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Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Excusen la seva assistència:


Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP,
Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal

Partit dels
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1.1. PLE2017/8 Ordinària 24/07/2017
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. ALCALDIA
2.1.1. RECOLZAMENT a la MOCIÓ de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i
Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cosses policials i d'emergències.
2.1.2. Moció dels grups Municipals de CiU, ERC-JpT-AM, CUP-SP i FEM de suport al
Referèndum de l’1-O
2.2. HISENDA
2.2.1. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament d’una factura
anterior a l'exercici 2017
2.2.2. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Torelló, de l'exercici 2016
2.2.3. Canvis subjectes passius de les contribucions especials del “Projecte constructiu
del C. Nou i corredor de Can Reig”
2.2.4. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 21/2017, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides que
s'estimen reductibles
2.2.5. Modificar les Bases d’Execució del Pressupost, per incorporar despesa plurianual
2.2.6. Ratificar la Resolució de l'Alcaldia 2248/2017, per la qual s'aprovaven les línies
fonamentals del Pressupost 2018
2.3. RECURSOS HUMANS
2.3.1. Reconeixement de compatibilitat per una activitat privada Miquel Angel Molas
Maydeu
2.3.2. Deixar sense efecte l'acord de reconeixement de compatibilitat per una segona
activitat de carácter privat Antoni Serrano Caño
2.4. SECRETARIA
2.4.1. Desestimació sol.licitud per part de UTE FUND MAP I FUND PRIV TAC-OSONA
revisió de preus del contracte de servei de manteniment zones verdes Exp 2014/529 Exp
secret 2017/065
2.4.2. Modificació del contracte de serveis de manteniment dels sistemes de seguretat
contra intrusió dels edificis municipals
2.4.3. Canvi de denominació social de l'adjudicatari del contracte de subministrament d'un
sistema informàtic de gestió i tramitació electrònica administrativa modalitat Saas
mitjançant arrendament sense opció de compra, exp. general núm. 2017/042
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
3.1.1.1. MOCIÓ de la CUP Torelló-SP per a l'adhesió de Torelló al projecte de viles
florides de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya
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
3.3. DONAR COMPTE EXPRESSA DE DECRETS DE L'ALCALDIA
3.3.1. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en els tinents i
avocació dels regidors en període de vacances
3.3.2. Donar compte expressa al ple d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un casament civil
3.3.3. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació per a la celebració
d'un casament civil en el regidor Sr. Jordi Rosell
3.4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l'última
sessió ordinària del Ple
3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.5.1. Informe sobre el període mig de pagament primer trimestre 2017
3.5.2. Informe sobre el període mig de pagament segon trimestre 2017
3.5.3. Informe sobre la morositat del Primer Trimestre de 2017
3.5.4. Informe de tresoreria sobre la morositat del segon trimestre de 2017
3.5.5. Trasllat de l'informe d'intervenció i tresoreria en relació a la moció de la CUP de
suport i ús de la banca ètica
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS A L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ
4.1.1. Moció dels grups municipals de CiU, ERC-JpT, CUP-SP i FEM en contra la
repressió de l’Estat Espanyol a Catalunya, en suport als represeliats i a les accions
ciutadanes i institucionals en favor del referèndum de l’1 d’octubre
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2017/8 Ordinària 24/07/2017
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=1

2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.1. ALCALDIA
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=2
2.1.1. RECOLZAMENT a la MOCIÓ de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i
Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cosses policials i
d'emergències.
ACORD:
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017,
van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una
sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb
molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior
detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
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Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com
la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.

És per tot això que, a proposta de l'Alcaldia, i vist el dictamen favorable de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:

PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats
de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la
barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències,
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber
complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la
policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels
grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més
eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de
la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors
que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la
inclusió de la societat.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=3
2.1.2. Moció dels grups Municipals de CiU, ERC-JpT-AM, CUP-SP i FEM de suport al
Referèndum de l’1-O
ACORD:
Ja que el Parlament de Catalunya va aprovar una Llei per un referèndum sobre la
independència de Catalunya i el govern de la Generalitat ha convocat un referèndum
sobre la independència de Catalunya.
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Els grups Municipals de Convergència i Unió, ERC-Junts per Torelló, CUP-SP i Fem
Torelló proposen al Ple:

És per tot això que, a proposta de l'Alcaldia, i vist el dictamen favorable 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: El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de
2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon: Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
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: 15, dels regidors i les regidores dels grups municipals de
CiU, ERC-JpT-AM, CUP-SP i EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, del regidor del grup municipal del PSC-CP

2.2. HISENDA
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=4
2.2.1. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament d’una
factura anterior a l'exercici 2017
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per providència de l’Alcaldia s’inicia l’expedient després que l’empresa Autocars Ravigo,
SL comuniqués a l’Ajuntament de Torelló l’impagament d’una factura corresponent al
servei de transport adaptat del mes d’agost de 2013 (registre d’entrada 2017/6632 de
03/08/2017)
Consta a l’expedient l’informe de la responsable de serveis socials de l’Ajuntament de
Torelló en el que s’indica que el servei de transport adaptat va ser prestat per l’empresa
Autocars Ravigo,SL el mes d’agost de 2013, en virtut del contracte de gestió del servei
públic de transport adaptat, modalitat “porta a porta”, adjudicat pel ple de la Corporació
l’any 2008 a la citada empresa.
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Per part de la intervenció municipal es constata que la factura que s’indica no va abonarse en el seu dia per no haver tingut entrada a l’Ajuntament, per això no correspon
l’abonament dels interessos reclamats però si l’import de la factura corresponent al servei
prestat. No existeix consignació pressupostària en el pressupost 2017 a l’aplicació 106
2317 2279901 per fer front a la mateixa (si per vinculació jurídica) per aquest motiu el Ple
de la Corporació és l’òrgan competent per l’aprovació del reconeixement extrajudicial de
crèdit.
Factura reclamada:
Núm. de fra

Concepte

Proveïdor

Factura
C0003964

Serveis transport adaptat agost
2013

Autocars
(B08469660)

Ravigo,SL

Import
inclòs)
4.679,61€

(iva

Correspon, d’acord amb la normativa vigent, l’aprovació d’un expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits atès que la factura que es reclama és d’un exercici anterior a
2017.
FONAMENTS DE DRET:
Article 25.1, 26.2 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
capítol 1er del títol sisè de la Llei 39/1998, reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Economia i Hisenda, i vist el dictamen
favorable de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el reconeixement del crèdit que tot seguit s’indica, corresponent a
l’exercici 2013 i que es tracta d’un servei efectivament realitzat i no abonat, tal i com es
constata de la documentació obrant a l’expedient.

Núm. de fra

Concepte

Proveïdor

Factura
C0003964

Serveis transport adaptat agost
2013

Autocars
(B08469660)

Ravigo,SL

Import
(iva
inclòs)
4.679,61€

Segon.- Aplicar amb càrrec al pressupost 2017 la factura abans indicada, autoritzant i
disposant la despesa per un import de 4.679,61€ (iva inclòs) a favor de l’empresa
Ravigo Autocars, SL, amb càrrec a la partida 106-2317-2279901, corresponent al servei
de transport adaptat del mes d’agost de 2013.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades i al departament de
benestar social de l’ajuntament.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=5
2.2.2. Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Torelló, de l'exercici 2016
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
La Comissió Especial de Comptes en sessió de data 20 de juliol de 2017, va dictaminar
favorablement el Compte General de l'Ajuntament de Torelló de l'exercici 2016 i sotmetre'l
a exposició pública abans de ser presentat al Ple per a la seva aprovació.
Mitjançant l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 d’agost de
2017 i l'anunci en el tauler de la corporació, el compte general ha estat exposat al públic
durant el termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més, es
poguessin presentar reclamacions, esmenes i les observacions oportunes. Durant aquest
termini però, no se n'ha presentat cap, per tant, ara cal sotmetre'l a l'aprovació del Ple.
FONAMENTS DE DRET:
Article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte a la rendició, publicitat i aprovació
del compte general.

És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Economia i Hisenda, i vist el dictamen
favorable 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.- Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Torelló corresponent a l'exercici
econòmic 2016.
Segon.- Trametre’l a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del dia 1 d'octubre,
per a la seva fiscalització.

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: 9, de les regidores i els regidors dels grups municipals d
CiU i EiO#FemTorelló
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Vots desfavorables: 3, de la rgidora i els regidors del grup municipal CUPSP
Abstencions: 4, dels regidors dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i PSCCP

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=6
2.2.3. Canvis subjectes passius de les contribucions especials del “Projecte
constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per resolució de l’alcaldia de data 2 de desembre de 2016, es va aprovar definitivament el
“Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”.
El Ple de la Corporació, en la sessió de data 19 de desembre de 2016, va aprovar
provisionalment la imposició de les contribucions especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”, l’establiment
i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada. En el mateix acte es va aprovar provisionalment l’acord
d’ordenació concreta del tribut, la relació de contribuents i les quotes individuals
resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de
les finques i propietaris afectats, així com exposar al públic l’acord a través d’edictes a
publicar al BOPB, a un dels diaris de la premsa diària de més circulació i al tauler
electrònic municipal.
En el període d’exposició pública es varen presentar vuit al·legacions que varen ser
resoltes en el Ple de la Corporació de data 3 d’abril de 2017. En el mateix acte, rectificat
per acord del Ple de la Corporació del 26 de juny de 2017, es va aprovar la modificació
dels acords d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de
l’execució de l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig” i es va
aprovar definitivament l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials en
base a les al·legacions acceptades, modificant-se la base imposable de les esmentades
contribucions especials en els termes que tot seguit es relacionen:
1. El pressupost total del cost previst dels treballs a executar es fixa en set-cents
noranta-nou mil dos-cents vint-i-sis euros amb seixanta-un cèntims (799.226,61
€).
2. L’import de les obres no imputables a la base imposable de les contribucions
especials és de seixanta-un mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb setanta-tres
cèntims (61.483,73 €).
3. El cost afectat per les contribucions especials serà de set-cents trenta-set mil setcents quaranta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims (737.742,88 €), dels que cinccents quatre mil dos-cents setanta-un euros amb quaranta-quatre cèntims
(504.271,44 €) seran subvencionats per la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona.
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4. S’estableixen com a base imposable de les contribucions especials l’import de
dos-cents trenta-tres mil quatre-cents setanta-un euros amb quaranta-quatre
cèntims (233.471,44 €).
5. El cost suportat per l’Ajuntament serà de vint-i-tres mil tres-cents quaranta-set
euros amb catorze cèntims (23.347,14 €), corresponent al 10 per cent de la base
imposable de les contribucions especials.
6. La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà del 90 per cent de la base
imposable de les contribucions especials, és a dir, dos-cents deu mil cent vint-iquatre euros amb trenta cèntims (210.124,30€).
Aquest pressupost té caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor
al previst, s’utilitzarà aquest cost real als efectes del càlcul de la quota
corresponent.
7. Els mòduls de repartiment es fixen en un 50 per cent tenint en compte els metres
lineals de façana i el 50 per cent restant tenint en compte el volum edificable.
8. Les liquidacions es distribuiran de la forma següent:
- Per les quotes fins als 250,00 euros, una única quota, a liquidar quan s’hagi
aprovat el certificat de liquidació de les obres.
- Per les quotes de 250,01 euros fins a 600,00 euros, dues quotes bimensuals,
que es començaran a liquidar quan s’hagi aprovat el certificat de liquidació de
les obres.
- Per les quotes de 600,01 euros fins a 2.000,00 euros, sis quotes bimensuals,
que es començaran a liquidar en el moment de la signatura de l’acta de
comprovació de replanteig de les obres.
- Per les quotes de més de 2.000,00 euros, dotze quotes bimensuals, que es
començaran a liquidar en el moment de la signatura de l’acta de comprovació
de replanteig de les obres.
Pel que fa a les quotes superiors als 600,00 euros, en cas d’existir baixa en
l’adjudicació de les obres, aquesta s’aplicarà a les quotes que restin pendents de
liquidar, en el moment que s’hagi aprovat el certificat de liquidació de les obres.
En el mateix acte es va modificar la relació de subjectes passius, en relació a l’aprovada
pel plenari municipal en sessió celebrada el 19 de desembre de 2016, com a
conseqüència de les al·legacions estimades i dels canvis de titularitat presentades per
diferents subjectes passius i les comprovacions efectuades d’ofici per part de
l’Ajuntament, i també es va aprovar la relació de contribuents i les quotes individuals
resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació a cada una de
les finques i propietaris afectats.
Es va complir l’exposició pública de l’esmentat acord amb la seva publicació al BOPB, al
tauler d’edictes municipal i amb la seva notificació individualitzada als beneficiaris.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de maig de 2017, es va acordar estimar la
sol·licitud de canvi d’un subjecte passiu i desestimar el canvi de dos subjectes passius,
afectats per l’expedient d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can
Reig”.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de juny de 2017, es van estimar tres
sol·licituds de canvis de subjectes passius, afectats per l’expedient d’imposició i
ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”.
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Per Resolució de l’Alcaldia núm. 1652/2017 de data 29 de juny de 2017, es van estimar
les sol·licituds de quatre subjectes passius, afectats per l’expedient d’imposició i
ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”, d’unificació de les quotes que
figuraven a nom seu.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de juliol de 2017, es va rectificar un error
material de l’annex aprovat en el Ple del 3 d’abril de 2017 de l’acord definitiu de la
imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Projecte constructiu del carrer Nou i el corredor de Can Reig”.
Com a conseqüència de la notificació de la liquidació de la 1a. quota de les contribucions
especials de l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”, aprovada per
la Resolució de l’Alcaldia núm. 1764/2017 de data 10 de juliol de 2017, s’ha pogut
esbrinar que en dos dels immobles afectats per les esmentades contribucions especials,
C. Nou núm. 43 I Núm. 74, el propietari és diferent del que constava a l’inici de
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
L’article 12 de l’ordenança Fiscal General de Contribucions Especials, vigent en aquest
Ajuntament, i l’article 33 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que fan referència a l’acreditament en cada
moment del tràmit de l’expedient, de les contribucions especials.

