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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2017/3 Ordinària 27/03/2017
1.2. PLE2017/4 Extraordinària 03/04/2017

Les dues actes s'aproven per unanimitat dels disset membres, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. RECURSOS HUMANS
2.1.1. Modificació de la Relació de Llocs de Treball
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Vist l’expedient de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) incoat a resultes
de la petició d’una funcionària d’habilitació nacional que ha sol·licitat ocupar el lloc de
treball de tresoreria d’habilitació nacional (actualment vacant), per mitjà d’una acumulació
de funcions amb un 30% de dedicació, i que en aquests moments les funcions les està
realitzant una funcionària de carrera de la Corporació.

2

Atès que aquesta circumstància fa que la modificació de la RLT tingués el caràcter
d’urgent, perquè es preveia que la incorporació al lloc d’aquesta funcionària d’habilitació
nacional (prèvia aprovació de la Direcció General de Funció Pública), es realitzés de
forma força immediata, i per tant, no es podia demorar la seva modificació fins l’exercici
següent. Per la qual cosa per providència de 13 de març de 2017 es va ordenar la
incoació de l’expedient de modificació de la RLT.
Atès que aquesta modificació de la Relació de Llocs de treball implica per tant, la creació
d’un lloc de treball amb la corresponent adequació retributiva i l’amortització d’un altre lloc
de treball, la qual es considera una modificació de caràcter singular. Aquesta proposta
estava condicionada a l’aprovació per part de la Direcció General d’Administració Local
de la petició d’acumulació esmentada.
La Direcció General d’Administració Local va autoritzar la petició d’acumulació per
resolució de 29 de març de 2017 i amb data 3 d’abril de 2017 es va produir la presa de
possessió de la tresorera d’habilitació nacional, i el cessament de l’anterior tresorera.
Atès que aquesta modificació no és considerada una modificació de la RLT de caràcter
substancial i va ser informada a la mesa general de negociació de data 20 de març de
2017.
Atès que l’aprovació de la modificació de la RLT és un acte administratiu, es va obrir el
tràmit d’audiència a la persona afectada per la modificació, que fins aleshores
desenvolupava les tasques de tresorera, i al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.
En data 10 d’abril de 2017 i registre d’entrada número 2833, la sra. Dolors Peralbo
Ambròs, que fins a la presa de possessió desenvolupava les tasques de tresorera va
presentar una al·legació en la qual planteja bàsicament dues qüestions:
1. Que ha estat ocupant el lloc de tresorera des de l’1 d’abril de 1994 a 34 d’abril de
2017 i que en la proposta, es preveu l’amortització del lloc de treball que ocupava.
Diu que la plaça que es crea d’adjunt/a a tresoreria no s’hauria de vincular ni amb
funcions ni en retribucions a la plaça de tresorer/a d’habilitació nacional (A1),
perquè en l’informe de recursos humans diu: “Hom ha de pressuposar, respecte
l’increment en termes absoluts, que si l’ocupació del lloc de treball passa a ser del
100% en lloc del 30%, caldrà novament procedir a l’adaptació de la modificació i
valoració objectiva del lloc de treball adjunt/a tresoreria” i considera que els dos
llocs són diferenciats, per la qual cosa no hauria de suposar cap revisió de
funcions ni de retribucions (referint-se a eventuals modificacions de la dedicació
del lloc de tresorer d’habilitació nacional que es puguin produir en un futur).
2. Que la tipologia assignada al lloc de treball d’adjunt a tresoreria s’ha modificat
passant a ser ordinària en lloc de dedicació plena. Diu que atès que la dedicació
presencial de la tresorera d’habilitació nacional serà un matí i una tarda a la
setmana, la proposta dificulta les possibilitats de comunicació i despatx dels
assumptes de caire general del departament de tresoreria, de manera que
despatxar un sol dia a la setmana tots els temes del departament podrien
endarrerir el funcionament ordinari del departament i les repercussions en el
funcionament general de la Corporació. Per la qual cosa considera convenient
l’existència de coincidència en les dedicacions presencials de tresoreria i adjunt a
tresoreria.
Vist l’informe de la Responsable de gestió de RH de data 18 d’abril de 2017.
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FONAMENTS DE DRET:
Articles 4,20.1.c), 90.2 i 127 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local atribueix als municipis, com administracions públiques de base territorial, la
potestat d’autoorganització.
Article 74 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre
Article 19- Set de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat
per l’any 2016.
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 (art. 52.2.j) i 283).
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (art. 126.4 i 127).
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
(art. 29 a 33, 50 i 66).
Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat
ciutadana i mobilitat l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:

Primer: Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Dolors Peralbo Ambròs en data 10
d’abril de 2017, amb el número de registre d’entrada núm. 2833 en base a les següents
qüestions:
I.

II.

