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PROPOSTES QUE S’ELEVEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2007.

PROPOSTES SENSE VOTACIÓ
1.- MINUT DE SILENCI EN SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA I ELS SEUS FAMILIARS:
La Corporació fa un minut de silenci, tal com es va acordar al Ple
ordinari del mes de maig de 2005, en solidaritat amb les víctimes de la
violència domèstica i els seus familiars d’enguany a l’Estat espanyol:
Durant els últims mesos (des del 20 d’abril), hi ha hagut 1 víctima a
Catalunya i 21 més a la resta de l’Estat Espanyol. El ròssec al dia d’avui
(27 de juny de 2007) és de: 4 víctimes a Catalunya i 32 a la resta de
l’Estat, que fan un TOTAL DE 36 víctimes a l’Estat espanyol en aquest any.
2.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB L’ENTITAT
TRADICAT, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE MAIG
DE 2007:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de
l’ajuntament, disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels
convenis que hagi aprovat la Junta de Govern Local i, per tant, també
els acords de modificació que adopti aquest òrgan; i és per aquest
motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació de la
modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat TRADICAT,
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 7 de maig de 2007, i en
els termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
I TRADICAT

A Torelló, el dia 5 de juny de 2006
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ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament
de Torelló, i la Sra. M. DOLORS BARDOLET i CASAS, regidora de cultura de la
mateixa corporació, que actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. JOSEP COSTA i RAMISA, major d’edat, amb DNI núm.
77,253,438-A, que actua en nom i representació de l’entitat TRADICAT, inscrita al
registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 93, amb domicili a c/ Sant
Sadurní, 2, de 08500-Vic.
Assistits pel Sr. ALBERT MUSTARÓS i GEL, Secretari interí de l’Ajuntament de
Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la
forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària
celebrada el dia 31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 d maig de
2005, així com el Reglament d’atorgament de subvencions i convenis, que la
desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de juny de 2005 i publicat al BOP
de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’associació TRADICAT és una associació que es dedica a l’organització dels actes
d’arribada de la Flama del Canigó a Osona dins la festa de Sant Joan i participa en els
que s’organitzen a la població de Torelló.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en
el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb l’associació TRADICAT
per tal de contribuir al foment i difusió dels actes de l’arribada de la Flama del Canigó a
Osona i a la població de Torelló dins la festa de Sant Joan, i que és una entitat del
municipi que consta registrada al registre municipal amb el número 93 i que reuneix
tots els requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf primer
per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i
l’associació TRADICAT de contribuir en la promoció i difusió de les activitats culturals
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a Torelló i de fomentar la participació i l’associacionisme, mitjançant l’organització dels
actes esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Torelló, destinada a l’activitat esmentada. La subvenció
prevista per a l’any 2007, és de 150€ i per als anys següents s’aplicaran els
increments anuals en la mateixa proporció en què s’incrementi l’IPC real a
Catalunya que surti publicat al mes de gener en referència al del mes de
desembre de l'any anterior. Aquest import es farà efectiu amb la
presentació de la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la
petició de bestreta i/o justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat
TRADICAT hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en
qualsevol de les formes que es preveuen a la Normativa esmentada al primer
paràgraf d’aquest conveni.. Per a projectes extraordinaris, l’esmentada
entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament, aquest el valorarà, i si ho creu
convenient, es convocarà el corresponent procés d’atorgament de
subvencions, al qual podrà presentar-se l’entitat en concurrència
competitiva.
Tercer.- L’associació TRADICAT es compromet a:
A. Portar a terme l’activitat actes de l’arribada de la Flama del Canigó a Osona i
a la població de Torelló dins la festa de Sant Joan.
B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al
desenvolupament de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats,
tant pel que fa als participants, com per al públic assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents,
desperfectes i danys ocasionats amb les diverses activitats.
D. L’entitat TRADICAT farà constar la col·laboració de l’Ajuntament de
Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti, en
tota la documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats
subvencionades, així com a tota la publicitat que se’n faci.
E. Participar en la vida social i cultural del municipi.
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F. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i
fomentin la participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els
habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de
col·laboració necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels
següents membres:
•
•
•

Un/a representant de l’associació TRADICAT
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
Un tècnic del departament de cultura.

Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
-

Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries.
La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.

Sisè,- El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2007 i es podrà
prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues
parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització
o de la finalització de la primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les
modificacions que es considerin adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals
aplicables, l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una
de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

La regidora de Cultura
M. Dolors Bardolet i Casas

Per l'associació TRADICAT, de TORELLÓ
Josep Costa i Ramisa
Davant meu,
El Secretari interí de l’Ajuntament de Torelló
Albert Mustarós i Gel
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3.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI, APROVAT PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE MAIG DE 2007, ENTRE L’AJUNTAMENT I
EL BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, COMISSIÓ PARROQUIAL DE
ROCAPREVERA:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de
l’ajuntament, disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels
convenis que hagi aprovat la Junta de Govern Local i, per tant, també
els acords de modificació que adopti aquest òrgan; i és per aquest
motiu, que la Regidoria d’obres i serveis, dóna compte de l’aprovació
de la modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat BISBAT
DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, COMISSIÓ PARROQUIAL DE
ROCAPREVERA, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 14 de
maig de 2007, i en els termes que es transcriuen a continuació:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
EL BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, COMISSIÓ
PARROQUIAL DE ROCAPREVERA.

A Torelló, el dia d’abril de 2007.
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament
de Torelló, i els Srs. JOSEP M. SOLER I TABERNER i FRANCESC
GRANADOS I PÉREZ, regidors d’Obres i Serveis de la mateixa Corporació, que
actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. JOAN TORRA i BITLLOCH, major d’edat, amb DNI núm.
39.306.198-A, que actua en nom i representació de BISBAT DE VIC,
PARRÒQUIES DE TORELLÓ, del qual en depèn l’entitat COMISSIÓ
PARROQUIAL DE ROCAPREVERA, inscrita al registre d’entitats d’aquest Ajuntament
amb el número 24, amb domicili al Santuari de Rocaprevera de Torelló.
Assistits pel Sr. ALBERT MUSTARÓS I GEL, Secretari interí de l’Ajuntament de
Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
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MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la
forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària
celebrada el dia 31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de
2005, així com el Reglament d’atorgament de subvencions i convenis, que la
desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de juny de 2005 i publicat al BOP
de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que el BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ és representant de la
COMISSIÓ PARROQUIAL DE ROCAPREVERA que té al seu càrrec el manteniment
del Santuari de Rocaprevera a Torelló.
Què l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en
el nostre municipi.
Que aquesta entitat reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions
indicades en el paràgraf primer per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- L’Ajuntament de Torelló i el BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ
estableixen un conveni de col·laboració l’objecte del qual és el manteniment de
l’entorn del santuari de Rocaprevera.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
L’atorgament d’una subvenció per import de 12.000 euros per a portar a terme
l’activitat de canvi de gronxadors i instal.lació d’un tobogan i altres jocs infantils que té
programada per a l’any 2007.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat BISBAT DE
VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat
anterior, en qualsevol de les formes que es preveuen a la Normativa esmentada al
primer paràgraf d’aquest conveni. Per a projectes extraordinaris, l’esmentada entitat
presentarà el projecte a l’Ajuntament, aquest el valorarà, i si ho creu convenient, es
convocarà el corresponent procés d’atorgament de subvencions, al qual podrà
presentar-se l’entitat en concurrència competitiva.
Tercer.- El BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ es compromet
a:
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A. Mantenir degudament endreçat l’entorn del Santuari de Rocaprevera i
condicionar i mantenir els camins que porten al Santuari i al Puig de les Tres
Creus
B. Participar en la vida social i cultural del municipi.
C. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i
fomentin la participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els
habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de
col·laboració necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels
següents membres:
•
•
•

Un/a representant del BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ
Els regidors d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Torelló.
Un tècnic del departament d’Obres i Serveis.

Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2007.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals
aplicables, l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una
de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’Alcalde
Miquel Franch i Ferrés

Els regidors d’Obres i Serveis
Josep M. Soler i Taberner
Francisco Granados i Pérez

Pel BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ,
Joan Torra i Bitlloch
Davant meu,
El Secretari interí de l’Ajuntament de Torelló
Albert Mustarós i Gel
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PROPOSTES AMB VOTACIÓ
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 15
DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA:
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 23 d’abril de 2007, va
aprovar inicialment la Modificació Puntual Núm. 15 de la Revisió del Pla
General d’Ordenació redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per la
incorporació a l’article 66 de la Normativa Urbanística Municipal, d’uns
paràmetres reguladors en matèria d’habitatge per complimentar les
sol·licituds de rehabilitació o nova construcció.
Sotmès l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, segons els
edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, Núm. 107, del dia 4 de
maig de 2007, al Diari El Periódico (en català) del dia 3 de maig de 2007,
i al Tauló d'Edictes de la Corporació Municipal des del dia 2 de maig de
2007, al dia 5 de juny de 2007.
Tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han
presentat al·legacions al respecte.
A proposta de la Regidoria d’Urbanisme, la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Territori, sotmet a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament,
l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual Núm. 15 de
la Revisió del Pla General d’Ordenació redactada pels Serveis Tècnics
Municipals, per la incorporació a l’article 66 de la Normativa Urbanística
Municipal, d’uns paràmetres reguladors en relació als “habitatges”.
Habitatges:
En els habitatges de nova construcció, o els afectats per una
rehabilitació important, que necessitin de projecte arquitectònic, o que
afectin la redistribució interior produint més habitatges dels existents,
seran d’aplicació els següents punts :
La superfície mínima dels habitatges serà de 40 m² útils.
Qualsevol cambra que tingui les mides d’un dormitori, o que sense
tenir-les s’hi pugui inscriure un quadrat de 1,90 x 1,90 metres és
considerarà habitació, i per tant s’haurà de ventilar i il·luminar
d’acord amb el que estableix el decret 259/2003, de 21
d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat.
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La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics, sense utilització de
celoberts ni patis de ventilació s’admetrà en cuines, cambres
higièniques, rebost, safareig , etc, sempre i quan s’assegurin les
condicions higièniques.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient
administratiu complert, junt amb la modificació per triplicat
degudament diligenciada i en suport informàtic, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, per tal que d’acord amb el que disposen els
articles 94 i 78 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es procedeixi si s’escau a l’aprovació
Definitiva.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM.
7/2006, DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE
CIRVIANUM DE L’ANY 2006:
Vist que en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 de desembre de 2006 va
ésser aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
7/2006 del pressupost de l’exercici 2006 del Patronat Municipal del
Teatre Cirvianum, per generació de crèdits per majors ingressos, per
import de 9.738,00 €, dels quals 8.382,00 € constaven com a major ingrés
de la Generalitat de Catalunya quan en realitat, aquest major ingrés
provenia tot de la taxa per la venda d’entrades, a proposta de la
Regidoria d’hisenda i planificació econòmica, la Comissió Informativa
d’Administració i Hisenda, sotmet a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament,
l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient de modificació núm.
7/2006 del pressupost de l’exercici de 2006 del Patronat Municipal del
Teatre Cirvianum, per generació de crèdits per majors ingressos, d’acord
amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
IMPORT €
101-451-227.09.01 Societat General d’Autors
9.738,00
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 9.738,00
L’import anterior queda finançat pels majors ingressos de la partida
320.00 de la taxa per la venda d’entrades, per import de 9.738,00 €.
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Segon.- PUBLICAR aquest acord definitiu, resumit per capítols, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
6.- APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA DE SOREA, PELS
TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ:
Vist que l’empresa SOREA S.A., adjudicatària de la concessió del servei
municipal de subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló,
sol·licita l’actualització de la retribució pels treballs de prestació del
Servei esmentat, amb efectes a 1 de gener de 2007.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, a proposta de la Regidoria
d’hisenda i planificació econòmica, la Comissió Informativa
d’Administració i Hisenda, sotmet a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament,
l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR com a retribució actualitzada de SOREA pels treballs
de prestació del Servei de Subministrament d’Aigua Potable al Municipi
de Torelló, amb efectes des de l’1 de gener de 2007, les quantitats
següents:
Ús domèstic
Ús industrial
Retribució de la
inversió