És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Economia i Hisenda, i vist el dictamen
favorable de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels quinze membres assistents, acorda:
Primer.- Modificar el subjecte passiu de les contribucions especials per a l’execució de
l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i Corredor de Can Reig”, de l’immoble amb
referència cadastral 9354607DG3595S0001IF del C. Nou núm. 43, que en l’acord del Ple
del 3 d’abril de 2017 figurava a nom de Construccions Josep Dachs, S.L. i que ha d’anar
a nom de Unnim Sociedad para la Gestión de Activos, essent les noves referències
cadastrals i quotes, les que es relacionen tot seguit:
UTM
9354607DG3595S0002/OG
9354607DG3595S0003/PH
9354607DG3595S0004/AJ
9354607DG3595S0005/SK
9354607DG3595S0007/FB

SITUACIÓ
IMPORT QUOTA
C. Nou, 43 bx.-1a.
361,16 €
C. Nou, 43 bx.-2a.
396,80 €
C. Nou, 43 1r.-1a.
376,47 €
C. Nou, 43 1r.-2a.
375,30 €
C. Nou, 43 2n.-2a.
568,25 €

Segon.- Modificar el subjecte passiu de les contribucions especials per a l’execució de
l’obra “Projecte constructiu del C. Nou i corredor de Can Reig”, de l’immoble amb
referència cadastral 9452036DG3595S0001IF del C. Nou núm. 74 , que en l’acord del
Ple del 3 d’abril de 2017 figurava a nom de Promorodenca, S.L. i que ha d’anar a nom de
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Asociados Salancer Diez, S.L., essent l’import total de la quota a satisfer per aquest
concepte de 3.139,27 €.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades i al departament
d’Intervenció de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes oportuns.

INTERVENCIONS:
El Sr. Jordi Rosell fa constar que no votarà aquesta proposta, per ser part afectada en
l'expedient.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels quinze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=7
2.2.4. Aprovar l'expedient de modificació de pressupost núm. 21/2017, mitjançant
transferències de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb el crèdit de partides
que s'estimen reductibles
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de setembre de 2017 s’ha ordenat la incoació de
l’expedient de modificació de crèdits i crèdit extraordinari que cal finançar amb la baixa
del crèdit de partides de diferent capítol i/o àrea de despesa i amb nous ingressos.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient o inexistent, cal tramitar
l’expedient de modificació amb subjecció a les disposicions vigents.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Crèdits en baixa

Consignació
definitiva

101-330-2130205

Manteniment alarma cultura

900,00 €

430,76 €

469,40 €

108-326-2130205

Manteniment alarmes
Cooperativa

350,00 €

350,00 €

0,00 €

208-920-2210302

Subministrament
combustible de calefacció
adm. gral.

900,00 €

350,00 €

550,00 €

208-920-4800001

Premis i beques

5.000,00 €

4.893,33 €

106,67 €

306-338-6230000
(Projecte:2017-2306-14-1)

Grup electrogen i prevenció
incendis nau carrossaires

32.909,56 €

32.909,56 €

0,00 €

306-459-2100000

Manteniment

2.000,00 €

1.300,00 €

700,00 €
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infraestructures Plans
d’Ocupació
5.000,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

114.393,83 €

11.150,62 €

103.243,21 €

Interessos pòlisses de crèdit

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

Despeses financeres de
dipòsits

20.000,00 €

3.592,82 €

16.407,18 €

405-169-6090000
(Projecte:2017-2405-5-1)

WIFI obert a les places

405-15227800000
(Projecte:2017-2405-10)

Transferències de capital
rehabilitació elements
comuns

502-011-3100090
502-934-3590000

67.477,09 €

Total baixes de crèdits :

Consignació de despeses amb alta per transferències de crèdit:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

305,00 €

163,28 €

468,28 €

70,00 €

17,97 €

87,97 €

101-3321-2240001 Assegurances.
Biblioteques

600,00 €

24,86 €

624,86 €

101-334-2240001

360,00 €

5,18 €

365,18 €

17,82 €

28,04 €

45,86 €

771,60 €

208,71 €

980,31 €

101-330-2130201

Extintors. Cultura

101-3321-2130201 Extintors.
Biblioteques

Assegurances
edificis cultura

102-3422-2130201 Extintors. Camp de
futbol municipal
102-3423-2130201 Extintors. Piscina

165,00 €

43,37 €

208,37 €

18.389,00 €

4.128,00 €

22.517,00 €

108-3231-2270000 Neteja edifici CEIP
Vall del Ges

44.890,93 €

209,64 €

45.100,57 €

108-3232-2270000 Neteja CEIP Dr.
Fortià Solà, edifici
vell

28.894,68 €

250,69 €

29.145,37 €

108-3233-2130201 Extintors. Escola
Fortià Solà, edifici
nou

187,92 €

424,40 €

612,32 €

108-3233-2270000 Neteja CEIP Dr.
Fortià Solà, edifici
nou

51.415,53 €

81,32 €

51.496,85 €

108-3234-2130205 Alarma d’intrusió.
Escola Marta Mata

386,00 €

122,20 €

508,20 €

108-3234-2270000 Neteja edifici CEIP
Marta Mata

78.166,29 €

8.923,17 €

87.089,46 €

508,20 €

122,68 €

630,88 €

106-2310-2130201 Extintors. La Carrera
108-323-2120000

Manteniment edificis
ensenyament
Primària

110-3332-2130205 Alarma d’intrusió.
Museu
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111-3322-2130205 Alarma d’intrusió.
Arxiu

386,00 €

122,20 €

508,20 €

208-920-2130201

Extintors.
Administració
General

325,00 €

89,45 €

414,45 €

208-920-2220100

Comunicacions
postals

10.800,00 €

2.500,00 €

13.300,00 €

208-920-2240003

Assegurances.
Responsabilitat Civil

24.200,00 €

1.529,84 €

25.729,84 €

209-130-2130201

Extintors. Policia
Local

375,00 €

415,69 €

790,69 €

209-135-2130201

Extintors. Protecció
Civil

115,00 €

132,75 €

247,75 €

5.00 €

5,00 €

10,00 €

12,36 €

6,96 €

19,32 €

30.000,00 €

8.560,00 €

38.560,00 €

7.000,00 €

5.090,62 €

12.090,62 €

301-1521-2130201 Extintors. Oficina
d’Habitatge
301-1521-2130205 Alarma d’intrusió.
Oficina d’habitatge
301-2316-6820000 Adquisició habitatge
(Projecte:2017-2- carrer Borgonyà
301-8)
305-1720-6320000 Instal·lació
(Projecte:2017-2- foltovoltaica a La
305-2)
Cooperativa
306-459-2130201

Extintors. Nau
brigada

65,00 €

45,17 €

110,17 €

405-150-2130201

Extintors. Pla de
Barris

65,00 €

16,34 €

81,34 €

33.267,53 €

Total altes de crèdits per transferència:

Consignació de despeses amb alta per crèdit extraordinari:
Partida

Nom

Consignació inicial

Crèdits en alta

Consignació
definitiva

306-241-4650000

Transferència al
Consell Comarcal
d’Osona. Treball i
formació

0,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

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

Adequació nau
carrosses

0,00 €

32.909,56 €

32.909,56 €

Total altes de crèdits extraordinaris:

34.209,56 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades fan referència a despeses de diferent capítol i/o
programa.
2. Es compleixen els articles 177 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 i 41
del Reial decret 500/1990.
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3. La secretaria i la intervenció han emès els seus informes, que consten en l'expedient.

És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Economia i Hisenda, i vist el dictamen
favorable 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.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 21/2017, per transferència del
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb la baixa del crèdit de partides que s'estimen
reductibles.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler municipal d'anuncis. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
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: 12, de les regidores i els regidors dels grups municipals de
CiU, de CUP-SP i d'Eio#FemTorelló
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 4, dels regidors dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i del
PSC-CP

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=8
2.2.5. Modificar les Bases d’Execució del Pressupost, per incorporar despesa
plurianual
ACORD:
ANTECEDENTS
En l’expedient de pressupost de l’exercici 2017, projecte d’inversió 2017-2-405-2, s’hi
contempla el projecte de passarel·la sobre el riu Ges a la Zona Esportiva per un import de
240.000,00 euros.
Un cop examinat el projecte s’ha establert el seu cost total en 364.731,76 euros, per tant
mancarien 124.731,76 euros i per poder iniciar la licitació de l’esmentada obra per tant és
necessari establir-ne la plurianualitat, amb el seu finançament, a les bases d’execució del
pressupost de l’exercici 2017, aprovades per acord del Ple de l’Ajuntament de data 19 de
desembre de 2016.
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Es compleix amb l’establert a l’article 174.3 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte a
què la despesa que s’imputa a l’exercici 2018, no pot excedir del 70 per cent previst en
l’exercici 2017.
FONAMENTS DE DRET
Article 174 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula els compromisos de despesa de
caràcter plurianual.
És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Economia i Hisenda, 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.- Modificar l’article 34.1 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici
2017, afegint-hi un apartat que digui:
Es considera despesa plurianual:

Descripció de la despesa

Passarel·la sobre el riu Ges a
la Zona Esportiva

Import
anualitat
2017

Finançament
anualitat
2017
120.000,00 €
Generalitat
120.000,00 €
240.000,00 €
Préstec

Import
anualitat
2018

Finançament
anualitat
2018
26.137,07 €
Generalitat
98.594,69 €
124.731,76 €
Préstec

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant la
publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler municipal d'anuncis. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm i
es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.