En relació a allò que consta en l’informe de recursos humans de data 23 de març
de 2017 sobre “..que si l’ocupació del lloc de treball passa a ser del 100% en lloc
del 30%, caldrà novament procedir a l’adaptació de la modificació i valoració
objectiva del lloc de treball adjunt/a tresoreria” la qual vincula ambdós llocs de
treball, cal tenir en compte que efectivament es tracta de dos llocs diferenciats
però que formen part d’una única organització, i que allò que ha estat el fonament
de l’actual modificació de la RLT, el principi de bona administració, el qual
exigeix l’adaptació de l’organització municipal, (en aquest cas, al canvi legislatiu
que ha suposat l’obligatorietat que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants
tinguin els llocs de tresoreria desenvolupats per habilitats nacionals, i a l’ocupació
d’aquest lloc per mitjà d’una acumulació), de manera que aquesta, reprodueixi
una imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent, també
continuarà imperant si es produeixen nous canvis. La RLT no és un instrument
estàtic i inamovible en el temps, sinó que s’ha d’anar adaptant en funció de la
realitat de cada moment, i per tant, si es produeix una modificació caldrà fer-ne
una nova anàlisi de la qual es resulti la proposta més idònia.
En relació a la modificació de la tipologia de la jornada, cal puntualitzar que el lloc
d’adjunt/a a tresoreria és un lloc de treball de nova creació per la qual cosa no
s’ha produït cap modificació de la jornada d’aquest lloc. El que sí és cert és que
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amb la nova adscripció a aquest lloc de treball, la Sra. Peralbo passa de realitzar
una jornada de dedicació plena a una jornada ordinària, perquè així està
configurat el lloc d’adjunt/a a tresoreria. Aquest lloc té funcions d’execució i no es
considera necessària la plena dedicació, serà en tot cas la tresorera d’habilitació
nacional qui haurà de donar resposta a les necessitats del departament de
tresoreria essent-ne ella la responsable.
Es considera per altra banda, que amb l’observació de la mitjana d’utilització
durant els darrers tres anys de la dedicació plena en el lloc de tresorera, juntament
amb el fet que l’acumulació suposa increment de dedicació en aquest
departament, no resulta necessària la dedicació plena.
Segon.- Modificar la Relació de Llocs de Treball en allò que fa referència a la creació del
lloc de treball d’adjunt/a a tresoreria i amortització del lloc de treball de tresoreria del grup
C1, de conformitat amb allò que consta a l’expedient.

DENOMINACIÓ
DEL LLOC

Adjunt/a a
tresoreria
(1)
(2)

Fitxa

AD120002

F.P.
(1)

CM

REQUISITS
(2)

Batxillerat

HORARI C.D.

O

C.E. 2017

18

990,72

DOTACIÓ

1

Requisits de titulació per a la provisió del lloc de treball.
F.P. Forma provisió (LD: Lliure designació C.M. Concurs de mèrits C.E. Concurs Específic)

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades, al comitè d’empresa i a la
Junta de personal i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU,
d'EiO#FemTorelló i dels PSC-CP
Vots desfavorables0
Abstencions: 6, dels regidors i la regidora dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i
de la CUP-SP

2.2. SECRETARIA
2.2.1. Aprovació Pla Normatiu de l'ajuntament de Torelló exercici 2.017
ACORD:
Relació de Fets
1. La llei 39/2.015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques ( en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un
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nou títol VI relatiu a l’exercici de la potestat normativa que d’acord amb el
preàmbul de la pròpia llei busca tres objectius:
a) Millorar la planificació normativa ex ante, previ a la seva elaboració, en nom d’una
major seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament jurídic.
b) Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
normes, entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a
l’elaboració de la norma, l’opinió dels ciutadans i empreses sobre els problemes
que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitats de la seva
aprovació, els objectius d ela norma i les possibles solucions alternatives.
c) Enfortir l’avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera
continua l’adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s’imposa
l’obligació d’avaluar periòdicament l’aplicació de les normes en vigor, amb
l’objecte de comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost i
càrregues derivats d’elles estava justificat i adequadament valorat.
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les
administracions, d’aprovar un “Pla normatiu” que contingui les iniciatives
reglamentàries que han de ser aprovades en l’any següent. Aquets Pla, un cop
aprovat, es publicarà obligatòriament al portal de la Transparència de
l’Adminsitració corresponent.
3. La llei 19/2.014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a
les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial; els
procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències
i en l’article 10 preveu les obligacions de publicitat activa i transparència en les
decisions i actuacions de rellevància jurídica.
4. Els diferents caps dels Departaments han informat les disposicions normatives
que tenen previst aprovar, modificar o derogar durant aquest 2.017.
Fonaments de Dret :
Primer.- Llei 39/2.015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
Segon.- Llei 19/2.014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Tercer.- Al tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments , que el ple
de l’ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article
22.2d) i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1.985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els articles 52.2d i
178 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i dle règim local de Catalunya , la competència per aprovar el Pla normatiu
correspon al ple municipal, no requerint-se per la seva aprovació cap quòrum especial.

És per tot això que, a proposta de la regidoria , i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
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Primer.- Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2.017 que es detalla a continuació :
Àrea d’Alcaldia
1.- Codi Ètic i de bon govern dels càrrecs electes, es preveu la seva aprovació per donar
compliment a les previsions de la normativa de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
2.- Modificació Reglament Orgànic Municipal per modificar lloc de celebració dels plens i
incorporació de la video-acta.
Departament d’Intervenció
1.- Pla Estratègic de subvencions de l’ajuntament de Torelló del mandat 2.015, 2016 ja
que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions preveu que s’ha
d’aprovar un Pla estratègic de subvencions.
2.- Modificació de l’Ordenança General de subvencions per adequar-se a la Llei 38/2.003,
de 17 de novembre general de subvencions i al Reial decret 887/2.006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions.
3.- Modificació del Reglament regulador de l’atorgament de subvencions i convenis de
l’ajuntament de Torelló per adequar-se a Llei 38/2.003, de 17 de novembre general de
subvencions i al Reial decret 887/2.006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei General de subvencions.
4.- Modificació de les Ordenances Fiscals de l’ajuntament de Torelló per a l’exercici
2.018. Aquesta modificació no queda subjecte a la consulta prèvia prevista en l’article 133
de la Llei 39/2.015 per aplicació de la Disposició addicional primera.
Segon.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el portal de transparència de
l’Ajuntament de Torelló, tal com preveu l’article 132 de la LPACP i els articles 8 i següents
de la Llei 19/2.014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i
bon govern.
Tercer.- Comunicar aquests acords a les persones responsables de les diferents àrees
municipals i al tècnic d’informació i participació als efectes de la publicació dle Pla
normatiu aprovat al web de transparència de l’ajuntament de Torelló.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d'EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 3, de la regidora i els regidors del grup municipal de la CUPSP
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
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3.1. MOCIONS
3.1.1. Grup municipal de CUP-SP
3.1.1.1. MOCIÓ del grup municipal CUP Torelló-SP per la creació d'un nou servei
d'atenció a les persones passavolants PRP2017/1265
PROPOSTA D'ACORD:
ANTECEDENTS
El 17 de desembre de 1992 es va aprovar “el programa d’actuació amb el els
passavolants” en sessió ordinària de la Comissió de Govern de Torelló. El programa en
qüestió, encara vigent, recull els següents punts:


