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PROPOSTES QUE S’ELEVEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2007.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
PROPOSTES AMB VOTACIÓ
1.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A
L’ATENCIÓ DE LA FIBROMIÀLGIA I LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA A
CATALUNYA:
Exposició de motius
La Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) són malalties
greus que afecten molt significativament la salut i la qualitat de vida de
les persones que les pateixen, i que tenen un gran impacte social i
econòmic. Per bé que ambdues malalties estan reconegudes per l’OMS
i que la seva prevalença és prou elevada (2,4 - 4% de FM i 0,4 - 0,6% de
SFC), encara hi ha molt desconeixement envers les mateixes i, sovint,
s’han diagnosticat erròniament i, per tant, han estat tractades de
manera inadequada, amb el consegüent greuge afegit per a les
persones malaltes, com també per al conjunt de la societat.
L’assistència primària de salut no disposa dels mitjans ni dels
coneixements necessaris per tal de fer front a patologies tan complexes
com ho són aquestes, i això suposa per a les persones malaltes endarrerir
de forma severa l’obtenció d’un diagnòstic cert, amb moltes visites a
especialistes diversos i al llarg de molts mesos -o, fins i tot, d’anys-,
donant-se un agreujament de les malalties i produint-se un cost greu i
inútil per al sistema sanitari públic.
El sistema públic de salut ha de proporcionar un bon diagnòstic
diferencial i fiable, mitjançant Unitats Multidisciplinàries Especialitzades
en aquestes malalties, en el camí de racionalitzar i millorar l'assistència
de les persones afectades.
Hi ha casos amb una afectació molt severa per les malalties, amb greus
repercussions sobre les capacitats físiques i cognitives, podent resultar
molt invalidants i limitant greument la vida quotidiana de les persones
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afectades; casos en els quals pot resultar impossible desenvolupar una
ocupació laboral amb la mínima dedicació, atenció i eficàcia.
Aquestes persones, si no tenen el reconeixement necessari de la seva
incapacitat laboral, queden en risc de patir una total exclusió social.
La prevalença i l’impacte (personal, familiar, laboral, social...) de la FM i
la SFC, com també la complexitat que presenten i la inexistència de
tractaments resolutius, fan necessària una resposta proporcionada a
l’abast real de les problemàtiques que aquestes malalties comporten.
Per aquests motius, considerem que des del sistema públic de salut s’ha
d’esmerçar l’assistència especialitzada necessària i reivindicada per
part de les persones malaltes, possibilitant així un acurat diagnòstic
diferencial, base imprescindible per a un posterior tractament que
garanteixi la màxima efectivitat. També considerem del tot necessàries
les mesures que permetin que a les persones malaltes de FM i/o SFC se’ls
reconegui la incapacitat laboral per la via administrativa quan, per la
severitat de les seves malalties, així ho aconsellin els informes emesos
pels especialistes acreditats. I considerem, també, que l’atenció
especialitzada, àgil i proporcionada que proposem, s’esdevé la millor
eina per a l’assoliment de la màxima eficàcia, no només des de la
perspectiva sanitària i social, sinó també des d’una perspectiva
econòmica i de racionalització dels recursos existents.
Per tal d’assolir aquests objectius enunciats, la regidoria de salut pública,
proposa a la Comissió Informativa de Serveis a la persona, que sotmeti a
l’aprovació del ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- SUBSCRIURE aquest ajuntament la petició de la Comissió
Promotora de la ILP FM-SFM, per tal que el Parlament de Catalunya
aprovi la Proposició de Llei en els termes que es transcriuen a
continuació:
Text articulat de la proposta
Article primer
Objecte de la llei
L’Objecte d’aquesta llei és l’establiment i la regulació de l’organització
sanitària adequada per al tractament de la fibromiàlgia (FM) i la
síndrome de fatiga crònica (SFC) dins el sistema català de salut, i
l’establiment de determinades mesures per tal de millorar l’atenció
d’aquestes malalties.
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Article segon
Unitats Hospitalàries Especialitzades (UHE)
1. El diagnòstic i tractament de la FM i la SFC dins el sistema sanitari
públic correspon a les Unitats Hospitalàries Especialitzades (UHE) en FM i
SFC.
2. Les UHE en FM i SFC són composades per especialistes en Medicina
Interna, Reumatologia, Neurologia, Endocrinologia i Cardiologia, com
també per psicòleg, fisioterapeuta i personal d’infermeria. En aquestes
unitats també ha d’haver-hi Pediatres per a atendre als infants afectats
de FM i de SFC.
3. La creació de les UHE en FM i SFC s’ha de fer per Ordre de la
Consellera o el Conseller de Salut, en què s’ha de determinar l’àmbit
territorial d’atenció, el personal que les integra i el seu funcionament.
Article tercer
Desplegament de les UHE
S’han d’establir un mínim de vuit d’aquestes UHE en FM i SFC a la Regió
Sanitària de Barcelona, i, com a mínim, una unitat a cadascuna de les
altres Regions Sanitàries de Catalunya, dotant-les de tots els recursos
necessaris per al diagnòstic i el tractament de la FM i la SFC. Una
d’aquestes unitats ha de ser nomenada com a Unitat Investigadora, a fi
i efecte de centralitzar i dur a terme investigació sobre proves
diagnostiques i tractaments més efectius. L’establiment i posada en
funcionament de la totalitat d’aquestes unitats ha d’efectuar-se dins el
termini d’un any des de la data d’aprovació d’aquesta llei.
Article quart
Accés a les UHE en FM i SFC i llistes d’espera
1. Els malalts i les malaltes han de poder accedir a les UHE en FM i SFC a
partir del moment en què es detectin els símptomes de la malaltia.
2. En cap cas, els malalts i malaltes de FM i/o SFC no poden romandre
més de 90 dies en les llistes d’espera d’aquestes unitats, per tal d’evitar
situacions de risc, incertesa i patiments innecessaris, així com