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: 10, de les regidores i els regidors 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
CUP-SP
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=9
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2.2.6. Ratificar la Resolució de l'Alcaldia 2248/2017, per la qual s'aprovaven les
línies fonamentals del Pressupost 2018
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2248/2017 es varen aprovar les línies fonamentals del
Pressupost 2018, a la qual s’hi feia constar que havia de ser ratificada pel Ple de la
Corporació.
És per tot això que, a proposta de la regidoria d'Economia i Hisenda, 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.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 2248/2017 per la qual es varen aprovar
“RELACIÓ DE FETS:
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “... correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació econòmica financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les Administracions
Públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
L’apartat 2on de l’article 27 de la citada Llei Orgànica d’estabilitat Pressupostaria i
sostenibilitat financera estableix que abans de l’1 d’Octubre de cada any les Corporacions
Locals remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, informació sobre les
línies fonamentals del pressupost.
Amb ànim de proveir aquest mandat es va publicar l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre que desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. Aquesta Ordre estableix que amb caràcter previ a la
seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar informació sobre les línies
fonamentals del pressupost, amb l’objectiu de donar compliment als requeriments de la
normativa europea, especialment les previsions contingudes a la Directiva 2011/85/UE
del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre requisits aplicables als marcs
pressupostaris dels estats membres. Aquestes línies fonamentals del pressupost han de
remetre’s, d’acord amb l’article 5 de l’Odre abans indicada per mitjans electrònics i
mitjançant firma electrònica a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) habilita aquests efectes.
La informació haurà de remetre’s en termes consolidats i en el model ordinari pels
municipis de més de 5.000 habitants.

16

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 les línies fonamentals del pressupost 2018 segons el detall al final del
present Decret.
Segon.- Trametre les línies fonamentals del Pressupost 2018, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per via telemàtica i amb signatura electrònica.
Tercer.- Ratificar el present Decret pel Ple de la Corporació en la propera sessió que se
celebri.
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Segon.- Notificar el present acord al departament d’intervenció de l’Ajuntament.

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: 9, de les regidores i els regidors dels grups municipals de
CiU i d'Eio#FemTorelló
Vots desfavorables: 3, de la regidora i els regidors dels grups municipals
de CUP-SP
Abstencions: 4, dels regidors dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i del
PSC-CP

2.3. RECURSOS HUMANS
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=10
2.3.1. Reconeixement de compatibilitat per una activitat privada Miquel Angel Molas
Maydeu
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 29 de juny de 2017 amb número de registre 5467,
presentada pel Sr. Miquel Angel Molas Maydeu, adscrit al lloc de treball d’educador
social, en règim de personal laboral fix, sol·licitant la compatibilitat per realitzar una
activitat de docent els mesos de setembre, octubre i novembre de 2017, d’uns mòduls
formatius sobre gestió de l’estrès i intel·ligència emocional en el marc de la formació
continua que desenvolupa IDFO (Institut del desenvolupament i formació ocupacional
d’UGT, els vespres de 19 a 21:30 dimarts i dijous.
El Sr. Molas ha afegit que l’ activitat es realitza amb una relació de caràcter mercantil.
Vist l’informe de la responsable de gestió de Recursos Humans de data 18 de setembre
de 2017.
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El sr. Miquel Angel Molas Maydeu és personal laboral fix de l’Ajuntament de Torelló, i
ocupa una plaça d’educador social, i té assignat el complement de destí corresponent al
nivell 19 relatiu al lloc de treball amb funcions codi SP0900-13-02.
El Sr. Molas desenvolupa la jornada al departament de benestar social, per un total de
37,5 hores setmanals de promig anuals d’acord amb la tipologia de jornada ordinària
segons estableix el Conveni Col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Torelló, i el
complement retributiu previst a l’article 24.b) del seu lloc de treball no inclou el factor
d’incompatibilitat.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.
Sentència jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona, S 27-3-2015, núm.
79/2015 rec. 125/2014
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (art. 8.1.g))

És per tot això que, a proposta de la regidoria de Recursos Humans, i vist el dictamen
favorable 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.- RECONÈIXER al Sr. Miquel Angel Molas Maydeu, la compatibilitat per exercir
l’activitat de docent els mesos de setembre, octubre i novembre de 2017, d’uns mòduls
formatius sobre gestió de l’estrès i intel·ligència emocional en el marc de la formació
continua que desenvolupa IDFO (Institut del desenvolupament i formació ocupacional
d’UGT, els vespres de 19 a 21:30 dimarts i dijous, fora del seu horari laboral a
l’Ajuntament de Torelló, on ocupa el lloc d’educador social.
Segon.- L’anterior reconeixement s’entén aprovat amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, i en cas d’incompliment deixaria sense efecte aquest reconeixement, sense
perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a aquesta entitat:
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-

-

-

-

-

L’empleat afectat per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat privada que
porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats de gestoria,
mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant l’ajuntament de
Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o jurídiques que tinguin
relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de forma
directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té encomanades a
l’ajuntament de Torelló.
L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe de la persona
sol·licitant, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat de
les activitats privades declarada compatibles.
Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior al
50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal.
El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló, en
casos de necessitat o d’emergència.

No es podrà autoritzar la compatibilitat si l’activitat privada:
-

Impedeix o menysté l’estricte compliment de les deures o en compromet la seva
imparcialitat o independència.
Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per
raó del seu càrrec.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Tercer.- El Sr. Molas està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com
quant al règim de cotitzacions.
Quart.- INFORMAR al Sr. Miquel A. Molas que en compliment de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern (BOE núm. 295 de
data 10 de desembre) és preceptiva la publicació de les resolucions d’autorització de
compatibilitat a l’apartat de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de Torelló.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada, a la intervenció municipal, i anotar al Registre
de Personal la present resolució.
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: 13, de les regidores i els regidors dels grups municipals de
CiU, de CUP-SP, d'Eio#FemTorelló i del SC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=11
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2.3.2. Deixar sense efecte l'acord de reconeixement de compatibilitat per una
segona activitat de carácter privat Antoni Serrano Caño
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 14 de juliol de 2017 amb número de registre núm.
5983, pel Sr. Antoni Serrano Caño, treballador de l’Ajuntament de Torelló, per la qual
presenta la seva renúncia a l’autorització de compatibilitat per una segona activitat.
El Sr. Antoni Serrano Caño, és treballador de l’Ajuntament de Torelló, està adscrit al lloc
de treball de coordinador del pavelló de l’Ajuntament de Torelló, i ocupa una plaça de la
plantilla de personal laboral, assimilable al grup de classificació C2, i té assignat el
complement de destí corresponent al nivell 10 relatiu al lloc de treball amb funcions codi
ST1300-15-01.
El Sr. Serrano, segons consta al seu expedient, té reconeguda la compatibilitat per a
l’exercici de la segona activitat segons l’acord del Ple de data 29 de gener de 1998.
En la seva instància el Sr. Serrano manifesta que se li va concedir l’autorització per a
compatibilitat de feines, i que vol renunciar-hi perquè fa molt de temps que no
desenvolupa cap altra feina que no sigui la de coordinador del pavelló d’esports de
Torelló.
Vist l’informe de la responsable de gestió de recursos humans de data 18 de setembre de
2017.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 73/1997, d’11 d’abril en la qual resol el
recurs d’inconstitucionalitat 399/1988.
Sentència jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona, S 27-3-2015, núm.
79/2015 rec. 125/2014
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (art. 8.1.g))
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D'acord amb l'art. 14 de la Llei 53/1984, l'exercici d'activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ
reconeixement de compatibilitat per part del Ple de la Corporació.
El reconeixement de la compatibilitat per tant, es fonamenta en la petició segons la
declaració que en realitza la persona interessada que pot obtenir aquest reconeixement si
així ho acorda el Ple dins el marc de la normativa d’incompatibilitats vigent. En el mateix
sentit, aquest dret a favor del funcionari pot esser renunciat pel mateix interessat.
És per tot això que, a proposta de la regidoria de Recursos Humans, i vist el dictamen
favorable de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- DEIXAR sense efecte al dia d’avui, l’acord del Ple de data 29 de gener de 1998,
pel qual es reconeixia la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat al Sr. Antoni
Serrano Caño, treballador de l’Ajuntament de Torelló, segons la petició presentada per la
persona interessada.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada i a la intervenció
municipal.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

2.4. SECRETARIA
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=12
2.4.1. Desestimació sol.licitud per part de UTE FUND MAP I FUND PRIV TACOSONA revisió de preus del contracte de servei de manteniment zones verdes Exp
2014/529 Exp secret 2017/065
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del Ple municipal de data 30 de juny de 2014 es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació
ordinària, per a la contractació dels serveis de conservació i manteniment de les zones
verdes del municipi de Torelló, aprovant els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen aquest contracte.
Per acord de Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2014, es va aprovar d’entre
d’altres, l'acord d’adjudicació del contracte de serveis de conservació i manteniment de
les zones verdes del municipi de Torelló a la UTE Fundació privada Map i Fundació
privada TAC Osona, per ser la proposició més avantatjosa.
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En data 29 de desembre de 2014 es formalitza el contracte de serveis de conservació i
manteniment de les zones verdes del municipi de Torelló amb la UTE Fundació privada
Map i Fundació privada TAC Osona,
En data 14 de juliol de 2017 la Sra. Herminia Ordeig Boladeras, sol·licita en nom i en
representació de UTE FUND PRIV MAP I FUND PRIV TAC-OSONA que es procedeixi a
la revisió del contracte de referència. En concret, en la instància se sol·licita revisió de la
concessió adjudicada per haver-hi un desequilibri econòmic molt important, adjuntant un
estudi l’estudi econòmic, exposant que des de l’inici hi ha hagut un desequilibri econòmic,
tenint en compte l’import de la concessió i el número de treballadors a destinar-hi;
exposant així mateix que fórmula de revisió prevista en el plec de clàusules
administratives i tècniques que regeixen el contracte, que fan referència de preu del
gasoil i de la compra de flors que preveu té un error d’interpretació molt important en la
seva aplicació; fent referència també a la pujada del salari mínim interprofessional i els
increments salarials del conveni col·lectiu. En aquesta instància, s’adjunta un estudi
econòmic, on hi ha desglossat el compte d’explotació i balanços dels exercicis 2015,2016
i previsió de l’exercici 2017. Així mateix, en la sol·licitud s’exposa que s’està produint un
desequilibri econòmic alienes a l’adjudicatari i se sol·licita l’aplicació d’alguna de les
mesures previstes en l’apartat 45, in fine de l’article 282 del TRLCSP
FONAMENTS DE DRET:
Normativa aplicable:
-

Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
Títol V del Llibre I del TRLCSP, respecte a les modificacions del contracte.
Article 89 del TRLCSP (revisió de preus en els contractes)
Els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el
contracte, aprovats per Ple de 30 de juny de 2014.
Restant legislació concordant.