Qualsevol passavolant serà atès per la policia local.



La policia local omplirà la fitxa personal (document núm. 1), examinarà la
documentació de cada personal, farà les comprovacions pertinents i orientarà el
recurs (menjar i bitllet de tren).



La policia local acompanyarà el passavolant al recurs orientat i pagarà l’import de
la despesa, prèvia la complementació del val imprès (document núm. 2).



No es donarà cap recurs a aquells passavolants que hagin passat dos cops en un
any.



El menjar, consistirà en un plat calent si arriba entre les 12 i les 15 hores o les 19 i
les 21 hores; o un entrepà si arribar abans de l’horari esmentat. No es pagaran ni
begudes alcohòliques no cafès.



El bitllet de tren, només serà d’anada, fins a Vic o fins a Ripoll.



L’allotjament no es podrà cobrir per no disposar del recurs.



El departament de Benestar Social es farà càrrec de totes les despeses d’aquest
programa.



El departament de Benestar Social entregarà a la policia local la quantitat de
10.000 pessetes que s’aniran renovant mitjançant vals de justificació (document
núm. 2).



Aquest programa d’actuació amb els passavolants, entrarà en vigor un cop l’hagi
aprovat la Comissió de Govern i se’n farà una primera valoració conjunta el mes
de juny de 1993.

Entenent que bona part dels punts i expressions recollides en aquest protocol d’actuació
són millorables i que necessiten d’una actualització, el grup Municipal de la CUP Torelló
– Som Poble proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
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És per tot això que, a proposta del grup municipal de la CUP-SP, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres
assistents, DESESTIMA:
PRIMER.- Aprovar el programa d’atenció a les persones passavolants següent:
 Qualsevol persona sense recursos econòmics i no resident a Torelló que en el seu
itinerari passi per la població, podrà acollir-se a aquest servei de manera lliure i
gratuïta.


Les persones passavolants seran ateses pels Serveis Socials vinculats a l’Àrea de
Serveis a la Persona o pel departament equivalent que desenvolupi aquestes
funcions (sigui quina sigui la seva nomenclatura).



Els Serveis Socials registraran les dades que es considerin imprescindibles per
prestar el servei amb garanties i poder-ne portar a posteriori el seguiment oportú.
De la mateixa manera seran els responsables d’examinar la documentació
aportada pels interessats, fer les comprovacions pertinents i orientar les persones
pel que fa als serveis que pot accedir. En tot moment es garantirà la protecció de
les dades de les persones afectades.



Tècnics de Serveis Socials o personal de suport vinculat a aquesta àrea,
acompanyaran el passavolant al recurs orientat i es faran càrrec de gestionar
l’import de la despesa segons els procediments establerts des de la regidoria
pertinent.



Els serveis que es posaran a disposició de les persones que s’acullin a aquest
servei seran els següents:


Servei d’orientació per a la persona afectada pel que fa a les destinacions i
serveis a què pot accedir.
Servei de gestió i pagament de transport amb tren fins a la població més
propera amb alberg per a persones sense sostre o passavolants de llarga
durada (actualment Vic i Ripoll).



Servei de dutxa en alguna dependència municipal esportiva.



Servei de menjar calent equivalent a un menú o a un entrepà en cas que
els horaris de restauració no facin possible la primera opció.



En cas d’extrema necessitat i quan els horaris de tren no siguin
compatibles, servei d’allotjament a través dels hostals, pensions i hotels de
la població.



Cada prestació de servei que derivi persones cap a altres poblacions,
s’acompanyarà d’una acció informativa i de coordinació amb els serveis socials de
la població de destí.



La Regidoria de Benestar Social es farà càrrec de totes les despeses d’aquest
programa i n’administrarà el pressupost corresponent de la manera que cregui
més convenient.
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Fora d’hores d’atenció al públic del departament de Benestar Social, la gestió de
tots aquests tràmits i procediments es derivarà cap a l’organisme, departament o
personal que habitualment supleixi, en la resta de les seves tasques d’atenció al
públic, al departament esmentat.

SEGON.- Informar del canvi de protocol al Consell Municipal de Benestar Social i Salut
Pública i a tots els tècnics i persones vinculades al departament de benestar social i
polítiques d’igualtat de l’àrea de serveis a les persones. Informar-ne igualment al Centre
d’Atenció Primària, a la policia local i a la concessionària responsable de la gestió de
bitllets de tren a l’estació de Torelló.
TERCER.- Informar i posar a disposició de la ciutadania d’aquest protocol a través de
l’apartat corresponent del web municipal per tal que s’hi pugui accedir en cas de
necessitat.