4

l’agreujament de la malaltia i el malbaratament de recursos socials i
econòmics.
Article cinquè
L’atenció primària (AP)
Quan en un centre d’AP es detectin en un pacient, símptomes de FM o
de SFC, s’ha de derivar a les unitats hospitalàries especialitzades en FM i
SFC. L’AP, posteriorment, ha de dur a terme el seguiment dels
tractaments prescrits per les UHE en FM i SFC, amb una intervenció de
professionals multidisciplinària (metges de família, personal d’infermeria i
treballadors socials).
Article sisè
Formació
S’han d’establir programes de formació específica sobre aquestes
malalties per als especialistes que treballin en les UHE en FM i SFC, com
també per als equips d’atenció primària. Aquests programes, que han
de ser incentivats, han de tenir una durada mínima de 12 hores i han
d’estar impartits per especialistes amb reconeixement internacional.
Article Setè
Incapacitat laboral i valoracions
1.Les persones diagnosticades de FM i/o de SFC han de tenir accés, per
la via administrativa, al reconeixement de la incapacitat laboral i a les
prestacions econòmiques i socials que se’n derivin, a partir dels
diagnòstics clínics i dels informes emesos pels especialistes en aquestes
malalties.
2. L’ICAM, o l’organisme competent per a la valoració de la incapacitat
laboral, quan aquesta estigui motivada en FM o SFC, ha de tenir en
compte el diagnòstic, els informes i les recomanacions emesos al
respecte per les unitats hospitalàries especialitzades en FM i SFC i ha de
motivar les resolucions que s’apartin dels criteris sostinguts en aquests.
3. Si l’ICAM acorda sotmetre a una revisió mèdica a una persona
malalta de FM o SFC, aquella ha d’ésser realitzada per un metge o
metgessa especialitzats en aquestes malalties o per un centre acreditat
per al seu diagnòstic i tractament.
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Disposició derogatòria
Queden derogades les normes, reglaments i altres disposicions legals
que s’oposin a la present.
Segon.- NOTIFICAR-HO a la Comissió Promotora de la ILP FM-SFC per tal
que adjuntin aquesta adhesió a l’expedient.
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL
PLA GENERAL NÚMERO 16, PER LIMITAR EL SÒL URBÀ I URBANITZABLE DE
“LA CREU II”:
Vista la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General Núm. 16
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal de procedir a la
precisió del límit entre el sòl urbà i urbanitzable de “La Creu II”.
El present text de la Modificació Puntual, es redacta per a precisar el
límit entre el sòl urbà, a l’alçada dels patis posteriors de les finques del
carrer Montcada, en el seu encaix amb l’àmbit del sòl urbanitzable
programat de La Creu II, ja que es dóna el cas de què no es va ajustar
convenientment en el dibuix del plànol d’estructura del sòl urbà i
urbanitzable de la revisió del pla general, avui vigent, publicada el 20 de
desembre del 1.999.
El pla general del 1983, va preveure dintre del límit del sòl urbà una filera
de cases amb façana al carrer Montcada que arrancava des del carrer
Sant Jordi fins a trobar el turó dels dipòsits d’aigua. Aquesta filera de
cases, com es pot apreciar en el plànol de l’estructura del sòl, reflectia
la mida dels patis posteriors de les parcel.les, que formaven una corba
suau. Aquesta línia dels patis era a la vegada el límit del sòl urbà. Els
camps de darrera ja eren considerats sòl no urbanitzable.
La revisió del pla general de l’any 1.999, va establir que aquests camps
situats darrera les finques del carrer Montcada, es transformessin en
l’àmbit de dos plans parcials, La “Creu I” i “La Creu II”. El límit d’aquest,
segons pla, és contigu amb les finques, i presenta la característica que
no segueix la línia fixada en el primer pla general, sinó una recta que
uneix el punt d’inici i el final sense fer la corba dels patis, i com que a
l’altre costat del límit es dibuixa un àmbit de sòl urbanitzable, el terreny
que es pren al sòl urbà s’adjudica al pla parcial.
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L’objecte de la modificació puntual és ajustar el límit de sòl urbà a la
realitat cadastral i de propietat, d’acord també amb el pla general del
1983, que es va alterar, per error en la revisió del 1999.
Amb aquesta proposta s’ha d’aconseguir :
1. Delimitar correctament el sòl urbà, restablint la frontera entre
sòl urbà i urbanitzable a la posició que pertoca.
2. Esmenar la superfície del sòl urbanitzable en el valor que
s’agrega al sòl urbà. No cal modificar el llistat dels propietaris
inclosos en el sòl urbanitzable, tota vegada que els tècnics
redactors no varen detectar que s’afectessin part de les
finques urbanes. Per tant només s’afectaran superfícies de sòl
aportat, que erròniament s’han imputat a propietaris de dintre
de l’àmbit.
3. L’increment de sòl urbà, que passa a ser pati de les finques
privades (com ja és a la realitat), no implica augment
d’edificabilitat, tota vegada que en la tipologia “D” Illa de
cases en filera, el pati només tindrà 3 metres d’edificabilitat
auxiliar sempre que quedin 7 metres –com a mínim- de pati. Ja
es dóna aquest cas en l’actualitat, i més pati no incrementarà
l’edificació auxiliar.
En primer lloc, cal fer constar que la modificació puntual que ens
ocupa, es desenvolupa a l’empara del que disposa l’article 94 del
TRLUC, que diu concretament :
1. La modificació de qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació.
5. Les propostes de modificació d’una figura de planejament
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i
l’oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i
privats concurrents. L’òrgan competent que ha de tramitar la
modificació ha de valorar adequadament la justificació de la
proposta i, en cas de fer-ne una valoració negativa ha de
denegar-la.
És evident, que amb el que s’ha exposat en la memòria informativa
aquest dos punts es compleixen explícitament. Efectivament, aquesta
Modificació Puntual, s’ajusta a les disposicions que podria haver definit
el Pla General per una finca com la que ens ocupa. Efectivament:
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•

•

L’interès públic és purament el d’esmenar un error en l’apreciació del
sòl urbà, que es va produir en la revisió del planejament general del
1999, i que va deixar una part del pati de finques urbanes incloses
dintre d’un àmbit de sòl urbanitzable, que tampoc les ha considerat
al suposar que aquestes finques són urbanes, tancades i per tant no
incloses en el pla parcial
L’interès privat neix de la reclamació escrita que va fer el sr. Fortià
Bardolet Pujol, propietari d’una de les finques del carrer dels
Montcada, el 12 de març del 2007, número de registre d’entrada
1605, en el que fa constar l’opinió que existeix un error i demana que
s’ajustin els solars a les dimensions que els hi corresponen.

Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
La regidoria d’Urbanisme, proposa a la comissió informativa d’urbanisme
i territori, que sotmeti al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de l’acord
següent:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual de la Revisió del
Pla General Núm. 16 redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal
de procedir a la precisió del límit entre el sòl urbà i urbanitzable de “La
Creu II”, d’acord amb la següent proposta:
2) Modificar el límit de sòl urbà, incrementant en ....metres quadrats
totals la filera de finques del carrer del Montcada , entre el número ... i
el número...., a la vegada que incrementar en una superfície de...
metres quadrats la finca núm..... i el vial.
2) Reduir aquesta superfície de l’àmbit del sòl urbanitzable “La Creu
II”.
3) Es mantindran els paràmetres tant de la normativa urbanística, com
del pla parcial, ja que el canvi afecta una superfície mínima que no
té incidència en el planejament sectorial.
2.3. Documents a modificar
Així doncs s’esmenaran de la revisió del Pla General, la següent
documentació :
A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA :
No s’ha d’esmenar cap paràgraf, ja que la modificació afecta només la
posició de les edificacions.
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B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
S’esmenarà el plànol 01 “Estructura del Sòl Urbà i Urbanitzable marcant
el límit del sòl urbà d’acord amb els límits de propietat.
2.4 Annexos
A. Instància que ha motivat la modificació
B. Documentació adjuntada a la instància :
Escriptures de la propietat
Plànol de la finca i límit
C. Informe tècnic
D. Plànol del pla general del 1983 (E 1/2000).
E. Informe del tècnic redactor del pla parcial
F. Plànol ampliat del pla general vigent
G. Plànol de superposició
H. Plànol 01 “Estructura del sòl urbà i urbanitzable” ampliat
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de
la Província, al Diari El Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació
Municipal, es recaptarà els informes a les administracions amb
competència sobre el tema i es comunicarà a les persones interessades.
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL
PLA GENERAL NÚMERO 18, EN L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL EL CASTELL II:
Vista la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General Núm. 18
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal d’establir els
paràmetres necessaris per la construcció d’un edifici
plurifamiliar
d’habitatges d'Iniciativa Pública, en la parcel·la núm. 45, de propietat
municipal, ubicada en l’àmbit del Pla Parcial El Castell II..
Aquesta modificació puntual del Pla parcial “El Castell II”, neix a partir
de la sol.licitud realitzada per la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge, en data de 9 de juliol del 2007, i signada per l’Esther Llorens i
Nadal, cap del servei de Promoció de l’Habitatge Públic, per a
possibilitar que la parcel.la a on s’ha d’ubicar l’habitatge protegit de
promoció pública, admeti l’ús plurifamiliar.
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El present text de la Modificació Puntual, es redacta per a donar forma
a aquesta operació de reordenació de la finca, que està destinada a
la construcció d’habitatges de protecció pública, a l’àmbit del pla
parcial El Castell II.
Aquest Pla parcial, va estar aprovat definitivament, així com el projecte
d'urbanització i el de reparcel.lació, estant en aquest moment en fase
d’execució de l’obra urbanitzadora. Aquest pla sectorial, fixa la cessió
d’una parcel.la, la 45 a l’ajuntament de Torelló, per a poder-hi edificar el
10 % de l’aprofitament, que estableix la legislació vigent. Aquesta
parcel.la ubicada al sector El Castell II, limita amb el carrer Progrés i
l’Avinguda Pirineus. Té una superfície de 719 m². El sector està
actualment en procés d’urbanització i la parcel.la lliure d’edificació.
La proposta consisteix en modificar els paràmetres de la normativa
urbanística del pla parcial, sense variar ni el volum edificat ni el sostre,
per poder-hi encabir un edifici plurifamiliar amb habitatges de protecció
oficial.
En un quadre comparatiu, i de color vermell s’aprecien els paràmetres a
modificar, que són :
Normativa vigent

Proposta

Qualificació solar
Tipus d’Ordenació
Alçada reguladora
Fondària edificable
Soterranis

Zona D2
Illa de cases en filera
9,50 m (PB+2PP)
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en PP2
admesos

Parcel.la mínima
Façana mínima
Sostre edificable
Número d’habitatges
Pati de parcel.la

100 m²
5,5 m²
1.783,20 m²
10 ut.
no consta

Usos

habitatge comunitari i bifamiliar

Zona D2
Illa de cases en filera
9,50 m (PB+2PP)
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en PP2
1 planta soterrani, (ocupació del
100 % de la parcel.la)
100 m²
5,5 m²
1.783,20 m²
17 ut.
podrà encabir l’accés vertical al soterrani,
que haurà de separar-se un mínim de 6
metres de la mitgera
Habitatge plurifamiliar

Detallant aquests canvis, tenim que :
1) No es varien els paràmetres de volum. Es mantenen la fondària
edificable i l’alçada reguladora màxima, per garantir una
mimetització amb la resta d’edificacions que es despleguin a
l’illa.
2) Per a possibilitar un nombre mínim de 13-14 garatges a la
planta soterrani, donada la forma triangular de la parcel.la,
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s’ha d’utilitzar el tram més ample, que coincideix amb la zona
de pati.
S’ha de possibilitar, per tant que aquesta zona es pugui ocupar
en planta soterrani. Així es preveu una ocupació màxima del
100 % de la parcel.la, perquè el projecte pugui utilitzar el subsòl
del pati i de part del vol de l’edifico de la planta baixa que
necessiti.
3)

El pati de la parcel.la haurà de tenir un cos amb l’accés
vertical al soterrani format per una escala tancada que
compleixi els requeriments de seguretat davant el foc.