FONAMENTS DE L’ACORD:
En resposta a la sol.licitud de la interessada; no procedeix la seva aplicació, pels
següents motius:
Primer.- La interessada fa referència a la revisió de la concessió.
En relació a la sol.licitud, cal exposar que un possible desequilibri econòmic pot obeir a:
•ius variandi. L'exercici per part de l'administració contractant de la seva potestat de
modificar el contracte en els supòsits previstos en els plecs i en la llei (Art. 107 i seg.
TRLCSP)
•Força major i risc imprevisible. Circumstàncies alienes a les parts
• Factum principis. Actes propis de l'Administració, ja sigui de la qual forma part l'òrgan de
contractació, ja sigui una altra diferent que, dictant-se amb posterioritat a la formalització
del contracte i amb caràcter general, afecten a l'equilibri econòmic del contracte (Art.
282.4.b TRLCSP).
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En resposta a la sol·licitant cal fer referència que no és aplicable l’article 282 del TRCSP
per desequilibri econòmic, atès que el contracte de referència no és ni una concessió ni
un contracte de gestió de serveis públics, atès que per acord de Ple de 30 de juny de
2014 es va aprovar per mitjà d'un expedient de contracte de serveis.
Segon.- El contracte administratiu de serveis, en el que l’ajuntament és el destinatari del
servei de conservació i manteniment de les zones verdes del municipi, que en tot cas el
contractista ha d’assumir l’execució del contracte a risc i ventura
El contingut de les relacions jurídiques resultants dels contractes administratius en
general, i del contracte de serveis, en particular, té com element bàsic el principi de risc i
ventura, conforme el qual el contractista executa el contracte a risc i ventura.
D’acord amb aquest principi el contractista, enfronta a la legítima aspiració d’obtenir
beneficis, assumeix el risc de patir pèrdues com a conseqüència de càlculs erronis o de
l’aparició de circumstàncies incidentals en l’execució del contracte, i això en la mesura en
què aquestes són les conseqüències incidentals del caràcter aleatori d’aquest tipus de
relacions jurídiques, tal i com posa de manifest el Tribunal Suprem de 24 de gener de
1984 (Ref. Az. Rj 1984\486) que malgrat la seva antiguitat, cal la pena de citar per la
claredat amb la que s’exposa la seva doctrina:
“ En nuestro ordenamiento Jurídico, el contrato administrativo, tiene, en principio un
evidente carácter aleatorio que recoge el art. 46 de la Ley de Contratos del estado, al expressar que se
concierta a riesgo y ventura del contractista, lo que significa que éste asume el riesgo de poder tenir una
ganancia mayor o menor e incluso de perder cunando sus cálculos estén mal hechos o no respondran a las
circumstancias sobrevenidas en ejecución del contrato, siguiendo por tanto, el viejo principio tradicionalment
establecido en ares de la seguridad jurídica en esta materia de la contratación con el Estado de “ pacta sunt
servanda”, sin que el contractista pueda por regla general apartarse de la Ley del contrato (.)”.

D’acord amb les Sentències del tribunal Suprem de 4 de maig de 1999 (Ref. Az. Rj 1999ª
5086) de 14 de maig de 2001 (Ref. Az. Rj 2001ª4478) i 9 de març de 2005 (Ref.
Az.2005ª9095), risc significa contingència o proximitat d’un dany i ventura és una paraula
que intenta explicar que una cosa s’exposa a la possibilitat de què surti bé o malament,
Així, el contractista assumeix tant els riscos derivats d’una major onerositat en la
realització de la prestació, com la ventura d’obtenir majors beneficis als inicialment
previstos.
És per això que o s’ha de confondre la insatisfacció de les expectatives econòmiques del
contractista amb el restabliment de l’equilibri econòmic i financer del contracte.
Com bé assenyala la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 3 d’abril
de 2006 (JUR 2006ª182072):
“ (...) en este fundamento insiste sempre tanto la doctrina com la jurisprudencia, que dejan bien
claro que no se trata de salvar al contractista privado a toda costa de los riesgos que no son
imputables directa o indirectamente a la Administración, sinó de belar por el mantenimento del
servicio, de manera que cuando éste no, està en juego ige el principio de riesgo y ventura para el
contractista , principio que aún propio del contrato de obra se extiende al rest de la contratación
administrativa, de modo que el contractista no tiene una especie de seguro a cargo de la
Administración que le cubra de todos los riesgos de su actividad, pues la actividad empresarial es
esencial imprevisible, y del mismo modo que la amarcha de los acontencimientos puede
determinar ganancias para el empresario esta mima marcha puede haver que sufra pérdidas y no
por ello tales pérdidas ha de compartirlas siempre y en todo caso la otra parte contratante- pues el
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que arriesga su dinero en un negocio asume como premissa que determinades actividades son de
suyo una expuesta en la que se puede ganar o perder-“.

És de cabdal importància recordar que en el cas que ens ocupa la frustració de les
expectatives econòmiques del contractista no és deguda a cap supòsit de força major
expressament contemplat per la llei, ni a cap actuació de l’administració contractant, sinó
que forma part del risc imminent de l’activitat empresarial.
Tercer.- Respecte a la sol.licitud per part de la interessada de l’article 282 del TRCLP,
sense perjudici d’entrar a analitzar els supòsits previstos en l’article 282 del TRLCSP, del
que en tot cas no estem en cap d’aquest supòsit; no procedeix aplicar en aquest
contracte l’article 282 del TRLCSP, atès que aquest article es refereix en tot cas, al
supòsit específic del contracte de gestió de serveis públics previst i regulat en el Títol II
Cap III Secció 3ª del Llibre IV, com a normes especials pels contractes de gestió de
serveis públics; que no és aplicable en aquest supòsit atès que el contracte de
conservació i manteniment de les zones verdes del municipi de Torelló, adjudicat i
formalitzat amb la UTE FUND PRIV MAP I FUND PRIV TAC-OSONA, es va aprovar pel
Ple de 30 de juny de 2014, com a expedient de contracte de serveis.
En concret en el Plec de clàusules administratives particulars, en l’article 11, que preveu
la definició de l’objecte del contracte el defineix com a contracte de servei consistent en la
conservació i manteniment de les zones verdes, equipaments municipals i espais lliures
del municipi de Torelló; definint la seva qualificació com a contracte administratiu de
serveis, especificant com a Codi CPV el 77311000-3 d serveis de manteniment de jardins
i parcs.
En l’acord del Ple de 24 de juliol, es va aprovar com a contracte de serveis; i en
conseqüència, com són les possibles modificacions, li és aplicable el que es preveu en
els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, i el previst en el TRLCSP
pels contractes en general, i les especificacions previstes pels contractes de servei; és a
dir el previst en l’apartat 1.20 del plec de clàusules administratives particulars i el que es
preveu en el Títol V del Llibre I del TRLCSP; i en concret, els supòsits previstos en
l’article 107 del TRLCSP
Quart- Cal diferenciar els conceptes de revisió del contracte amb les possibles
modificacions del contracte.
4. 1.- En relació a la revisió de preus en el contracte, cal fer referència al següent:
L'article 89 del TRLCSP es regula la procedència i límits de la revisió dels contractes del
sector públic.
En el seu apartat 4 preveu que els plecs de clàusules administratives particulars
preveuran la fórmula de revisió aplicable.
En l’apartat 1.22 del plec de clàusules administratives particulars, es disposa el següent:
“
1.22) Revisió de preus
S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 89.1 TRLCSP segons la
fórmula/sistema següent:
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Durant el primer any no hi haurà revisió de preus. A partir del segon any es revisaran els preus segons la
fórmula que s’estableix a continuació:
𝑃 = 𝑃0 · 𝐾
On:
𝐾=

𝐶
𝐶0

· 0,25 +

𝑂
𝑂0

· 0,05 + 0,70

P = Preu de la retribució resultant de la revisió
P0 = Preu vigent en el moment de l’adjudicació
C = Índex del preu mig del Gasoil C de l’any n (any d’adjudicació).
C0 = Índex del preu mig del Gasoil C de l’any n+1.
O= Índex dels preus mig de flors i plantes ornamentals del mes de gener de l’any d’adjudicació.
O0= Índex dels preus mig de flors i plantes ornamentals del mes de gener de l’any de revisió.
L’índex del preu mig del Gasoil s’obtindrà a partir del “Índice de variación semanal de los precios medios del
gasóleo en España” del Ministerio de Fomento de cada any.
L’índex dels preus de flors i plantes ornamentals, s’obtindrà a partir de la publicació dels “Indices de precios
percibidos por los agricultores”, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de cada any.”

En l’apartat 6.3 del plec de clàusules tècniques particulars que regeixen el contracte es
regula la revisió del contracte.
“6.3 Revisió del contracte
Durant el primer any no hi haurà revisió de preus. A partir del segon any es revisaran els preus segons la
fórmula que s’estableix a continuació:
𝑃 = 𝑃0 · 𝐾
On:
𝐾=

𝐶
𝐶0

· 0,25 +

𝑂
𝑂0

· 0,05 + 0,70

P = Preu de la retribució resultant de la revisió
P0 = Preu vigent en el moment de l’adjudicació
C = Índex del preu mig del Gasoil C de l’any n (any d’adjudicació).
C0 = Índex del preu mig del Gasoil C de l’any n+1.
O= Índex dels preus mig de flors i plantes ornamentals del mes de gener de l’any d’adjudicació.
O0= Índex dels preus mig de flors i plantes ornamentals del mes de gener de l’any de revisió.
L’índex del preu mig del Gasoil s’obtindrà a partir del “Índice de variación semanal de los precios medios del
gasóleo en España” del Ministerio de Fomento de cada any.
L’índex dels preus de flors i plantes ornamentals, s’obtindrà a partir de la publicació dels “Indices de precios
percibidos por los agricultores”, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de cada any.”



En conclusió, en els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars es
preveu la fórmula de revisió de preus aplicable al contracte de referència en els
apartats detallats, que és l’aplicable al contracte.

4.2.- En relació a les possibles modificacions del contracte cal fer referència al següent:
Els supòsits de modificació del contracte és el previst en l’apartat 1.20 del plec de
clàusules administratives particulars i el previst en tot cas en el Títol V del Llibre I, en el
que en concret en l’article 107 del TRLCSP preveu els supòsits de modificació del
contracte no previstes en els plecs particulars.
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En concret en el plec de clàusules administratives particulars, es regula el supòsit de
modificació del contracte, en l’apartat 1.20, que a continuació es transcriu:
“1.20) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text
legal.
Només podran introduir-se modificacions en el contracte només per incorporar el
manteniment de les zones verdes, vials i espais públics en cas que l’ajuntament recepcioni
les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic de “La Caseta”. L’empresa
adjudicatària n’assumirà els treballs de manteniment del conjunt de zones verdes
previstes en el projecte per un import total de 4.035,90 €.
El preu anterior queda desglossat en un valor de 3.669,00 € anuals i un IVA de 366,90 €.
En cas que la recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial de La Caseta es faci en
dues fases ( sector sud i sector nord), l’empresa adjudicatària tindrà dret a percebre pel
sector sud 1.834, 5 € més IVA (10%) i pel sector nord 1834,50 € més IVA ( 10%)
Per modificar el contracte caldrà informe del Cap de l’Àrea d’Infrastructures i
manteniment, informe d’intervenció d’existència de consignació pressupostària suficient i
aprovació de la modificació per part de l’Alcalde-President havent-se de formalitzar la
modificació en document escrit.”