VOTACIÓ:
La proposta es desestima per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d'acord amb el resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 3, de la regidora i els regidors del grup municipal de la CUP-SP
Vots desfavorables: 9, de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU
i d'EiO#FemTorelló
Abstencions; 5, dels regidors dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i del PSC-CP

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenaria
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió
plenària, per al general coneixement:
Codi
2017/670
2017/671
2017/672
2017/673
2017/674
2017/675
2017/676

Data
creació
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

2017/677
2017/678
2017/679
2017/680

20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

2017/681
2017/682
2017/683
2017/684

20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

Descripció
Alta al servei de teleassistència exp. 2016-498
Decret Aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-36
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-37
Decret aprovar un AD a favor d'Electroserveis Osona SL
Decret aprovar un AD a favor d'Happyludic
Transmissió dret funerari nínxol 585-1-Oest cementiri municipal E.F.P.
Aprovar el cànon fix de la concessió administrativa del servei municipal de
Piscina Coberta, de l'any 2016
Activitats formatives 2017-345 AMC
Activitats formatives 2017-346 AMC
Activitats formatives 2017-347 MVJ
Modificació de les dades de l'Agrupament Escolta i Guia Comte Jofre i
Verge de Rocaprevera
Modificació de les dades de Creu Roja d'Osona
Autorització ús teatre Cirvianum 13-2017 Torelló solidari
Decret classificació ofertes
583-1988 incoar exp baixa activitat C Sant Josep 1- 1r
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2017/685
2017/686
2017/687
2017/688
2017/689
2017/690
2017/691
2017/692
2017/693
2017/694
2017/695
2017/696
2017/697
2017/698
2017/699
2017/700
2017/701
2017/702
2017/703

20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017

2017/704
2017/705
2017/706
2017/707

21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
21/03/2017

2017/708

21/03/2017

2017/709

21/03/2017

2017/710

22/03/2017

2017/711
2017/712
2017/713
2017/714

22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017

2017/715
2017/716

22/03/2017
22/03/2017

2017/717

22/03/2017

2017/718
2017/719
2017/720

22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017

2017/721
2017/722

22/03/2017
22/03/2017

2017/723
2017/724
2017/725
2017/726
2017/727

22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017

Tarjeta d'aparcament exp. 2017-4
tarjeta d'aparcament exp. 2009-246
Serv. trasnport adaptat exp. 1996-34
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana W.S.
18-2015-i baixa activitat Enric Prat de la Riba 22 bx
37- 2012-i Baixa activitat C Sant Bartomeu 7
9-17 VP Pirotècnics
MS rectificació error titular parada 12 mercat setmanal
Estimar al·legacions E.T.S.
Estimar al·legacions M.T.C.
Estimar al·legacions M.S.M.
Denegar al·legacions X.P.G.
Denegar al·legacions E.J., SL
Anul·lar expedient per sentència judicial condemnatòria G.M.H.
Anul·lar recursos
Acord incoació 13.1-17
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina març 2017 JGF
Jornada. Modificació flexibilitat lloc de treball director del Museu
Declarar una part de les obres incloses en l'expedient de llicència
urbanística 102-2016-SSTT-LOMEN, d'especial interès
Decret aprovar la relació de factures F-2017-10
Decret Aprovar un AD a favor de M.À.P.C.
Decret aprovar un AD a favor de In situ SCP
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència de comunicació
prèvia 610-2016-SSTT-CPOBRES, d'especial interès
Iniciar el període executiu del deute a nom de Iniciativas para la
Construcción y Obra Civil, S.L.
Declarar les obres incloses en l'expedient de llicència de comunicació
prèvia 549-2016-SSTT-CPOBRES, d'especial interès
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la Cooperativa a
Jordi Casanova Sellarès membre de la plataforma Volem l’aigua neta,
clara i nostra.
Acceptació renuncia habitatge social carrer Progres 110, 2n 2a
Nòmina. Pagament dietes JCL
Nomenament tècnica d'administració general i constitució borsa de treball
Prorrogar la suspensió de la resolució del recurs d'alçada interposat per
part del senyor José Jutglar Codina, en representació de l'empresa
PROTOR 2005 S.L.
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2008-187
Concessió llicència obres - C. Núria-Tramuntana - TE - 107-2016-SSTTLOMEN
Concessió llicència obres - Rda. del Puig, 3 - GNC - 40-2017-SSTTLOMAJ
Autorització activitat cercavila de Sant Jordi organitzada per Músicart
Concessió llicència obres - C. Canigó, 84 - GNC - 67-2017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència obres - C. Diputació, 21 - GNC - 92-2017-SSTTLOMAJ
Concessió llicència obres - C. Girona, 34 - GNC - 106-2017-SSTT-LOMAJ
Aprovació memòria valorada construcció d'un pou de registre i posterior
neteja últim tram Ronda Pollancredes
Autorització festes del barri de Montserrat 2017
Nòmina. Regularització diferències salarials LBL
Nòmina. Regularització diferències salarials MVJ
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-38
Decret autorització ACTE dinar zona esportiva
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2017/728

22/03/2017

2017/729
2017/730
2017/731
2017/732

22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017

2017/733

22/03/2017

2017/734

23/03/2017

2017/735
2017/737

23/03/2017
23/03/2017

2017/738
2017/739
2017/740
2017/741
2017/742
2017/743
2017/744
2017/745
2017/746
2017/747
2017/748
2017/749
2017/750
2017/751
2017/752

23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
24/03/2017

2017/753
2017/754
2017/755
2017/756
2017/757
2017/758
2017/759
2017/760
2017/761
2017/762
2017/763
2017/764
2017/765
2017/766
2017/767
2017/768
2017/769
2017/770