4) Es possibilitarà l’ús plurifamiliar per tenir un model més adequat
a una edificació de protecció oficial. Aquest ús no és estrany al
barri, ja que molta part d’aquest barri de l’Estació admet l’ús
plurifamiliar, que no està contemplat en el pla parcial, perquè
els promotors varen optar per habitatges uni o bifamiliars.
5) S’incrementa el nombre d’habitatges fins a 17 unitats, que són
els que admet la parcel.la, amb els estàndards que es
plantegen. Aquest increment en la densitat d’habitatges de la
parcel.la, està expressament acceptat pel Text Refós de la Llei
d’Urbanisme al seu article 94.3, en què no s’exigeixen cessions
de sòl públic complementàries, si aquests habitatges es
destinen a protecció pública, i no ultrapassi el nombre
d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m² al sostre
amb aquesta destinació. En el nostre cas :
1.783,20 m² sostre / 70 = 25 unitats > 17 ut del projecte.
Aquesta proposta es reflecteix en l’avantprojecte que acompanya la
modificació, a manera d’annex informatiu (no té caràcter normatiu).
corresponent.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
La regidoria d’Urbanisme, proposa a la Comissió informativa
d’urbanisme i territori, que sotmeti al Ple de l’Ajuntament, l’adopció de
l’acord següent:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual de la Revisió del
Pla General Núm. 18 redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal
d’establir els paràmetres necessaris per la construcció d’un edifici
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plurifamiliar d’habitatges d'Iniciativa Pública, en la parcel·la núm. 45, de
propietat municipal, ubicada en l’àmbit del Pla Parcial El Castell II, en
base a les modificacions següents:
Documents a modificar del Pla Parcial
Així doncs s’esmenaran de la revisió del Pla General, la següent
documentació
A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA :
•

A la pàgina 74, article 17 “Zona D2. Illes de cases en filera”, s’hi
afegirà un tercer punt, que digui :
3. Paràmetres reguladors per la parcel.la destinada a
VPO

Nombre d’habitatges
Alçada reguladora
Fondària edificable
Soterranis
Sostre edificable
Pati de parcel.la

Usos

17 ut (16 practicables, 1 adaptat)
9,50 m (PB+2PP)
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en PP2
1 planta soterrani, (ocupació del 100 % de
la parcel.la)
1.783,20 m²
Haurà de quedar lliure d’edificació, a
excepció de l’accés vertical al soterrani,
que haurà de separar-se un mínim de 6
metres de la mitgera.
Habitatge plurifamiliar

B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
No s’ha d’esmenar cap plànol
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de
la Província, al Diari El Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació
Municipal. L’expedient estarà a disposició de qualsevol persona que el
vulgui examinar a les oficines de l’Ajuntament, departament dels serveis
Tècnics, ubicades al carrer Ges d’Avall, núm. 5, 1r. pis, en horari de: 10 a
14 hores, per tal de formular si és el cas, les al·legacions que estimin
pertinents.
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4.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES EN EL PARC
DE BOMBERS DE TORELLÓ:
A finals del mes d’abril, es van iniciar les obres per a la reforma del parc
de bombers de Torelló.
Per aquest motiu, la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvaments, ha proposat a l’ajuntament de Torelló la signatura d’un
conveni amb el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació.
El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de
novembre de 2006, va acordar declarar aquestes obres d’especial
utilitat social i concedia una bonificació del 95% de la quota de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
Per tot això, l’alcaldia, proposa a la Comissió Informativa d’Urbanisme i
Territori, que sotmeti a l’aprovació del ple de l’ajuntament, l’adopció
dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR la signatura d’un conveni amb el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per a la realització
d’obres en el parc de bombers de Torelló, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Torelló per a realització d’obres en el parc de bombers d’aquesta
localitat
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Boada i Masoliver, secretari general del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, que
actua en nom i representació del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya per delegació del conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació en virtut del que disposa l’article 1 de la resolució
IRP/4181/2006, de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament (DOCG
núm. 4785, de 21 de desembre).
I d’una altra, el senyor Miquel Franch i Ferrés, alcalde de l’Ajuntament de Torelló,
autoritzat prèviament mitjançant l’Acord del Ple de l’Ajuntament de … de ….. de
2007.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest
conveni, i
MANIFESTEN
Primer. Que en data 1 d’agost de 1963, el Server Provincial d’extinció d’incendis
(actual Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments) i l’Ajuntament
de Torelló van formalitzar un conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis
de prevenció i extinció d'incendis a diversos municipis de la comarca d’Osona.
Segon. L’actual parc de bombers està ubicat a una parcel·la de 1.817 m2 de
superfície, amb referència cadastral 9456001DG3595N0001QY, que presenta façana
nord-oest al C. dels Estudis, façana nord en xamfrà a la confluència dels carrers dels
Estudis i Damians. Els límits sud-est i sud-oest es corresponen amb solars destinats a
habitatges.
Tercer. Que, per fer front a les noves necessitats del servei i amb la finalitat de
millorar el servei públic de prevenció i extinció d’incendis que es presta des del par de
bombers de Torelló, és necessari ampliar la zona de dependències en una superfície
aproximada de 200 m2.
Quart. Que ambdues parts valoren positivament la realització d’aquestes millores en
les instal·lacions del parc i convenen a formalitzar-les mitjançant aquest conveni de
col·laboració.
Cinquè. Que, així mateix consideren convenient ampliar els termes d’aquesta
col·laboració a les obres que calqui efectuar en el parc de bombers de Torelló en el
futur.
A aquest efecte
PACTEN
Primer. Formalitzar la mútua voluntat de col·laboració, a l’efecte de garantir la
màxima eficàcia en la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis a tots els
ciutadans des del parc de bombers de Torelló, d’acord amb els principis d’eficàcia,
diligència, col·laboració, eficiència, servei als ciutadans i lleialtat institucional.
Segon. A aquest efecte, la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’adaptar el parc
de bombers de Torelló, situat a la parcel·la descrita al manifest segon d’aquest conveni,
a les noves necessitats del servei, i com a continuació de les obres de reforma i
ampliació que s’han realitzat al parc de bombers de Torelló, procedirà a l'ampliació de
200 m² de la zona de dependències en alçada.
Tercer. L’Ajuntament de Torelló assumeix l’obligació de fer-se càrrec de les
despeses derivades de tots els tributs municipals necessaris per a realitzar l’ampliació
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esmentada, i dels que es derivin de qualsevulla altres obres de modificació, ampliació o
reforma de susdit parc que convingui dur a terme en un futur.
Quart. Les despeses de les obres d’ampliació esmentades, que tenen un cost estimat
de 1.270.645,20 €, i les de la resta d’obres que sigui necessari realitzar en un futur en
el parc de bombers, les de conservació i manteniment, així com dels subministraments
necessaris per al seu funcionament, aprovacions dels projectes d’obres, la contractació
i la recepció de les esmentades obres seran a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes contractacions s’ajustaran en tot moment al Reial decret legislatiu 2/2000 de
16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Cinquè. Per tal que es puguin executar les obres d’ampliació i l’adequat manteniment
de les instal·lacions, l’Ajuntament de Torelló es compromet a prestar tota la
col·laboració i a aportar tota la documentació necessària o que li sigui requerida per la
Generalitat de Catalunya.
Sisè. El present Conveni serà vigent a partir de la data de la seva signatura i podrà
rescindir-se per alguna de les causes següents:
a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) La impossibilitat sobrevinguda
constitueixen l’objecte.