L’article 219 del Reial decret legislatiu 3/2.011 preveu que els contractes administratius
només es podran modificar-se per raons d’interès públic i d’acord a les previsions del
Títol V. Llibre I del mateix text normatiu. L’article 105 del Reial decret Legislatiu 3/2.011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic, preveu que els contractes del sector públic només podran modificar-se quan així
s’hagi previst en els plecs. Les modificacions no previstes en els plecs de clàusules
només podran efectuar-se quan es justifiqui convenientment la concurrència d’alguna de
les següents circumstàncies:
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que
pretenguin cobrir-se.
b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes
objectives que determinin la falta d’inadequació, consistents en circumstàncies de
tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars posades de manifest
en posterioritat a l’execució del contracte i que no fossin previsibles amb
anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona practica
professional en la redacció de les especificacions tècniques.
c) Força major o cas fortuït.
d) Conveniència d’incorporar avançaments tècnics que la millorin notòriament i que
s’hagin produït en el mercat en posterioritat a l’adjudicació del contracte.
En conclusió, la normativa preveu que les modificacions han de dur-se a terme motivades
per un interès públic, pels supòsits previstos en l’apartat 1.20 de plec de clàusules
administratives transcrit amb anterioritat i pels supòsits previstos en l’article 107 del
TRLCSP.
En el cas analitzat la modificació contractual que se sol·licita per part de l’adjudicatari del
contracte, no es justifica la concurrència de cap dels supòsits previstos en l’article 107 del
Reial Decret Legislatiu 3/2.011, de 14 de novembre, atès que no obeeix a cap raó
d’interès públic ni a cap causa sobrevinguda que no fos previsible amb anterioritat a
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l’execució del contracte, ni ens trobem en cap dels supòsits previstos en l’apartat 1.20
del plec de clàusules administratives particulars
Cinquè.- El previst en el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regeixen el contracte tenen consideració de “llei entre les parts”, i es regeix pel principi
d’inalterabilitat de les parts, amb els límits de les modificacions previstes en els plecs
particulars i previstes en la legislació vigent, tal i com en fan referència en nombroses
Juntes Consultives de Contractació Administratives. La inalterabilitat per part de les parts
del contracte dels plecs de clàusules tècniques i particulars que regeixen el contracte dels
plecs aprovats per part de l’Administració implica que el previst en els plecs no es podrà,
ni unilateralment ni d’acord amb el contractista variar el seu contingut, donar que això
seria contrari al principi d’igualtat, no discriminació i transparència del procediment de
contractació.
“En definitiva, la Administración contratante es libre, en el momento de
elaborar el PCAP, de darle el contenido que considere oportuno, siempre que
no sea contrario a la ley. Pero una vez el plie go ha sido aprobado y se ha
publicado la convocatoria de la licitación, el pliego vincula a la propia
Administración, que no podrá incluir modificaciones en el mismo que puedan
perjudicar a algunos de los licitadores, pues ello sería contrario a los
principios de igualdad y de seguridad que han de regir el desarrollo de las
licitaciones.” (TA_CENTRAL_122/2012)
Sisè.- La competència per aprovar o denegar les peticions de modificacions contractuals
corresponen a l’òrgan de contractació.
Vist el que es disposa en la Disposició Addicional 2ª del TRLCSP, i atès que l’òrgan
contractant de l’expedient de contractació de l’expedient 2017/529 contracte de serveis
de conservació i manteniment de les zones verdes del municipi de Torelló és el Ple de la
Corporació, aprovat per acord de Ple de 27 de juliol de 2014, es proposa:

És per tot això que, a proposta de la regidoria de Secretaria, i vist el dictamen favorable
de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Denegar la petició efectuada en data 14 de juliol de 2017 per la Sra. Herminia
Ordeig Boladeras, en nom i en representació de la UTE FUND PRIV MAP I FUND PRIV
TAC-OSONA, Registre d’entrada núm. 5998/2.017, en la que sol·licita modificació del
contracte de serveis de conservació i manteniment de les zones verdes del municipi de
Torelló adjudicat i formalitzat amb la UTE FUND PRIV MAP I FUND PRIV TAC-OSONA,
en base als motius detallats en els fonaments de dret indicats en aquest acord.
Contra aquest acord, acte que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
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Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiusilenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què,
d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte pel seu
coneixement i efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=13
2.4.2. Modificació del contracte de serveis de manteniment dels sistemes de
seguretat contra intrusió dels edificis municipals
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.- Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 27 de maig de 2013 es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i
tramitació ordinària per a la licitació de la contractació del servei de manteniment dels
sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis municipals i el subministrament dels
equips. En el mateix acord es van aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques i es va autoritzar la despesa per import de
14.961,17 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’operació de despesa núm. 220130007805 de
la partida 404-912-2700000 del pressupost de despeses. En el mateix acord es va
delegar a la Junta de Govern Local els acords de classificació de les ofertes presentades
pels licitadors i d’adjudicació del contracte.
2.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2013 es va adjudicar
el contracte de serveis de manteniment dels sistemes de seguretat contra intrusió dels
edificis municipals i el subministrament dels equips al contractista Plana Fàbrega
Seguretat, S.L. per ser la proposició més avantatjosa per a l’ajuntament de Torelló
d’acord amb els criteris previstos a la clàusula quinzena dels plecs de clàusules
administratives particulars.
3.- De conformitat amb la clàusula cinquena del plec de clàusules administratives
particulars que regulen el contracte de manteniment dels sistemes de seguretat contra
intrusió dels edificis municipals la durada del contracte és de 4 anys, amb dues possibles
pròrrogues d’un any cadascuna, a comptar des de la data de signatura del contracte.

31

4.- Atès que es va signar el contracte el dia 5 de setembre de 2013, la vigència del
contracte ha finalitzat el dia 5 de setembre de 2017.
5.- Vist l’informe de la Cap de Règim Intern de data 1 de setembre de 2017 que proposa
prorrogar el contracte pel termini d’un any, atesa la correcta prestació del servei per part
del contractista.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, regula la modificació del contracte.
Segon.- La clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars preveu la
possibilitat de prorrogar el contracte amb dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna.
Tercer.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, la
competència com a òrgan de contractació correspon al Ple atès que la seva durada
supera els quatre anys.
És per tot això que, a proposta de la regidoria de Secretaria, i vist el dictamen favorable
de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
l’empresa Plana Fàbrega Seguretat, S.L. per a la realització del servei de manteniment
dels sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis municipals, en el sentit de
prorrogar el contracte en 1 any més, des del dia 5/09/2017 fins al dia 05/09/2018.
SEGON.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al contractista, al departament de Règim Intern i al
departament d’Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=14
2.4.3. Canvi de denominació social de l'adjudicatari del contracte de
subministrament d'un sistema informàtic de gestió i tramitació electrònica
administrativa modalitat Saas mitjançant arrendament sense opció de compra, exp.
general núm. 2017/042
ACORD:
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RELACIÓ DE FETS:
1.- Per resolució de l’alcaldia de data 12 d’abril de 2017 es va adjudicar el contracte de
subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra d’un sistema informàtic
de gestió i tramitació electrònica administrativa amb modalitat Saas al contractista
Audifilm ABI, SL, amb una durada de quatre anys, prorrogables de forma expressa per
dues anualitats més.
2.- En data 18 d’agost de 2017, registre d’entrada núm. 2017/6849, la Sra. Sabina Giró
Moya en nom i representació del contractista Audifilm ABI, SL va comunicar el canvi de
denominació social, per la de Audifilm Grupoal Software, SL, adjuntant targeta fiscal i
còpia escriptura pública de canvi de denominació social de data 12 de maig de 2017,
atorgada davant el notari Sr. Antonio Chaves Rivas del Col·legi de Notaris d’Andalusia i
número de protocol 469.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- L’article 85 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP), regula la
successió del contractista.
Segon.- D’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, la competència com a
òrgan de contractació correspon al Ple atès que la durada del contracte supera els quatre
anys.

És per tot això que, a proposta de la regidoria de Secretaria, i vist el dictamen favorable
de la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
PRIMER.- APROVAR el canvi de denominació social de l’adjudicatari del contracte de
subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra d’un sistema informàtic
de gestió i tramitació electrònica administrativa amb modalitat Saas entre l’Ajuntament de
Torelló i l’empresa Audfilm ABI, SL per canvi de denominació social del contractista, per
la de Audifilm Grupoal Software SLU
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al contractista, als departaments d’Intervenció
i Sistemes d’Informació pel seu coneixement i efectes oportuns.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
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3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE CUP-SP
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=15
3.1.1.1. MOCIÓ de la CUP Torelló-SP per a l'adhesió de Torelló al projecte de viles
florides de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya
ACORD:
Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de
la planta amb flor.
Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real, conscient
i de llarga durada en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la qualitat de vida
dels seus habitants.
Aquest moviment vol mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país
mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament,
ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat,
esdevinguin un exemple a seguir.
Per a Viles Florides, l’ornamentació va més enllà de propiciar espais agradables i té en
compte valors com la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels
veïns, l'estat i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la
conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el
desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs
urbans.
Actualment hi ha a Catalunya 89 municipis distingits com a Vila Florida en reconeixement
a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà. Des del grup Municipal de la CUP – Som
Poble som de l’opinió que s’hi Torelló s’incorporés a aquest projecte, es podria fer un salt
qualitatiu en valors estètics, ecològics i socials aprofitant les experiències de tot aquest
conjunt de municipis.

És per tot això que, a proposta del grup municipal de CUP Torelló-SP, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Que l'Ajuntament de Torelló iniciï els tràmits necessaris per adherir-se al projecte de
Viles Florides de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC).
2. Que els tràmits per formar part del projecte es facin abans del gener de 2018.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
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3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=16
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
2017/1835
2017/1836

Data
creació
18/07/2017
18/07/2017

2017/1837

18/07/2017

2017/1838

18/07/2017

2017/1839

18/07/2017

2017/1840
2017/1841

18/07/2017
18/07/2017

2017/1842
2017/1843
2017/1844
2017/1845
2017/1846

19/07/2017
19/07/2017
19/07/2017
19/07/2017
19/07/2017

2017/1847
2017/1848

19/07/2017
19/07/2017

2017/1849
2017/1850

19/07/2017
19/07/2017

2017/1851

19/07/2017

2017/1852
2017/1853
2017/1854
2017/1855

19/07/2017
19/07/2017
19/07/2017
19/07/2017

2017/1856
2017/1857
2017/1858

19/07/2017
19/07/2017
19/07/2017

2017/1859

19/07/2017

2017/1860

19/07/2017

Descripció
Decret aprovar la relació de factures F-2017-25
Decret aprovar un AD a favor de Consorci
VGOB
Decret Aprovar un AD a favor de Vic on line
enginyeria del software SL
Decret Aprovar la certificació núm. 1 obra
urbanització carrer Nou i Can Reig
Targeta d'aparcament provisional MR exp.
2008-185
Servei de neteja de xoc exp. 2004-232
Decret Aprovar la certificació núm. 1 obra
urbanització carrer Giravolt, Sau...
134-17 VP Festa Major
591-16 legitimació innòcua
24-2016-DRO deixar sense efecte exp esmena
Activitats formatives 2017-915 MSV
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-98
Estimar al·legacions J.M.A.R.V.
Accés i permís de rodatge dijous 27 juliol als
despatxos de l'edifici de la Cooperativa.
Estimar al·legacions G.C.
Anul·lar expedient per sentència judicial
condemnatòria C.V.C.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana K.S.S.
Estimar al·legacions J.M.B.
Decret aprovació Pla Seguretat i Salut obra
Activitats formatives 2017-923 ARV
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-99
Activitats formatives 2017-954 ETC
Incoació expedient sancionador J.S.G.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana C.G.B.
Decret
adjudicació
contracte
menor
subministrament servidor
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana E.G.S.
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2017/1861