24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
27/03/2017

2017/771

27/03/2017

2017/772
2017/773

27/03/2017
27/03/2017

Reclamació d'indemnització per responsabilitat patrimonial. E.R.F. en nom
de A.A.E I
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2008-86
Reclamació per responsabilitat patrimonial - A.L.H.
Desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial - M.B.R.
Admissió a tràmit d'una reclamació per responsabilitat patrimonial - C.M.d
P.M.
Declaració de desistiment i arxiu de l'expedient per responsabilitat
patrimonial - J.R.S.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 4-2017, per
ampliació de crèdits
Servei de col·laboració de protecció civil
Fixar el percentatge de bonificació de la quota íntegra de l’Impost sobre
béns immobles de la instal·lació de la piscina coberta municipal
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local març 2017
Decret aprovar un AD a favor d'Electro stocks
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina març 2017
Decret Aprovar un AD a favor de Mecanitzats de la fusta Kim SL
Decret aprovar un AD a favor d'Ecobam Europa SL
Decret aprovar un AD a favor de Dagra elèctrics SL
Nòmina. Embargament de retribucions MGG
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina març 2017
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.F.A.
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2011-128
Servei de neteja de xoc exp. 2009-45
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina març 2017
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana G.P.T.
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM març 2017
Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 4-2017, per
amplicació de crèdits per ingressos
Activitats formatives 2017-384 AFR
Activitats formatives 2017-355 FJED
Activitats formatives 2017-353 JGF
Activitats formatives 2017-354 MTTF
Activitats formatives 2017-325 HLS
Activitats formatives 2017-364 JVA
Baixa servei de teleassistència exp. 2007-115
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2009-182
Transmissió dret funerari nínxol 739-5-Est V.B.V. Cementiri Municipal
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-40
Decret aprovar la relació de factures F-2017-11
Transmissió dret funerari nínxol 246-3-Est Cementiri municipal D.C.O.
Nòmina. Reconeixement serveis previs (triennis) NGP
Sanció 14-17
Acord incoació 14.1-17
Estimar al·legacions 4-17
MS baixa voluntària del Sra. F.P.R. P-44
MS baixa voluntària de la Sra. E.C.J. en mon de la Xarxa integral de
professionals i usuàries, Sccl P-17
Concedir l'increment de 6m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 9.299.703
Decret incoar baixa d'ofici padró exp. 04-2017
Decret incoar baixa d'ofici del padró exp. 05-2017
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2017/774

28/03/2017

2017/775
2017/776

28/03/2017
28/03/2017

2017/777

28/03/2017

2017/778

28/03/2017

2017/779

28/03/2017

2017/780

28/03/2017

2017/781
2017/782
2017/783
2017/784
2017/785
2017/786
2017/787
2017/788
2017/789
2017/790
2017/791
2017/792
2017/793
2017/794
2017/795
2017/796
2017/797

28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017

2017/798

28/03/2017

2017/799

28/03/2017

2017/800
2017/801
2017/802

28/03/2017
28/03/2017
29/03/2017

2017/803

29/03/2017

2017/804
2017/805
2017/806
2017/807
2017/808
2017/809
2017/810
2017/811
2017/812
2017/813

29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017

Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 8.914.318
Renúncia voluntària al lloc de treball CAS
Audiència concessió llicència obres - Rda. del Puig - C. dels Ocells - EDE
- 68-2017-SSTT- LOMAJ
Aprovació i Implantació d’un Pla Estratègic per la posada en funcionament
de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Torelló
Constitució de la comissió d'estudi per a la redacció del reglament del
consell municipal del teatre Cirviànum
Aprovar la concessió i el pagament del Tram supramunicipal 2014 del
Fons de Cooperació Local de Catalunya al Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura
Constitució de la comissió d'estudi per a la redacció del reglament del
consell municipal de ràdio Ona
Aprovar un AD a favor de Diputació de Barcelona
Decret aprovar un AD a favor d'Electroserveis Osona SL
Decret incoar baixa d'ofici padró exp. 06-2017
Decret aprovar un AD a favor de M.S.S.
Decret aprovar un AD a favor de In Situ SCP
Baixa servei de teleassistència exp. 1996-52
Decret aprovar un AD a favor d'A.S.A.
Renovació de la tarjeta d'aparcament individual MR exp. 2004-23
Decret aprovar un AD a favor de J.M.A.S.
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2007-210
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2017-266
Decret aprovar diversos ADO de recursos humans
Alta al servei de teleassistència exp. 2017-259
Alta al servei de transport adaptat exp. 2017-259
Servei de neteja de xoc exp. 1998-42
Decret avocació competència Junta de Govern Local
Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a activitats complementàries de la programació estable Dinamització comunitària
Tràmit audiència autors projecte edifici Plaça Nova núm.13 per la
sol·licitud de còpia per part dels propietaris
Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a activitats complementàries de la programació estable Desenvolupament de públics
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-41
Decret classificació ofertes obra urbanització carrer Nou
Concessió llicència obres - C. Puig de Terrades, 20 - GNC - 112-2017SSTT-LOMAJ
Modificació concessió llicència d'obres - C. Girona, 30 – ECS - 451-2016SSTT-LOMAJ
137-17 autoritzar ocupació via pública circ
Denegar al·legacions A.S.C.
Denegar al·legacions F.X.C.O.
Estimar al·legacions M.S.M.
Decret aprovar el pagament d'una publicació al BOE
Estimar al·legacions E.T.F.
Anul·lació expedient pendent sentència judicial G.D.M.
Decret Justificació bestreta Ajuntament 12-2017 1a. reposició
Decret Justificació bestreta teatre 5-2017 1a. reposició
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 5-2017, per crèdit
extraordinari finançat amb baixes del crèdit de partides que s'estimen
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reductibles
2017/814
2017/815
2017/816
2017/817
2017/818
2017/819
2017/820
2017/821
2017/822
2017/823
2017/824
2017/825
2017/826
2017/827
2017/828
2017/829
2017/830
2017/831