per desenvolupar les activitats que en

c) Per denúncia d’una de les parts, en els supòsits d’incompliment de les
obligacions pactades en aquest conveni per l’altra part.
Setè. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord amb el
que disposa l’article 10.1 g de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin arran de
la seva execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts se sotmetran al
coneixement de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats:
Barcelona, .............. de .................... de 2007
El conseller d’Interior
Relacions institucionals i Participació
Joan Boada Masoliver
Secretari general d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

Miquel Franch Ferrés
Alcalde de l’Ajuntament de Torelló
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Segon.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde, Miquel Franch i Ferrés, per a la
signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat del
present acord.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació i als departaments d’urbanisme i
d’intervenció d’aquest ajuntament.
5.- MOCIÓ PER RECLAMAR EL RETORN IMMEDIAT DELS DOCUMENTS
CATALANS DE L’ARXIU DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA:
Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu
de la Guerra Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, partits,
sindicats i entitats de tota mena que en van ser espoliats el 1939.
Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan
els tècnics acabaren la identificació dels documents i objectes catalans.
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia
lluitat per la recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta
restitució i que entenem es pot consentir que cap altre afectat pugui
desaparèixer sense veure la justa restitució dels seus béns,
el grup d’ICV-CdG proposa a la Comissió Informativa d’Administració i
Hisenda, que sotmeti a l’aprovació del Ple, l’adopció dels següents
acords:
Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la
Dignitat, persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.
Demanar al Ministre de Cultura, César Antonio Molina, que
prossegueixi immediatament, en cooperació amb el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,
el procés d’identificació dels documents i objectes catalans de
l’Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes.
Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri
de Cultura -Generalitat, en el termini dels tres mesos que preveu la
Llei, retorni a la Generalitat de Catalunya els documents i objectes
arrabassats per la força el 1939, amb la finalitat que aquesta en
pugui fer efectiva la restitució als seus propietaris legítims.
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Comunicar els acords al Ministre de Cultura, al Conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat i a la Comissió de la
Dignitat, a l’adreça: secretariat@comissiodeladignitat.cat)
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA D’UN AODL
Els agents d’ocupació i desenvolupament local es configuren com a
treballadors de les entitats locals de Catalunya, els seus organismes
autònoms i les entitats amb competència en matèria de
desenvolupament local i de promoció de l’ocupació , dependents o
vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya. Aquest agent d’ocupació i
desenvolupament local tenen com a missió principal col·laborar en la
promoció i la implantació de les polítiques actives d’ocupació
relacionades amb la generació d’activitats econòmiques i d’ocupació,
col·laboració que s’ha de desenvolupar en el marc d’actuació
conjunta i acorda de l’entitat contractant amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Per Ordre TRI/125/2006, de 17 de març,(publicada al DOGC núm. 4604
de 30 de març de 2006),es van establir les bases reguladores de les
subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i
l’ocupació en col·laboració amb entitats locals.
Atès que en data de 3 d’octubre de 2006 es va contractar a ELISENDA
CURRIUS SOLER com AODL a l’àrea de Cultura de l’ajuntament de
Torelló
Per Ordre TRI/653/2007, de 27 de febrer de 2007 (publicada al DOGC
núm. 4840 de 13/03/2007), s’obre la convocatòria per a l’exercici 2007
per presentar les sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques
destinades al foment del desenvolupament local: estudis i campanyes
per a la promoció local, a la contractació d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL) i a les empreses qualificades
d’ocupació (I+O).
És per tot això que el Regidor de Règim Intern (Recursos humans),
proposa a la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, que sotmeti
a l’aprovació del Ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- SOL·LICITAR al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya una pròrroga de la subvenció per al pagament del 80 % del
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cost total anual de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament local
(AODL) destinat/da a l’àrea de cultura.
Segon.-ADOPTAR, el compromís de finançar el 20% del cost restant de
l’AODL a càrrec del pressupost municipal.
Tercer.- APROVAR el pla de treball elaborat pel departament de
Cultura que desenvoluparà ELISENDA CURRIUS SOLER com a AODL a
l’àrea de Cultura.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, al departament de Recursos Humans i a la
Intervenció municipal.
SÍNTESI PLA DE TREBALL ANUAL DE L’AODL (1a PRÒRROGA – 2007 /
2008)
PROGRAMA 1 - Foment de nous públics en les programacions artístiques i
culturals
Acció Núm. 1.2 – Disseny d’eines i sistemes de participació.
Acció Núm. 1.3 – Programació.
Acció Núm. 1.4 - Promoure i fomentar els equipaments culturals existents al
municipi: teatre Cirvianum, biblioteques, sales annexes al teatre, ....
Acció Núm. 1.2 – DISSENY D’EINES I SISTEMES DE PARTICIPACIÓ.
Activitats
1.2.2: Portar a terme propostes per a la creació i consolidació de nous públics.
1.2.3: Desenvolupar sistemes de participació de la població en les activitats culturals.
Acció Núm. 1.3 – PROGRAMACIÓ.
Activitats:
1.3.1: Elaboració de propostes de programació conjuntament amb els diversos
col·lectius interessats
1.3.2: Treballar en la diversitat cultural de les programacions i activitats culturals
Acció Núm. 1.4 - PROMOURE I FOMENTAR ELS EQUIPAMENTS CULTURALS
EXISTENTS AL MUNICIPI: TEATRE CIRVIANUM, BIBLIOTEQUES,
SALES ANNEXES AL TEATRE, ....
Teatre Cirvianum i biblioteca estan plenament actius i potser només caldrà adaptar el
seu funcionament a necessitats que sorgeixin dels estudis previs.
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PROGRAMA 2 - Comunicació cultural
Acció Núm. 2.1- Elaboració de bases de dades
Acció Núm. 2.2 – Establir estratègies de comunicació
Acció Núm. 2.1- ELABORACIÓ DE BASES DE DADES
Activitats:
2.1.2: Base de dades cultural d’usuaris o interessats. Actualitzacions
Acció Núm. 2.2 – ESTABLIR ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ
Activitats:
2.2.3: Disseny d’una agenda conjunta periòdica.
2.2.4: Consolidar i potenciar les TIC com a eines de comunicació i difusió
PROGRAMA 3 - Suport a l’associacionisme
Acció Núm. 3.1- Donar suport a les associacions culturals.
Acció Núm. 3.3 - Potenciar la formació dels associats amb la col·laboració en
l’organització de cursos, tallers, jornades, etc.
Acció Núm. 3.1- DONAR SUPORT A LES ASSOCIACIONS CULTURALS.
Activitats:
3.1.1 Mantenir a les associacions informades de totes els temes que els faciliti el
desenvolupament de la seva activitat
3.1.2 Suport tècnic en l’organització de les seves activitats
3.1.3 Suport i assessorament en les seves accions de comunicació i difusió dels seus
actes.
Acció Núm. 3.2 – INCENTIVAR TRANSFERÈNCIES DE CONEIXEMENT.
Activitats:
3.2.1 Desenvolupar accions que afavoreixin el treball en xarxa entre les diferents
entitats i col·lectius de Torelló.
Acció Núm. 3.3 - POTENCIAR LA FORMACIÓ DELS ASSOCIATS AMB LA
COL·LABORACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS,
TALLERS, JORNADES, ETC.
PROGRAMA 4 - Pla de cultura
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Acció Núm. 4.1- TREBALLAR EN L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE CULTURA
juntament amb la OERC -oficina d’estudis i recursos culturals- de la Diputació de
Barcelona
Acció Núm. 4.2 – ELABORAR LA PROPOSTA PER A LA FORMACIÓ D’UN
CONSELL LOCAL DE CULTURA I DE LES ARTS.
Acció Núm. 4.3 – ELABORAR PROPOSTES DE DINAMITZACIÓ I DIFUSIÓ DE
NOUS EQUIPAMENTS CULTURALS : MUSEU DE LA TORNERIA DE LA VALL DEL
GES, SALA D’ART I TALLERS PEDAGÒGICS, NOU ARXIU MUNICIPAL, ....