19/07/2017

2017/1862

19/07/2017

2017/1863
2017/1864
2017/1865

19/07/2017
20/07/2017
20/07/2017

2017/1866

20/07/2017

2017/1867

20/07/2017

2017/1868

20/07/2017

2017/1869

20/07/2017

2017/1870

20/07/2017

2017/1871

20/07/2017

2017/1872
2017/1873
2017/1874
2017/1875
2017/1876
2017/1877

21/07/2017
21/07/2017
21/07/2017
21/07/2017
21/07/2017
21/07/2017

2017/1878
2017/1879

21/07/2017
21/07/2017

2017/1880
2017/1881

24/07/2017
24/07/2017

2017/1882
2017/1883
2017/1884
2017/1885

24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
24/07/2017

2017/1886

25/07/2017

2017/1887

25/07/2017

2017/1888

25/07/2017

2017/1889

25/07/2017

Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana M.R.P.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana M.L.
Decret nomenament directors substituts obra
Decret autorització Club Ciclista Bas
Transmissió dret funerari nínxol 399 fila 5 dept.
Est P.A.A.
Transmissió dret funerari nínxol 405-5-Est
Cementiri municipal P.B.P.
Modificar les persones signants i els seus
substituts del departament d’esports al
programa Firmadoc
Compliment ordre execució - C. Molina, 23 - AN
- 187-2016-SECRE-ORDEXEC
Renovació de la targeta d'aparcament
provisional MR exp. 2015-649
Imposició sanció ordenança de convivència
ciutadana L.D.
Proposta de nomenament i establiment del torn
de reserva resultat del procés selectiu d'un-a
auxiliar administratiu-va dels Plans d'Ocupació
(1ª fase) finançats per la Diputació de Barcelona
per a l'any 2017
367-17 VP Festa Major
364-17 desistiment VP Festa Major
412-17 VP Para-sols
348-17 VP taules i cadires
151-17 legitimació canvi titular
Nomenament funcionària interina per al
desenvolupament del programa “Millora en
l’atenció ciutadana a la policia local” EMP
Carpa 5X5 CBT
Modificació de les dades del Club Bàsquet
Torelló
Acord incoació 30.1-17
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada
JMAJ
Decret incoació contracte menor obres
Decret aprovar la relació de factures F-2017-26
Decret aprovar un AD a favor de Ràdio Comella
Decret Aprovar un AD a favor d'Automatismes
Industrials Mantor SL
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina juliol 2017
ECI
Nòmina. Assignació complement de productivitat
GBP juliol 2017
Modificació horari d’atenció al públic a l’edifici de
la Coopertiva.
Ordre execució - C. Ges d’Avall, 13 - JFM - 752017-SSTT-ORDEXEC
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2017/1890

25/07/2017

2017/1891

25/07/2017

2017/1892

25/07/2017

2017/1893

25/07/2017

2017/1894

25/07/2017

2017/1895

25/07/2017

2017/1896
2017/1897

25/07/2017
25/07/2017

2017/1898

25/07/2017

2017/1899

25/07/2017

2017/1900

26/07/2017

2017/1901

26/07/2017

2017/1902
2017/1903
2017/1904

26/07/2017
26/07/2017
26/07/2017

2017/1905
2017/1906

26/07/2017
26/07/2017

2017/1907

26/07/2017

2017/1908

26/07/2017

2017/1909

26/07/2017

2017/1910

26/07/2017

2017/1911

26/07/2017

2017/1912

27/07/2017

2017/1913

27/07/2017

2017/1914

27/07/2017

2017/1915
2017/1916

27/07/2017
27/07/2017

Incoació ordre execució - C. Jaume Balmes, 8 MVS - 393-2017-SSTT-ORDEXEC
Decret autorització escola Fortià Solà ús pista
Puigdassalit
Rectificació llicència divisió horitzontal - C. dels
Pins, 19 – CG - 98-2017-SSTT-LDHOR
3a multa coercitiva - C. Puigsacalm, 25 CODOL - 58-2015-SECRE-ORDEXEC
Incoació ordre execució - C. Ges d'Avall, 14 JCS - 257-2017-SSTT-ORDEXEC
Incoació ordre execució - C. Nou, 32 - RVC 415-2017-SSTT-ORDEXEC
Aprovació correfoc Festa Major 2017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-100
Incoació procediment sancionador gossos
perillosos J.P.R.
Decret aprovació baixa autorització despesa
contracte
Baixa del servei de teleassistència exp. 2007192
Tarjeta d'aparcament provisioncal MR exp.
2014-43
Servei de neteja de xoc exp. 2013-28
Sol esmenar error bases 2 agents PL VRB
Baixa del servei de transport adaptat exp. 200682
Baixa del servei de teleassistència exp. 2006-82
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 16-2017, per generació de crèdits per
ingressos no tributaris
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina
juliol 2017
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores
extres nòmina juliol 2017
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local
juliol 2017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-101
Modificar les persones signants i els seus
substituts dels departaments de comerç i
promoció econòmica, al programa Firmadoc
Nòmina. Productivitat absentisme personal
funcionari meritat 1r. semestre 2017
Nòmina. Productivitat absentisme personal
laboral meritat 1r. semestre 2017
Delegació en el regidor Sr. Jordi Casals, per a la
celebració d'un casament civil
Decret incoació contracte menor serveis
Nòmina. Assignació complement de productivitat
MMM juliol 2017
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2017/1917

27/07/2017

2017/1918

27/07/2017

2017/1919

27/07/2017

2017/1920
2017/1921

27/07/2017
27/07/2017

2017/1922
2017/1923

27/07/2017
28/07/2017

2017/1924
2017/1925
2017/1926
2017/1927

28/07/2017
28/07/2017
28/07/2017
28/07/2017

2017/1928

28/07/2017

2017/1929
2017/1930

28/07/2017
28/07/2017

2017/1931

31/07/2017

2017/1932

31/07/2017

2017/1933
2017/1934
2017/1935
2017/1936

31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017

2017/1937

31/07/2017

2017/1938

31/07/2017

2017/1939
2017/1940

31/07/2017
31/07/2017

2017/1941
2017/1942

31/07/2017
31/07/2017

2017/1943
2017/1944
2017/1945
2017/1946

31/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
02/08/2017

2017/1947

02/08/2017

Multa coercitiva - Av. Pirineus, 26 - NJF - 1982014-SSTT-ordexec
Nòmina. Assignació complement de productivitat
JVA nòmina juliol 2017
Decret aprovar un ÄDOP a favor del Consorci
VGOB
Decret aprovar un AD a favor de X.S.C.
Multa coercitiva - C. Capsavila, 9 – AAGI - 4892016-SSTT-ordexec
Decret baixa definitiva padró exp. 27-2016
Aprovació definitiva projecte d’adequació i
millora del camí de Can Pesseta
423-17 VP Festa Majot
Decret nomenament directors obra
Jubilació voluntària MDM
Autorització permuta JFA i adscripció al lloc de
treball FJGG
Autorització a l'ANC per instal•lar un muntatge
informatiu , parades de venda de tiquets I
samarretes I la venda de tiquets per l’11-S al
Torelló Jove
Decret adjudicació contracte menor serveis
Rescissió del contracte de treball per no
superació del período de prova ETB
Concessió llicència parcel·lació - C. Nou, 15 - 15
B - ADB 437-2017-SSTT-LPARC
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-102
Servei de neteja de xoc exp. 2009-124
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Alta al servei de teleassistència exp. 2014-43
OVP CPOBRES - C. Nou, 84 - MLM - 417-2017SSTT-CPOBRES
OVP obra - C. Manlleu, 103 - JSC - Exp. 4302017-SSTT-CPOBRES
Decret Modificar les persones signants i els
seus substituts del departament de cultura al
programa Firmadoc
P-33-34 baixa censal.
Decret classificació ofertes contracte gestió
serveis
P-33-34 Mercat Mpal - traspàs concessió adtiva
19-00-II justificar punt 1.1 i esmenar 1.2 del
calendari
Decret Aprovar la relació de factures F-2017-27
422-17 VP para-sols
231-17 deixar sense efectes canvi titular
Concessió llicència - C. Tramuntana – EDE 330-2017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència - C. de la Pau, 49 – GND 416-2017-SSTT-LOMAJ
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2017/1948

02/08/2017

2017/1949

02/08/2017

2017/1950
2017/1951

02/08/2017
02/08/2017

2017/1952

02/08/2017

2017/1953

02/08/2017

2017/1954

02/08/2017

2017/1955

02/08/2017

2017/1956

02/08/2017

2017/1957

03/08/2017

2017/1958

03/08/2017

2017/1959

03/08/2017

2017/1960
2017/1961

03/08/2017
03/08/2017

2017/1962
2017/1963
2017/1964

03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017

2017/1965

03/08/2017

2017/1966

03/08/2017

2017/1967

03/08/2017

2017/1968

03/08/2017

2017/1969
2017/1970
2017/1971

04/08/2017
04/08/2017
04/08/2017

2017/1972

04/08/2017

Concessió llicència - C. de l'Agrària, 2 – JCP 299-2017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència obres - C. Besora, 7 - JDC 270-2017-SSTT-LOMAJ
Decret aprovar un AD a favor d'AMTU
Aprovar rectificació de la resolució de l'alcaldia
de data 28 de juliol de 2017 sobre l'autorització
de permuta i deixar sense efecte Resolució de
31 de juliol d'aprovació de la Relació de
despesa relacionada.
Incoació expedient sancionador ordenança
convivència E.O.C.
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-105
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-104
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-105
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-106
OVP obra - C. Rocaprevera, 4 - AFF - Exp. 4382017-SSTT-CPOBRES
OVP obra - C. Montesquiu, 8 - 4t - 1a - RMB Exp. 439-2017-SSTT-CPOBRES
Decret Modificar les persones signants i els
seus substituts del departament de cultural al
programa Firmadoc
Alta al servei de teleassistència exp. 2006-107
Renovació de la targeta d'aparcament
provisional MR exp. 2015-26
Alta al servei de teleassistència exp. 2017-613
Neteja de xoc exp. 2009-231
Renovació de la targeta d'aparcament individual
MR exp. 2009-32
Devolució taxa participació procés selectiu
conserge instal·lacions educatives
Deixar sense efectes diversos resolucions de
data 31 07 17 per problemes signatura
electrònica
Decret Aprovar la certificació núm.1 obra parada
bus Portal de la Carrera
Sol·licitud informació expedient d'obra i
autorització Cr. Solana del Puig, 7
231-17 deixar sense efectes canvi titular
P-33-34 baixa cens mercat mpal
Decret aprovació classificació ofertes i
requeriment
documentació
oferta
més
avantatjosa c. gestió serveis escola municipal
d'arts plàsitques exp general 2017 244
Sol.licitud còpia plànol Cr. Maria Aurelia
Capmany D.R.Z.
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2017/1973
2017/1974
2017/1975