30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017

2017/832
2017/833
2017/834
2017/835
2017/836

31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017

2017/837
2017/838
2017/839
2017/840
2017/841
2017/842
2017/843
2017/844
2017/845
2017/846
2017/847

31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017

2017/848
2017/849

31/03/2017
31/03/2017

2017/8491
2017/850
2017/851
2017/852

03/04/2017

2017/853
2017/854
2017/855
2017/856

03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017

2017/857

03/04/2017

03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017

Modificació de les dades de l'Associació de Donants de Sang d'Osona
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-42
Decret aprovació expedient de licitació i plecs
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-43
Decret aprovar la relació de factures F-2017-12
Nomenament funcionària interina ETC
Decret Aprovar la justificació 2 de la bestreta 6-2017 de Benestar Social
136-2017 autoritzar VP taules i cadires
566-2016 autoritzar VP taules i cadires
139-2017 autoritzar VP taules i cadires
142-2017 autoritzar VP taules i cadires
62-17 Esmenar errada Decret 447-2017
10-2011-CP Deixar sense efectes Decret 651-2017
133-17 VP venda artesania
133-17 VP venda artesania
MS baixa voluntària mercat setmanal Sra. A.C.N.C. P-69
158-17 incoar exp esmena
Concessió llicència parcel·lació - C. Garrotxa, 11 - FCS - 19-2017-SSTTLPARC
Exp.-164 SSTT alta placa de gual Pg. Esports, 8
Revisió mèdica APV
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-44
Llicència per la tinença i conducció animal perillós xip 941000019726611
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la Cooperativa a
J.F.C.
138-17 autoritzar VP gelateria Pl. Sardana
140-17 autoritzar VP gelateria Pl. Sardana
141-17 autoritzar VP mercaderies, Av. Montserrat, 13
146-17 autoritzar VP taules i cadires
Nòmina. Devolució ingressos indeguts MAM
Donació documentació a l'Arxiu
Modificació dades Comissió Organitzadora del Mercat del Trasto
Decret incoació contracte menor subministrament
Decret aprovar un AD a favor de Dilart
Decret aprovar un AD a favor de NRD multimedia SL
Decret Aprovar un ADO a favor de Fundació privada estudis musicals de
Manlleu
Decret aprovar un AD a favor de SOREA SAU
Aprovació de les bases i la convocatòria per constituir una borsa de
personal conserge-neteja d’instal·lacions esportives en règim de personal
laboral temporal
Decret liquidació pressupost exercici 2016
Activitats formatives 2017-382 JHP
Baixa servei teleassistència i ebut padro 2n trim. 2017 exp. 2015-472
Concedir l'increment de 6m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 9.656.036
Decret incoació contracte menor obres
Sanció 15-17
Acord incoació 15.1-17
Llicència divisió horitzontal - C. dels Pins, 19 - CG - 98-2017-SSTTLDHOR
Incoació 15.2-17
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2017/858

03/04/2017

2017/859
2017/860

03/04/2017
03/04/2017

2017/861
2017/862
2017/863
2017/864
2017/865
2017/866
2017/867
2017/868

03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017

2017/869
2017/870
2017/871

04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017

2017/872
2017/873

04/04/2017
04/04/2017

2017/874

04/04/2017

2017/875

04/04/2017

2017/876
2017/877

04/04/2017
04/04/2017

2017/878
2017/879
2017/880
2017/881
2017/882
2017/883
2017/884
2017/885
2017/886
2017/887
2017/888
2017/889
2017/890
2017/891
2017/892
2017/893
2017/894
2017/895
2017/896
2017/897
2017/898
2017/899
2017/900
2017/901
2017/902

04/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017

Declarar una part de les obres incloses en l'expedient de comunicació
prèvia 126-2017-SSTT-CPOBRES, d'especial interès
MS baixa voluntària Sra. Anna Sala Escarrabill mercat setmanal P-32
Decret Autorització d'ús per escola Fortià Solà a la pista Puidssalit
extraescolar futbol sala
24-2016-II-CN autoritzar canvi titular exp. 18-02-II.2
8-17 autoritzar VP Joanot Martorell
8-2012-i baixa activitat Ptge 11 de setembre, 4
Decret incoació contracte subministrament cinemòmetre
Modificació clauers Ajuntament
Nòmina. Reconeixement nous serveis previs (triennis) NGP
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina abril 2017 JCC
Acceptar la petició d'alta d'un usuari del gimnàs del pavelló municipal
d'esports i aprovar la liquidació de la taxa del 4 d’abril al 30 de juny de
2017
Decret aprovar un ADO a favor del Consorci de la VGOB
Retorn aval - C. del Mig 49-55 - HEP - 472-2015-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència obres - Av. Generalitat, 18 - ACS - 116-2017-SSTTLOMAJ
Renovació targeta d'aparcament individual MR exp. 2004-102
Concessió llicència obres - C. Ges d'Amunt, 2 – FTV - 118-2017-SSTTLOMAJ
Concessió llicència d'obres - C. Diputació, 21 - 3r - DFL - 121-2017-SSTTLOMAJ
Concedir l'increment de 3m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 9.633.219
Donació d'imatges a l'Arxiu
Transmissió dret funerari nínxol 2199-3-Part Nova Cementiri municipal
E.P.F.
Decret designa defensa i representació procediment Prèvies 167-2016 NL
Renúncia utilització parcel.la núm. 8 horts socials Mas Cervià M.R.P.C.
Activitats formatives JGF
Activitats formatives 2017-330 ACC
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-45
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-46
Baixa servei transport adaptat exp. 2000-78
176-17 Autoritzar VP Sant Jordi
Baixa servei transport adaptat exp. 2003-34
25-2012-i incoar baixa actv Mn Para-sols, 4
Renovació targeta d'aparcament provisional MR exp. 2012-16
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2007-58
Renovació targeta d'aparcament provisional MR exp. 2007-213
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2010-115
Alta al servei de teleassistència exp. 2014-27
Alta al servei de teleassistència exp. 2017-251
Servei de neteja de xoc exp. 2003-57
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2012-89
Autorització activitats Diada de Sant Jordi
583-1988 baixa activitat
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-47
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp. 2006-105
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-48
Targeta d'aparcament individual MR exp. 2016-710
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2017/903