7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RLT DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ PER A L’ANY 2007:
Expedient relatiu a la modificació de la plantilla de personal i la Relació
de Llocs Treball de l’Ajuntament de Torelló en relació l’ampliació de la
plantilla amb una plaça més de conserge, adscrit a educació.
Vist l’informe del tècnic d’educació de data 20 de juny de 2007, en què
es posa de manifest que el proper 1 de setembre de 2007 entrarà en
funcionament una nova escola pública d’educació infantil i primària al
nostre municipi, la qual de forma provisional estarà ubicada al c. Ausiàs
March, 41.
Vist que entre les obligacions de l’Ajuntament respecte d’aquest nou
centre educatiu hi ha la dotació del servei de consergeria, fet pel qual
es fa necessari crear una plaça de conserge per al nou centre de
treball.
Això suposa la modificació de la plantilla de personal laboral fix amb la
creació d’una nova plaça de porter conserge que passarà de les tres
places que hi ha a l’actualitat a quatre places i la modificació de la
Relació de Llocs de Treball en què s’ha d’incrementar la dotació del lloc
de treball de conserge de les instal.lacions educatives amb una plaça
més passant de tres a quatre.
Vist l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, modificat per la Llei 57/2003 de 16 de desembre de
mesures per a la modernització del govern local, en el qual es disposa
que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal;
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Per tot això, el regidor de Règim Intern (recursos humans), proposa a la
Comissió informativa d’administració i hisenda, que sotmeti a
l’aprovació del Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de
Torelló següent:
PERSONAL LABORAL FIX:
crear una nova plaça reservada a personal laboral fix de porter
conserge adscrit a l’àmbit d’educació, de manera que el número de
places de porter conserge passarà a ser quatre.
1. APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Torelló, en el sentit que es detalla a continuació i
amb el contingut funcional, les condicions retributives i el perfil
competencial establert a la fitxa del lloc de treball de conserge
ensenyament.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA.
Ampliar la dotació del lloc de treball de Conserge ensenyament que
passa de tres a quatre efectius.
Segon.- EXPOSAR al públic l'anunci de l’aprovació de la modificació de
la plantilla i de la relació de llocs de treball i donar-ne l’oportuna
publicitat pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la publicació del corresponent edicte al BOP de Barcelona, per tal
que es puguin presentar al.legacions. En cas contrari quedaria elevada
a definitiva, sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a
la seva publicació reglamentària. Comunicar-lo al Comitè d’Empresa,
per al seu coneixement i trametre’n una còpia a la Delegació del
Govern i al Departament de Governació.
8.- BONIFICACIÓ AL SR. PERE COLOMER PLANAS, EN LA QUOTA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES:
Vista la instància presentada pel Sr. Pere Colomer i Planas, en la que
sol·licita una bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres de la llicència urbanística amb núm. d’expedient 59/2007, per les
obres del C. Collsacabra núm. 36, 1er.-2a., consistents en la reforma de
cuina i banys per adaptar-los a la discapacitat del Sr. Climent Colomer i
Molas, pare del sol·licitant que hi conviu en el mateix domicili.
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Vist que l’article 6.5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, preveu una bonificació del 90% de
la quota de l’impost per les obres i instal·lacions que afavoreixin les
condicions d¡accés i habitabilitat dels discapacitats.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal, el regidor
d’hisenda i planificació econòmica, proposa a la Comissió informativa
de serveis a la persona, que sotmeti a l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Pere Colomer Planas, titular de l’expedient de
llicència urbanística 59/2007, una bonificació del 90% de la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per les obres del C.
Collsacabra núm. 36, 1er.-2a., consistents en la reforma de cuina i banys
per adaptar-los a la discapacitat del Sr. Climent Colomer i Molas, pare
del sol·licitant que hi conviu en el mateix domicili.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i als
departaments d’urbanisme i intervenció de l’Ajuntament.
9.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA A NOM DEL PATRONAT
MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de
cultura, el regidor d’hisenda i planificació econòmica, proposa a la
Comissió informativa de serveis a la persona, que sotmeti a l’aprovació
del Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220070000604 per
import de 8.101,50 €, aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 29 de
gener de 2007 a favor del PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM,
amb abonament a la partida 101-451-410.00.00 del vigent pressupost de
despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
10.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6/2007,
DINS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
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Vist que els ingressos a generar no tenen la naturalesa de tributs i
consisteixen en aportació de persones jurídiques per finançar, juntament
amb l’Ajuntament, despeses que per a la seva naturalesa formen part
de la seva finalitat o objectiu, existint una evident correlació amb les
despeses a generar, que consisteixen en portar a terme el festival de
cinema de muntanya i aventura 2007, l’acció “Torelló atractius i serveis
d’interès turístic”, l’adquisició de material esportiu, el programa Icària i la
2a. cursa de Policia de Catalunya, i l’ingrés, l’Alcalde, proposa a la
Comissió informativa de serveis a la persona, que sotmeti a l’aprovació
del Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació núm. 6/2007 del pressupost
de l’exercici 2007 de l’Ajuntament, per generació de crèdits per ingressos,
d’acord amb el següent detall:
Estat d’ingressos:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