04/08/2017
04/08/2017
04/08/2017

2017/1976
2017/1977
2017/1978
2017/1979
2017/1980
2017/1981

04/08/2017
04/08/2017
04/08/2017
04/08/2017
04/08/2017
04/08/2017

2017/1982

04/08/2017

2017/1983
2017/1984

04/08/2017
07/08/2017

2017/1985

07/08/2017

2017/1986

07/08/2017

2017/1987

07/08/2017

2017/1988

07/08/2017

2017/1989

08/08/2017

2017/1990

08/08/2017

2017/1991

08/08/2017

2017/1992

08/08/2017

2017/1993

08/08/2017

2017/1994

08/08/2017

2017/1995

08/08/2017

2017/1996

09/08/2017

2017/1997

09/08/2017

2017/1998
2017/1999
2017/2000

09/08/2017
10/08/2017
10/08/2017

2017/2001

10/08/2017

P-33-34 Mercat Mpal - traspàs concessió adtiva
422-17 VP para-sols
Concessió dret funerari Columbari núm. 34
Cementiri municipal A.N.A.
249-17 canvi titular Exp. 05-04-II
418-17 VP para-sols, taules i cadires
419-17 VP para-sols, taules i cadires
424-17 VP para-sols
440-17 Denegar VP Festa Major
19-00-II Donar per justificat punt 1.1 del
calendari
Autoritzar còpia plànols Rda Pollancredes, 9 01
001 g) M.I.B.B.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-28
Aprovació inicial projecte bàsic i executiu de
pont per a vianants sobre el riu Ges entre la
Zona esportiva i La Bardissa
Concedir llicència per la tinença i conducció d'un
animal perillós xip 941000018373952
C menor a favor Construccions Icart SA per a
l'execució de les obres del projecte d'adequació
i millora del camí de Can Pesseta
Incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana G.F.A.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana E.A.R.
Renov. tarjeta d'aparcament provisional exp.
2003-180
Aprovar l'alta d'usuària per utilització de
l'aplicatiu de gestió tributària de l'ORGT, WTP.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana C.Q.A.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana P.A.M.
Aprovar contracte d'Aval amb BBVA per obres
que afecten a ADIF
Decret Iniciar l'expedient de modificació de
pressupost núm. 1-2017 per ampliació de crèdits
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana G.F.S.
Decret Aprovar la certificació núm. 2 obra
urbanització carrer Nou i Can Reig
Aprovar
l'expedient
de
modificació
de
pressupost número 17-2017, per amplicació de
crèdits per ingressos
Alta servei teleassistència exp. 2017-647
Decret aprovar un ADO a favor de F.A.
Declarar deserta licitació c. subministrament
cinemòmetre làser C. Sant Bartomeu núm 1
Incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana E.C.D.
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2017/2002

10/08/2017

2017/2003

10/08/2017

2017/2004

10/08/2017

2017/2005
2017/2006
2017/2007

10/08/2017
10/08/2017
10/08/2017

2017/2008
2017/2009

10/08/2017
10/08/2017

2017/2010

10/08/2017

2017/2011
2017/2012
2017/2013
2017/2014

11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017

2017/2015

14/08/2017

2017/2016

14/08/2017

2017/2017

14/08/2017

2017/2018

14/08/2017

2017/2019
2017/2020
2017/2021
2017/2022

14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017

2017/2023

14/08/2017

2017/2024

16/08/2017

2017/2025

16/08/2017

2017/2026
2017/2027

16/08/2017
16/08/2017

2017/2028

16/08/2017

2017/2029

16/08/2017

Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana P.S.M.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana A.G.C.
Rectificació errada material decret 2017 1986.
c.menor d'obres projecte d'adequació i millora
camí de Can Pesseta
Alta servei teleassistència exp. 2009-261
Baixa servei teleassistència exp. 2011-200
Incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana A.E.F.
Baixa servei teleassistència exp. 2009-266
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana ´M.C.H.
Incoació expedient sancionador ordenança
civisme A.M.C.
Decret aprovar un ADO a favor de F.V.A.
Decret aprovar un ADO a favor de T.A.S.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-29
Requeriment d'esmena doc administrativa a
licitadora Construccions Icart SA en concepte
d'oferta més avantatjosa en la licitació d'obres
exp 2017 292 ( reforma i millora clavegueram C
Manlleu amb C Diputació)
Sol·licitud autorització formació Novetats
tributàries locals per l'exercici 2018
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-107
Decret Aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-108
Decret Aprovar un ADO a favor de l'Associació
cultural i artística GEA
Decret aprovar un AD a favor A.S.A.
Decret aprovar un AD a favor de SECE
Decret aprovar la relació de factures F-2017-29
Decret Aprovar la certificació núm. 2 obra
urbanització carrer Giravolt, Sau...
Decret Aprovar la certificació núm.5 de la sala
polivalent zona esportiva
Aprovar la relació d'ordres de pagament P2017-109
Autorització acció formativa Mediació i gestió de
conflictes - Ciutat i convivència
Renovació tarjeta d'aparcament exp. 2010-267
Autorització
acció
formativa
Màster
Administració i Govern electrònic
Autorització acció formativa Curs sobre l'IVA a
l'Administració local
Autorització acció formativa Curs d'actualització
de seguretat ciutadana
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2017/2030

16/08/2017

2017/2031

16/08/2017

2017/2032

16/08/2017

2017/2033

16/08/2017

2017/2034

16/08/2017

2017/2035

16/08/2017

2017/2036

17/08/2017

2017/2037

17/08/2017

2017/2038
2017/2039
2017/2040

17/08/2017
17/08/2017
18/08/2017

2017/2041

18/08/2017

2017/2042
2017/2043
2017/2044

18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017

2017/2045

21/08/2017

2017/2046

21/08/2017

2017/2047

21/08/2017

2017/2048

21/08/2017

2017/2049

21/08/2017

2017/2050

21/08/2017

2017/2051

22/08/2017

2017/2052

22/08/2017

2017/2053

22/08/2017

2017/2054

22/08/2017

2017/2055

22/08/2017

Autorització acció formativa Mediació i gestió de
conflictes - Ciutat i convivència
Autorització acció formativa Curs bàsic agent de
policia local
Delegació de l'alcaldia en el regidor Jordi Rosell,
per a la celebració d'un casament civil
Nomenament
director
facultatiu
reforma
enllumenat exterior nucli antic Exp 2017 184
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-110
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-111
Decret aprovar un AD a favor d'Entrena
abogados SCP
Decret rectificar el decret d'Alcaldia número
2022-2017
Renov. tarjeta d'aparcament exp. 2009-343
Renov. tarjeta d'aparcament exp. 2006-181
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i
del servei de clavegueram, del mes d’agost de
2017
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-112
Decret aprovar la relació de factures F-2017-30
Baixa servei teleassistència i padró 3r trim. 2017
Renovació tarjeta d'aparcament MR exp. 201066
Nòmina. Meritació nou trienni nòmina agost
2017 EJT
Nomenament director facultatiu Exp. 2017 1008
Can Pesseta
Incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana A.R.B.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana J.A.P.A.
Incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana Z.A.E.A.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana J.O.B.
Incoació expedient sancionador ordenança
convivència ciutadana E.S.V.
Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana I.C.G.
Autorització per fer una concentració i recorregut
per diversos carrers, de condemna als
atemptats i suport a les víctimes
Ordenar el pagament de les despeses incloses
en la relació comptable P-2017-114
Autorització per la celebració d'una festa
d'aniversari al Parc Urbà La Cabanya - M.R.H.
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2017/2056

22/08/2017

2017/2057

22/08/2017

2017/2058

22/08/2017

2017/2059

23/08/2017

2017/2060
2017/2061
2017/2062
2017/2063
2017/2064
2017/2065
2017/2066
2017/2067
2017/2068

23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
23/08/2017

2017/2069

23/08/2017

2017/2070

23/08/2017

2017/2071

23/08/2017

2017/2072

23/08/2017

2017/2073

23/08/2017

2017/2074
2017/2075
2017/2077

24/08/2017
24/08/2017
24/08/2017

2017/2078
2017/2079

24/08/2017
24/08/2017

2017/2080

24/08/2017

2017/2081

24/08/2017

2017/2082

24/08/2017

Incoació expedient sancionador ordenança de
convivència ciutadana A.D.P.
Procediment sancionador per infracció tipificada
en l'ordenança de convivència a l'espai públic de
Torelló - A.E M.
Infracció
tipificada
en
l'ordenança
de
convivència a l'espai públic - S.B.G.
Aprovació definitiva de la modificació del
Reglament Orgànic municipal de l'Ajuntament
de Torelló
Sanció 31-17
Acord incoació 31.1-17
Sanció 32-17
Acord incoació 32.1-17
Sanció 33-17
Acord incoació 33.1-17
Incoació 33.2-17
Acord incoació 34.1-17
Sancionador per Infracció tipificada en
l'Ordenança de convivència a l'espai públic de
Torelló - MA.G.G.
Infracció
tipificada
en
l'Ordenança
de
convivència a l'espai públic de Torelló - J.M.J.
Aprovació Pla de seguretat i salut de l'obra
d'adequació de diversos elements de l'entorn
urbà per ús per persones amb mobilitat reduïda
Incoació de sancionador per infraccions
tipificades en l'Ordenança de convivència a
l'espai públic de Torelló - M.M.
Aprovació pla de seguretat i salut obres
adequació i millora del camí de can Pesseta
Infraccions tipificades en l'Ordenança de
convivència a l'espai públic de Torelló – A.EF.
Decret baixa definitiva exp. 28-2016
Servei de col·laboració de protecció civil
Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
les despeses incloses en la relació comptable P2017-116
Denegar al·legacions 6-17
Incoació d'expedient sancionador per infracció
de l'ordenança de convivència a l'espai públic M.M.I.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
de l'ordenança de convivència a l'espai públic A.G.CH.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
de l'ordenança de convivència a l'espai públic A.V.C.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
de l'ordenança de convivència a l'espai públic B.M.S.
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2017/2083

24/08/2017

2017/2084

24/08/2017

2017/2085

25/08/2017

2017/2086

25/08/2017

2017/2087

25/08/2017

2017/2088

25/08/2017

2017/2089

28/08/2017

2017/2090

28/08/2017

2017/2091

28/08/2017

2017/2092

28/08/2017

2017/2093

28/08/2017

2017/2094

28/08/2017

2017/2095
2017/2096

28/08/2017
28/08/2017

2017/2097

28/08/2017

2017/2098

28/08/2017

2017/2099

28/08/2017

2017/2100

28/08/2017

2017/2101

28/08/2017

2017/2102

28/08/2017

Incoació d'expedient sancionador per infracció
de l'ordenança de convivència a l'espai públic R.M.C.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
de l'ordenança de sorolls i vibracions - I.R.
Acceptació subvenció de la Diputació de
Barcelona consistent en la cessió en propietat
de 15 uts de papereres ecodissenyades de
plàstic reciclat.
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada
JMAJ
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada
MDGV
Aprovar la liquidació de la gestió del servei de
clavegueram, del 1r. trimestre de 2017
Reclamació d'indemnització per a la restitució
dels danys causats a un fanal per actes
vandàlics - A.D.P.
Aprovar la relació comptable d’obligacions
reconegudes F-2017-15
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local
agost 2017
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina
agost 2017
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores
extres nòmina agost 2017
Transmissió dret funerari nínxol 473-5-Est
Cementiri municipal J.F.U.
Sol·licitud d'accés per vehicles M.G.V.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - JC.V.S.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - B.G.V.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de sorolls i vibracions N.Z.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - B.EF.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - J.B.C.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - E.A.I.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - L.E.E.
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2017/2103

