pel
dia internacional de la violència envers les dones. 25 de novembre de 2017
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=11
Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones,
tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les
vegades que calgui. No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres
drets fonamentals.
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom,
tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com
a societat podem erradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones
aguanten amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè encara
vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les
dones.
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè
ara l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la
feina. On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per
companys, per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir
les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que
ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet
d’haver nascut dones.
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la
violència masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou.
Avui us assenyalarem.
-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra
força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no,
els que us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara
que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis
no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol
moment o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies
químiques per anul·lar la capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat
d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de
consentiment.
-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família,
per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge,
per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap
càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No
teniu cap poder sobre el nostre cos.

-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport
públic, a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els
que exhibiu els vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens envieu
missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu els
nostres telèfons. Els que ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu
en un pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a
vosaltres són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no acceptem les vostres
propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és timidesa. És que
les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, amb qui no volem
estar.
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. Els
que aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir
sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us
empobreix com a homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou
criminals. Les dones no som propietat de ningú.
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors,
qui heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra
banda, qui no heu recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu.
No sigueu còmplices. Sigueu íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la
mà a qui ho necessita de veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou
agents passius, teniu molt a dir, per aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles.
-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència
masclista. Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la violència.
Ja n’hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i
justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles al servei de
l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les pel carrer, de
buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a la intimitat i destruir la seva
privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu l’audiència: l’amor no és
possessió. L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és un
espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat professional,
contra els drets de les persones i els infants.
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les
dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten.
Les assassinen. A veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a
causa d’aquesta violència.
-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era
l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí
era gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial.
-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les
dones: no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no
consentiu l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista.
Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de parella

tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, caducs i
nocius.
-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del
patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument
de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes, per
vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de
dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els nens no són productes
al vostre servei.
-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis:
No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors
que poden trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre
l’assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu perfectament que també
s’esdevé en el vostre àmbit.
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que
infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per erradicar la
violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la
realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa
conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles
també són víctimes de la violència masclista. No permeteu que la justícia sigui
utilitzada pels maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant les
víctimes.
I finalment, a totes les dones:
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes.
Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça,
si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de
vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos
o fer-nos sentir malament. No som responsables de les agressions que rebem. Les
nostres opinions, desitjos o reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú
pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem decidir com
volem viure i la dona que volem ser.

Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:

Únic.- SUBSCRIURE'S tots els grups municipals d'aquest Ajuntament, al contingut del
manifest.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per Unanimitat atès el resultat que s’especifica a continuació:
Aprovat per unanimitat dels membres presents

Resultat: Aprovat per Unanimitat
5.0.- PRECS I PREGUNTES
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=12
6.0.- INFORMACIONS
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20171127&punto=13

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