06/04/2017

2017/904

06/04/2017

2017/905
2017/906
2017/907
2017/908
2017/909
2017/910

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

2017/911

07/04/2017

2017/912
2017/913
2017/914
2017/915
2017/916
2017/918
2017/919
2017/920
2017/921
2017/922
2017/923
2017/924

07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017

2017/925
2017/926

10/04/2017
10/04/2017

2017/927
2017/928
2017/929
2017/930
2017/931

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

2017/932

10/04/2017

2017/933
2017/934
2017/935

11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017

2017/936
2017/937
2017/938

11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017

2017/939

11/04/2017

2017/940
2017/941
2017/942
2017/943

11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017

2017/944
2017/945
2017/946

11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa de subvenció a
favor de l'AMPA de l'IES Cirvianum de Torelló
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa de subvenció a
favor de l'AMPA de l'Escola Rocaprevera
Cessió terrenys - C. Garrotxa, 11 - FCS - 19-2017-SSTT-LPARC
Decret aprovar la relació de factures F-2017-13
Aprovar Instrucció núm. 01-2017 de Recursos Humans
Exp.- 177-17 SSTT alta placa de gual C. Progrés, 70
Exp.-178-2017 SSTT alta placa de gual C. Montesquiu, 23
Inscripció al Registre Municipal d'Entitats de l’Associació Sant Tomàs PARMO
Liquidació subfactors de l'específic durant l'ús del crèdit d'hores sindicals
LAA
548-2013 arxivar exp. tancament activitat
151-2017-CN incoar exp. esmena
179-17 autoritzar VP taules i cadires
37-2015-i legitimació innòcua
Servei col·laboració de protecció civil
Activitats formatives 2017-445 ETF
Activitats formatives 2017-455 FAF
Activitats formatives 2017-482 M.F.C.
Activitats formatives 2017-458 CPB
Decret aprovar un AD a favor de M.S.S.
Decret aprovar un AD a favor de Colomer Rifà SL
Liquidació subfactors de l'específic durant l'ús del crèdit d'hores sindicals
MGM
Decret incoació contracte menor obres construcció parada bus
Liquidació subfactors de l'específic durant l'ús del crèdit d'hores sindicals
MMA
Acord incoació 16.1-17
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina abril 2017 JML
Decret autorització accés fitxer padró habitants
Calendari escolar de les Llars d'infants municipals pel curs 2017-2018
Concessió dret funerari nínxol de recuperació 298-1-Est Cementiri
municipal M.A.M.
Concedir tràmit d'audiència autors plànols entitat núm.1 Plaça nova
núm.13 J.C.P.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-14
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-50
Decret Aprovar la certificació núm.6 de l'obra de condicionament del carrer
Sant Bartomeu
Ordre de pagament préstecs venciment març 2017
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina abril 2017 APV
Denegar la utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la Cooperativa a
ERC-JPT-AM
Proposta incoació ordre execució - C. Ges d'Avall, 13 – JFM - 75-2017SSTT-ORDEXEC
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Deumal SA
Decret aprovar un AD a favor de M.V.A.
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Compliment ordre execució - C. Cerdanya, 20 – CSG - 446-2015-SSTTORDEXEC
Decret aprovar un AD negatiu a favor de Dilart
Decret aprovar un AD a favor de M.S.S.
Decret aprovar un AD a favor d'A.S.A.
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2017/947
2017/948
2017/949
2017/950
2017/951
2017/952
2017/953
2017/954
2017/955
2017/956
2017/957
2017/958
2017/959

11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017

2017/960
2017/961
2017/962

12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017

2017/963

12/04/2017

2017/964
2017/965

12/04/2017
12/04/2017

2017/966
2017/967
2017/968
2017/969
2017/970
2017/971

12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
13/04/2017
13/04/2017
13/04/2017

2017/972

13/04/2017

2017/973

13/04/2017

Decret Aprovar un AD a favor de Vic on line enginyeria del software SL
Decret aprovar un AD a favor de Construccions Villena SCP
Decret aprovar un AD a favor de Fusteria Bardolet SL
Baixa servei de teleassistència exp. 2017-143
173-17 autoritzar VP taules i cadires
Decret aprovar un AD negatiu a favor d'Electro Stocks
Alta servei de teleassistència exp. 2017-143
26-72-147-2017 Desistiment VP Barri Montserrat
Decret Aprovar un AD a favor de Vic on line enginyeria del software SL
Renovació de la targeta d'aparcament individual MR exp. 2012-124
Decret Aprovar un AD a favor de Vic on line enginyeria del software SL
28-17 desistiment VP barri Montserrat
Concedir llicència per la tinença i conducció d'un animal perillós xip
941000019082618
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-51
Nomenament cap de la Policia local MTTF
Decret adjudicació contracte subministrament sistema informàtic de gestió
electrònica
Baixa del padró de cobrament del servei de teleasistència per exempció
de pagament
Denegar al·legacions S.G.R.
Decret Aprovar una factura a nom d'Ingenieria Constructora Manresana
SL
Denegar al·legacions J.M.R.D.
Tarja d'aparcament provisional exp. 2007-217
Ordre de pagament préstecs venciment març 2017
Servei teleassistència exp. 1997-71
Nòmina pagament dietes JCL abril 2017
Llicència obres, ús i edificació en caràcter provisional - Av. del Castell IEMM - 508-2016-SSTT-LOMAJ
Concedir l'increment de 15m³ al mes a preu del 1r. tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.602.986
Decret nomenament direcció obra