461.00

PREVISIÓ
INICIAL
195.933,43

Transferències corrents de
la Diputació de Barcelona
761.00
Transferències de capital
58.195,10
de
la
Diputació
de
Barcelona
IMPORT TOTAL DE LES MODIFICACIONS D’INGRESSOS

IMPORT
MODIFICACIÓ
17.300,00

TOTAL
PRESSUPOST
213.233,43

3.240,00

61.435,10

20.540,00 €

Estat de despeses:
PARTIDA
102-452-423.00.00

DENOMINACIÓ

Maquinària, instal·lacions i
utillatge. Esports
106-313-467.00.00
Consorci de serveis socials.
Programa Icària
204-751-226.02.00
Publicitat i propaganda.
Turisme
204-751-489.00.00
Transferències corrents a
institucions. Turisme
404-111-226.01.00
Atencions protocol·làries i
representatives
TOTALS CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS INGRESSOS

PREVISIÓ
INICIAL
29.040,00

IMPORT
MODIFICACIÓ
3.240,00

TOTAL
PRESSUPOST
32.280,00

28.214,00

12.000,00

40.214,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3.889,08

3.000,00

6.889,08

27.254,67

1.300,00

28.554,67

20.540,00 €

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies
mitjançant publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’edictes de la Corporació. Si durant el termini
esmentat es formulessin al·legacions, correspondria al Ple la seva
resolució. En cas contrari, l’aprovació inicial quedaria elevada a

23

definitiva, sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a
la seva reglamentària publicació.
11.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 7/2007,
DINS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
Vist l’expedient tramitat per modificar crèdits per anul·lació o baixes de
partides que s’estimen deduïbles, per import de 47.105,76 euros, dins el
vigent pressupost de l’Ajuntament de Torelló de l’any 2007.
Vist el que es disposa en l’article 177 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, i l’article 37 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, les bases
d’execució del Pressupost i l’informe d’intervenció, l’Alcalde, proposa a
la Comissió informativa de serveis a la persona, que sotmeti a
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que
segueixen:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació núm. 7/2007 del pressupost
de l’exercici de 2007 de l’Ajuntament de Torelló, per anul·lacions o baixes
del crèdit de partides que s’estimen deduïbles, d’acord amb el següent
detall:
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit:
PARTIDA
101-314-160.00.00
108-314-160.00.00
206-121-131.00.00
206-121-150.00.00
206-314-163.00.00
206-422-130.00.00
206-432-120.00.00
206-432-121.00.00
206-451-131.00.00
206-451-150.01.00
206-451-151.00.00
206-451-231.01.00
206-533-131.00.00
208-121-213.02.01
208-121-213.02.05

DENOMINACIÓ
Assegurança social. Personal de cultura
Assegurança social. Personal d’educació
Retribucions
del
personal
laboral
temporal
d’administració general
Productivitat. Personal funcionari d’administració
general
Formació i perfeccionament del personal laboral
Retribucions del personal laboral d’educació
Retribucions bàsiques dels funcionaris d’urbanisme
Retribucions
complementàries.
Funcionaris
d’urbanisme
Retribucions. Personal laboral temporal. Cultura
Productivitat. Personal laboral de cultura
Gratificacions. Personal de cultura
Locomoció del personal de cultura
Retribucions del personal del filó d’ocupació. Medi
ambient
Extintors
Alarmes

IMPORT €
3.155,84
1.618,12
12.265,69
1.200,00
239,46
4.638,42
505,08
1.765,57
4.827,50
4.187,44
967,15
1.370,25
2.368,43
350,00
1.109,00
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209-222-625.00.00
Mobiliari i estris policia local
209-432-212.00.00
Manteniment dels locals. Policia local
301-314-160.00.00
Assegurança social. Personal d’urbanisme
306-314-160.00.00
Assegurança social. Personal d’obres i serveis
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

220,00
270,00
1.430,18
4.617,63
47.105,76

L’import de la despesa anterior es finança amb càrrec a anul·lacions o
baixes de crèdit de les partides següents:
PARTIDA
101-451-410.00.00
206-121-120.00.00

DENOMINACIÓ
Aportació al Patronat municipal del teatre Cirvianum
Retribucions bàsiques. Funcionaris d’administració
general
206-121-121.00.00
Retribucions
complementàries.
Funcionaris
d’administració general
206-121-130.00.00
Retribucions del personal laboral fix. Administració
general
206-313-130.00.00
Retribucions del personal laboral fix. Benestar social
206-452-130.00.00
Retribucions del personal laboral fix. Esports
206-611-120.00.00
Retribucions bàsiques. Funcionaris d’hisenda i
planificació econòmica
206-611-121.00.00
Retribucions complementàries. Funcionaris d’hisenda
i planificació econòmica
208-121-224.00.03
Assegurança de responsabilitat civil
208-121-480.00.01
Ajuts a famílies
208-314-160.00.00
Assegurança
social
del
personal
laboral
d’administració general
209-222-220.02.00
Material informàtic. Policia local
209-222-624.00.00
Vehicles. Seguretat ciutadana
TOTAL IGUAL AL SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT €
8.101,50
4.538,52
2.339,05
10.821,33
1.985,18
5.000,88
4.858,83
6.592,71
1.000,00
459,00
918,76
270,00
220,00
47.105,76

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies
mitjançant publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’edictes de la Corporació. Si durant el termini
esmentat es formulessin al·legacions, correspondria al Ple la seva
resolució. En cas contrari, l’aprovació inicial quedaria elevada a definitiva,
sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a la seva
reglamentària publicació.
12.- APROVACIÓ DE DESPESES:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories
corresponents, el Regidor d’Hisenda i Planificació econòmica, proposa a
la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, que sotmeti a
l’aprovació del Ple municipal, l’adopció dels acords que segueixen:
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Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels
conceptes i imports que igualment s’indiquen:
Núm.