Mínim
0,2729 €/m³ facturat
Excés del mínim 0,3727€/m³ facturat
0,2954 €/m³ facturat
0,0141 €/m³ facturat

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa SOREA, a la Intervenció
municipal i al departament d’obres i serveis.
7.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA
AMB EL BANC BILBAO BISCAIA ARGENTARIA:
Vista la necessitat de concertar una pòlissa de crèdit a curt termini per
atendre les necessitats financeres de tresoreria, de conformitat amb els
articles 48 i 51 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, a
proposta de la Regidoria d’hisenda i planificació econòmica, la
Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, sotmet a l’aprovació del
Ple de l’Ajuntament, l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- APROVAR la concertació d’una pòlissa de tresoreria per import
de 300.000,00 € amb el Banc Bilbao Biscaia Argentaria, amb les següents
condicions:
Interès aplicable: Euribor trimestral + 0,10%, amb revisions i liquidacions
trimestrals.
Comissió d’obertura: 0%
Comissió d’estudi: 0%
Comissió de no disponibilitat: 0%
Termini de l’operació 1 any a partir de la data de signatura.
Intervenció: Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, com a
fedatari públic.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació
que es derivi del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya segons model CT-1, previst a
l’efecte, i al Banc Bilbao Biscaia Argentaria.
8.- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA PER
AL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM, AMB L’ENTITAT BANC
BILBAO BISCAIA ARGENTARIA:
Vista la necessitat de concertar una pòlissa de crèdit a curt termini per
atendre les necessitats financeres de tresoreria del Patronat Municipal
del Teatre Cirvianum, de conformitat amb els articles 48 i 51 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, a proposta de la Regidoria
d’hisenda i planificació econòmica, la Comissió Informativa
d’Administració i Hisenda, sotmet a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament,
l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR la concertació d’una pòlissa de tresoreria pel
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, per import de 58.000,00 € amb
el Banc Bilbao Biscaia Argentaria, amb les següents condicions:
Interès aplicable: Euribor trimestral + 0,10%, amb revisions i liquidacions
trimestrals.
Comissió d’obertura: 0%
Comissió d’estudi: 0%
Comissió de no disponibilitat: 0%
Termini de l’operació 1 any a partir de la data de signatura.
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Intervenció: Secretari de l’Ajuntament, Sr. Albert Mustarós i Gel, com a
fedatari públic.
Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per tal de signar tota la documentació
que es derivi del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya segons model CT-1, previst a
l’efecte, i al Banc Bilbao Biscaia Argentaria.
9.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA DESPESA A NOM DE GRUPO IT
DEUSTO, SL:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de
règim intern, a proposta de la Regidoria d’hisenda i planificació
econòmica, la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, sotmet a
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220050015941
aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de desembre de 2005, a
nom de GRUPO IT DEUSTO S.L., per import d’1,00 €, amb abonament a la
partida 208-121-626.00.00 (Projecte: 2005-2-208-2-1) del pressupost de
l’exercici 2005.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
10.- APROVACIÓ DE DESPESES:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les
regidories corresponents, a proposta de la Regidoria d’hisenda i
planificació econòmica, la Comissió Informativa d’Administració i
Hisenda, sotmet a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, l’adopció de
l’acord següent:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels
conceptes i imports que igualment s’indiquen:
Núm.
1

Import Destinatari

Concepte
Partida
Regidoria: CULTURA
14.016,00 € Patronat municipal del Aportació per l’organització 101-451-410.00.01
Teatre Cirvianum
del Festus de 2007
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2

3

4

Regidoria: ESPORTS
12.300,00 € Jaume Serra Benito Per la redacció del projecte bàsic 102-452-622.00.01
de l’obra d’un edifici social al
camp de futbol municipal
Regidoria: RÈGIM INTERN
19.079,67 € Ramon Sitjà Font
Pel manteniment del soft informàtic 208-121-227.06.03
de les dependències municipals,
de juliol a desembre de 2007
Regidoria: OBRES I SERVEIS
15.073,04 € Nam-Osona
Complement de la supressió de 306-511-611.00.00
barreres arquitectòniques al carrer
Horta de Can Bassas

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.

Torelló, 27 de juny de 2007
L’ALCALDE,