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

3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte del Decret de l'Alcaldia del 31 de març de 2017, d'aprovació de
la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Torelló, de l'exercici 2016
Aprovada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló, de l’exercici 2016, per
Resolució de l’Alcaldia del 31 de març de 2017, en compliment de l’article 193.4 del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals se n’ha de donar compte al Ple de
l’ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Donar compte de la Resolució de l’alcaldia del 31 de març de 2017, que es transcriu a
continuació:
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“RELACIÓ DE FETS:
La liquidació del Pressupost de l’exercici de 2016 s’ha confeccionat d’acord amb el que
estableix l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL
2/2004, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i atenent els indicadors
establerts en la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària que en el seu article 6 determina
que, el pressupost i la liquidació han de contenir informació suficient i adequada que
permeti verificar la seva situació financera, el compliment des objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la
normativa europea en aquesta matèria, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Els controls a validar, atenent el que determina l’art. 21 són l’estabilitat pressupostària,
l’objectiu de deute públic i la regla de la despesa, i el termini mig de pagament a
proveïdors.
Vist l’informe d’Intervenció, en el que es mostra el compliment de tots els objectius abans
determinats, incloent-hi el termini mig de pagament de proveïdors.
En virtut de les competències que m’atorga l’apartat 3 del referit article 191 del Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, aquesta Alcaldia Presidència,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Torelló,
corresponent a l’exercici econòmic de 2016, amb els documents que l’integren, resultant
el següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes netes:
Reintegrament de despeses:
Pagaments:
Obligacions pendents de pagament:

15.472.518,53 €
857.795,90 €
16.330.314,43 €
12.878.958,22 €
35.457,67 €
11.551.952,07 €
1.327.006,15 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

15.472.518,53 €
857.795,90 €
16.330.314,43 €
14.244.433,41 €
320.554,96 €
12.820.825,62 €
1.423.607,79 €
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1.3. Resultat Pressupostari:
Conceptes
a. Operacions corrents (C. 1 a C. 5)

DR Nets
13.621.353,18 €

OR Netes

Ajustaments

RT pressupostari

11.026.929,04 €

2.594.424,14 €

448.080,23 €

999.329,88 €

-551.249,65 €

14.069.433,41 €

12.026.258,92 €

2.043.174,49 €

d- Passius financers (C. 9)

175.000,00 €

852.699,30 €

-677.699,30 €

2.Total d’operacions financeres (c+d)

175.000,00 €

852.699,30 €

-677.699,30 €

14.244.433,41 €

12.878.952,22 €

1.365.475,19 €

b. Operacions de capital (C. 6 i C. 7)
1- Total operacions no financeres (a+b)
c- Actius financers (C. 8)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI (I=1+2)
AJUSTOS
3- Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
4- Desviacions de finançament negatives de
l’exercici
5- Desviacions de finançament positives de
l’exercici

186.646,54 €
521.793,96 €
549.441,31 €
158.999,19 €

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
(I+II)

1.524.474,38 €

1.4. Romanent de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA

Exercici 2016

Import

1. Fons líquids

5.251.636,22 €

2. Drets pendents de cobrament:

3.980.802,95 €

+ del Pressupost corrent

1.423.607,79 €

+ de Pressupostos tancats

2.419.881,83 €

- d’Operacions no pressupostàries

137.313,33 €
2.048.687,78 €

3. Obligacions pendents de pagament:
+ del Pressupost corrent

1.327.006,15 €

+ de Pressupostos tancats

394.547,51 €

+ d’Operacions no pressupostàries

327.134,12 €

4. Partides pendents d’aplicació:

0,00 €

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00 €

+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00 €

I. Romanents de tresoreria total (1+2-3+4)

7.183.751,39 €

II. Saldos de dubtós cobrament

1.625.723,95 €

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (I-II-III)

337.955,73 €
5.220.071,71 €

Aquest romanent ajustat, per tal d’acomplir el principi d’imatge fidel de la situació
financera de l’Entitat, caldrà restar-li els compromisos de despesa assumits per
l’Ajuntament i que s’han d’incorporar al pressupost 2017, ja que son compromisos
realitzats per l’Entitat de forma prèvia. Aquest fet importa un total de 1.770.946,39€.
Per tant, una vegada realitzats els ajustaments indicats, resulta un Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals de lliure disposició susceptible de generar nova
despesa, condicionat no obstant al que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’un import de 3.449.125,32€.

19

Segon.- Donar compte d’acord a l’art. 17 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, del compliment de l’objectiu sobre la regla de la
despesa, capacitat de finançament i deute viu.
Tercer.- Comunicar la present resolució i remetre còpia de les liquidacions a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
disposa l’article 193.4 i 5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
RDL 2/2004.
Quart.- Donar compte del present decret en la propera sessió plenària que se celebri.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió ordinària del Ple PRP2017/1267
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 20 de març de 2017.
Sessió ordinària del dia 3 d'abril de 2017
Sessió ordinària del dia 10 d'abril de 2017

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

5.- INFORMACIONS

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

Torelló, 25 d'abril de 2017
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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