Import Destinatari

1

13.224,00 €

2

34.980,00 €

3

17.082,49 €

4

13.474,55 €

5

30.000,00 €

6

20.260,78 €

7

24.000,00 €

8

13.868,00 €

9

21.808,00 €

10

28.830,00 €

Concepte
Regidoria: CULTURA
Ser-Music, SL
Contractació de l’orquestra “Volcan”
el dia 28 de juliol, dins dels actes d ela
festa major
Regidoria: JOVENTUT I INFÀNCIA
Patronat municipal Aportació per l’organització del
del
teatre Festus’07
Cirvianum
Regidoria: BENESTAR SOCIAL
Fundació
Subvenció per l’any 2007, segons
d’Ancians
Sant conveni vigent
Feliu de Torelló
Regidoria: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Consorci de la Vall 50% de l’aportació de l’any 2007 al
del Ges, Orís i el consorci
Bisaura
Consorci
del Aportació de l’any 2007,
Museu
de
la
torneria de la Vall
del Ges
Regidoria: RÈGIM INTERN
Ferrer & Ojeda, Assegurança de responsabilitat civil
Consultores
en del municipi del dia 1 de juliol de 2007
Seguros
al 30 de juny de 2008, inclòs el
suplement per “diables” i correfocs
AUTORITZACIÓ
de
despesa
pel
contracte de consultoria i assistència
tècnica
per
l’adaptació
dels
procediments administratius de l’àrea
d’urbanisme en el marc de l’aplicació
informàtica GEC
Regidoria: SEGURETAT CIUTADANA
Intermoto
Pel
subministrament
de
dues
motocicletes Yamaha XT 600 sense
equipament
policíac
i
amb
matriculació inclosa
Regidoria: URBANISME
Miquel
Ricart Per la redacció del projecte bàsic per
Vergara
a la rehabilitació de l’espai urbà de la
plaça Nova
Colomer Rifà, SL
Per la redacció del projecte bàsic per
a la rehabilitació de l’espai urbà de la
Plaça de Joanot Martorell

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.

Partida
101-451-226.07.00

103-464-410.00.00

106-313-489.00.00

204-721-467.00.01
204-721-467.00.00

208-121-224.00.03

208-121-626.00.00

209-222-624.00.00

301-432-601.00.11
301-432-601.00.10
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9.- ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
MUNICIPAL DE PISCINA COBERTA DE TORELLÓ:
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió celebrada en data de 26 de
febrer de 2007 va aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de
licitació així com el plec de clàusules tècniques i econòmico
administratives de la concessió administrativa del servei municipal de
piscina coberta de Torelló, d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2000 de 16
de juny pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió celebrada en data 26 de març
de 2007 va acordar modificar les clàusules 8.2 i 8.5 del plec de clàusules
tècniques i econòmico administratives.
Vist que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per adjudicar les
contractacions i les concessions ja que la quantia excedeix del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost d’acord amb l’article 22.2.n) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist que, d’acord amb la clàusula 8.7 del Plec de clàusules
administratives particulars que regiran la concessió administrativa, la
Mesa de Contractació podrà demanar als serveis tècnics corresponents
un informe comparatiu de les diferents proposicions.
Vista la proposta de la Mesa de contractació.
L’Alcalde, proposa a la Comissió Informativa d’administració i hisenda,
que sotmeti a l’aprovació del proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de la concessió administrativa del
servei municipal de piscina coberta de Torelló a favor de la proposició
presentada per l’empresa SPORT ASSISTANCE 2000, SL. (CIF B-60223062,
carrer Pujol núm. 22, 08022 Barcelona), amb els cànons que es
relacionen a continuació:
Proposicions
a) Oferta econòmica: Per l’increment del cànon
fix anual previst en el punt 3 de la clàusula 5.3, fins

Sport
Assistance
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un màxim del 25 % de l’import establert.
b) Oferta econòmica: Per l’increment de
percentatge del cànon variable anual previst en
el punt 3 de la clàusula 5.3, sense limitació, però
justificant la viabilitat de la proposta.

25 %

15 %

c) Oferta econòmica: Per reducció de l’addició
en punts establerta (1,5) en el punt 1 de la
Euribor+1,2%
clàusula 5.1, respecte l’interès d’aplicació de
referència Euribor
d) Oferta econòmica: Pel total import, amb
compromís d’inversió, en l’adquisició inicial i en
reposició de material esportiu, segons s’indica en: 647.600,00 euros
el punt 6 de la clàusula 5.2, i el punt 1 de la
clàusula 5.3.
SEGON.- DENEGAR la sol.licitud de data 1 de juny de 2007, presentada
pel Sr. Enric Truñó Lagares en representació de l’empresa Sport
Assistance 2000, S.L. en el sentit de considerar com a empresa
concessionària l’empresa Sport Assistance Pirineus SL . Aquesta
denegació es realitza sens perjudici de les possibilitats legalment
establertes de cessió i subcontractació per aquest tipus de contractes.
TERCER.- CITAR a l’adjudicatari per tal que en el termini màxim dels 15
dies naturals següents al de la data de notificació d’aquest acord,
constitueixi la garantia definitiva per un import de trenta-dos mil noucents vuitanta-tres euros amb trenta-dos cèntims (32.983,32 €)
corresponent al 4% de la inversió corresponent al concessionari.
QUART.- CITAR l'adjudicatari, perquè el dia i l'hora que se li indicarà
concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sport Assistance 2000
SL, a la resta d’empreses que no han resultat adjudicatàries del concurs,
als Serveis Tècnics Municipals, al Departament d’Intervenció i a la
Tresoreria Municipal.
SISÈ.- FACULTAR l'Alcalde-President per signar qualsevol document que
sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
Torelló, 18 de juliol de 2007
L’ALCALDE,