28/08/2017

2017/2104

28/08/2017

2017/2105

28/08/2017

2017/2106

28/08/2017

2017/2107

29/08/2017

2017/2108

29/08/2017

2017/2109
2017/2111
2017/2112

29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017

2017/2113
2017/2114
2017/2115
2017/2116
2017/2117

29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017

2017/2118
2017/2119
2017/2120
2017/2121
2017/2122

29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017

2017/2123

29/08/2017

2017/2124

30/08/2017

2017/2125

30/08/2017

2017/2126

30/08/2017

2017/2127
2017/2128
2017/2129
2017/2130

30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
31/08/2017

2017/2131
2017/2132

31/08/2017
31/08/2017

Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - L.P.S.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - E.O.C.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - MI.G.P.
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - J.A.S.
Deixar sense efecte la resolució de l’alcaldia
2090-2017 de data 28 d’agost de 2017
Aprovar la relació comptable d’obligacions
reconegudes F-2017-31
Sol·licitud col·laboració protecció civil
Decret baixa definitiva exp. 29-2016
Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp.302016
Aprovar la relació de pagament P 2017-113
Baixa servei transport adaptat exp. 2009-166
Baixa servei transport adaptat exp. 2009-182
Renov. tarjeta d'aparcament exp. 2006-43
Duplicat títol nínxol 121-1-Est Cementiri
municipal M.P.C.
Alta servei teleassitència exp. 2010-1
Alta servei teleassitència exp. 2017-671
Alta servei teleassitencia exp. 2014-124
Exp.- 464-17 alta placa de gual Av. del Castell, 7
Aprovar
la
liquidació
del
servei
pel
subministrament d’aigua del 1r. trimestre 2017
Decret deixar sense efectes baixa d'ofici exp.
33-2016
Resolució tarifació social del servei de menjador
de Llars d'infants municipals per al curs 20172018
Incoació d'expedient sancionador per infracció
tipificada en l'ordenança de convivència a l'espai
públic - A.EF.
Ordenar el pagament de les despeses incloses
en la relació comptable P-2017-115
Alta servei teleassistència exp. 2017-675
Alta servei teleassistència exp. 2017-674
Tarjeta d'aparcament provisional exp 2017-674
Baixa servei teleassitència i padró 4rt. trim. 2017
exp. 2006-82
Exp.- 470-17 alta placa de gual C. Molina, 22-24
Establir el preu del lloguer del local de l’oficina
de Sorea, SAU, a paritr de l’1 d’abril de l’any
2017
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2017/2133
2017/2134
2017/2135

31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017

2017/2136
2017/2137

01/09/2017
01/09/2017

2017/2138

01/09/2017

2017/2139
2017/2140

01/09/2017
01/09/2017

2017/2141

01/09/2017

2017/2142

01/09/2017

2017/2143

01/09/2017

2017/2144

01/09/2017

2017/2145

01/09/2017

2017/2146

01/09/2017

2017/2147

01/09/2017

2017/2148
2017/2149
2017/2150
2017/2151

04/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
05/09/2017

2017/2152

05/09/2017

2017/2153
2017/2154
2017/2155

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017

2017/2156

05/09/2017

2017/2157
2017/2158

05/09/2017
05/09/2017

Baixa transport adaptat exp. 2015-248
Baixa transport adaptat exp. 2012-75
Aprovar el padró de la taxa pel servei de
teleassistència domiciliària del 4t. trimestre de
2017
451-2017 VP oficina mòbil
Concessió llicència - C. Nou, 35 - GNC - 4282017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència - C. Nou, 13 - GNC - 4632017-SSTT-LOMAJ
Sol·licitud d'accés i reproducció docs Arxiu
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’horts
socials del període 2017-2018
Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de
les despeses incloses en la relació comptable P2017-117
Contractació
conserge-neteja
instal•lacions
esportives AML
Decret
nomenament
tècnics
direcció
i
coordinació obra
Acceptar renúncia i devolució de la taxa per
participar en el procés selectiu
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 18-2017, per transferència de crèdit
finançat amb la baixa del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 19-2017, per crèdit extraordinari finançat
amb la baixa del crèdit de partides que
s'estimen reductibles
Contestar recurs contra la resolució de l'alcalde
de data 28 de juliol de 2017 de rescissió del
contracte laboral (ETB)
Cessió habitatge social. Exp. 2015-516
Aprovar la relació de pagament P 2017-118
Decret aprovar la relació de factures F-2017-32
553-15 incoar exp esmena del canvi no subst.
exp, 63-01-III
153-2017
-DRO
Deixar
sense
efectes
Declaració responsable
253-17 Deixar sense efectes comunicació
152-17 deixar sense efectes canvi titular
418-17 autoritzar Vp Taules i cadires i 2 parasols
418-17 autoritzar Vp Taules i cadires i 2 parasols
07-98-E baixa activitat d'ofici
20-2016-III-CN
deixar
sense
efectes
comunicació
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2017/2159

05/09/2017

2017/2160

05/09/2017

2017/2161

05/09/2017

2017/2162

05/09/2017

2017/2163
2017/2164
2017/2165
2017/2166
2017/2167

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017

2017/2168
2017/2169

05/09/2017
05/09/2017

2017/2170

05/09/2017

2017/2171
2017/2172
2017/2173
2017/2174
2017/2175
2017/2176
2017/2177

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017

2017/2178
2017/2179
2017/2180
2017/2181
2017/2182
2017/2183

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017

2017/2184
2017/2185

05/09/2017
05/09/2017

2017/2186

05/09/2017

2017/2187

06/09/2017

2017/2188

06/09/2017

Estratègies d'intervenció per a garantir els drets
de les persones LGBI i contra la discriminació.
Llei 11-2014, de 10 d'octubre
Formació diversa per a la implantació de
l'Administració electrònica
Concessió llicència ús provisional - PPU La
Creu II - CHFO - 469-2016-SSTT-LOMAJ
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i
del servei de clavegueram, del 3r. trimestre de
2017
Decret Relació ordres de pagament P-2017-119
Decret Relació ordres de pagament P-2017-120
Decret relació ordres de pagament P-2017-121
Decret relació ordres de pagament P-2017-122
Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs
del pavelló municipal del l’1 de setembre al 31
de desembre de 2017
606-16CN canvi titular
Concessió llicència primera ocupació - Pg. 11 de
Setembre, 2 - 1r - 2a - CÒDOL - 373-2017SSTT-LPO
Aprovar
l'expedient
de
modificació
de
pressupost
núm.
18-2017,
mitjançant
transferència de crèdit, finançat amb la baixa del
crèdit de partides que s'estimen reductibles
Decret autorització torneig femení de futbol
Carpa Torneig femení Centenari CFT
Sanció 35-17
Acord incoació 35.1-17
Estimar al·legacions A.G.D.
Estimar al·legacions T.F.B.
Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via
pública del mercat setmanal municipal del 4t.
trimestre de 2017
Estimar al·legacions M.G.G.
Estimar al·legacions A.L.P.
Denegar al·legacions J.C.S.
Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2008-160
Denegar al·legacions M.A.
Anul·lar expedient per sentència judicial
condemnatòria L.E.E.
Exp.- 471-17 alta placa de gual C. Moreta, 29
Decret adjudicació contracte gestió servei
escola municipal arts plàstiques
Decret aprovar la relacíó d'ordres de pagament
P-2017-123
Decret Aprovar un AD a favor de Bor
señalizaciones y complementos SL
Decret aprovar un AD a favor de SECE
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2017/2189

06/09/2017

2017/2190
2017/2191
2017/2192
2017/2193

06/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
07/09/2017

2017/2194

07/09/2017

2017/2195

07/09/2017

2017/2196

07/09/2017

2017/2197
2017/2198
2017/2199

07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017

2017/2200
2017/2201
2017/2202

08/09/2017
08/09/2017
08/09/2017

2017/2203
2017/2204
2017/2205

08/09/2017
08/09/2017
08/09/2017

2017/2206

08/09/2017

2017/2207
2017/2208

12/09/2017
12/09/2017

2017/2209
2017/2210

12/09/2017
12/09/2017

2017/2211

12/09/2017

2017/2212
2017/2213

12/09/2017
12/09/2017

2017/2214
2017/2215

12/09/2017
12/09/2017

2017/2216

12/09/2017

2017/2217
2017/2218
2017/2219

12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017

Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 20-2017, per generació de crèdits per
ingressos no tributaris
Decret aprovar la relació P-2017-124
Modificació de les dades del Torelló Esquí Club
Decret aprovar un AD a favor de SECE SA
Concessió llicència - C. del Ter, 19 - GNC - 4612017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència - C. Voltregà, 15 - GNC 426-2017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència - Rda. del Puig, 51 – GNC 427-2017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència - C. Girona, 30 - GNC - 4292017-SSTT-LOMAJ
Jubilació voluntària ARP
Petició canvi de lloc de treball MBP
Contractació conserge instal.lacions esportives
JPB
Alta servei transport adaptat exp. 2003-228
Alta servei transport adaptat exp. 2017-328
5-2016-II Llicència ambiental C Mas les Vinyes
30
452-2017 VP Taules i cadires
474-2017 incoar exp. esmena actv Mas la Riera
Decret Certificació núm. 1 obres substitució
xarxa aigua potable carrer Sant Antoni, nombres
parells
Concedir el fraccionament de la 1a. quota de les
contribucions especials del “Projecte modificat
d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt, Sau,
Joan Deordal i Puigdessalit”, al Sr. Lluís Font
Piñol
449-2017 VP Para-sols
Aprovar la liquidació de la gestió del servei de
clavegueram, del 2n. trimestre de 2017
Exp.- 482-17 alta placa de gual C. Ter, 225
Concessió llicència primera ocupació - C.
Espona, 20 - JMB - 355-2017-SSTT-LPO
Concessió llicència obres - C. Sant Josep, 22 –
SEMV - 408-2017-SSTT-LOMAJ
Estimar al·legacions G.D.F.
Concessió llicència - C. Giravolt, 40 - GNC 457-2017-SSTT-LOMAJ
Estimar al·legacions E.A.I.
Concessió llicència - C. Rocaprevera, 18 - GNC
- 458-2017-SSTT-LOMAJ
Concessió llicència - C. Conflent, 23 - GNC 459-2017-SSTT-LOMAJ
Estimar al·legacions M.P.P.
Baixa servei transport adaptat exp. 2009-78
Baixa servei transport adaptat exp. 2016-498
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2017/2220
2017/2221

12/09/2017
12/09/2017

2017/2222
2017/2223
2017/2224
2017/2225

12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017

2017/2226
2017/2227
2017/2228

12/09/2017
13/09/2017
13/09/2017

2017/2229

13/09/2017

2017/2230
2017/2231
2017/2232

13/09/2017
13/09/2017
13/09/2017

2017/2233

13/09/2017

2017/2234

13/09/2017

2017/2235

13/09/2017

2017/2236

13/09/2017

2017/2237

14/09/2017

2017/2238
2017/2239

14/09/2017
14/09/2017

2017/2240

14/09/2017

2017/2241

14/09/2017

2017/2242

14/09/2017

2017/2243

14/09/2017

2017/2244

14/09/2017

2017/2245

14/09/2017

2017/2246

14/09/2017

Baixa servei transport adaptat exp. 2014-6
Renovació de la tarjeta d'aparcament provisional
MR exp. 2013-157
Sanció 36-17
Acord incoació 36.1-17
Incoació 36.2-17
Decret nomenament direcció obra construcció
20 nínxols
477-17 incoar exp esmena St. Miquel 26
Alta al servei de teleassistència exp. 2015-941
Aprovació inicial projecte de reforma de la
Caseta del Jardiner de la Casa Espona - Fase
d’actuacions indispensables - Camí Nou de Can
Parrella
Aprovació de la llista provisional d'admesos i
exclosos del procés selectiu per a la provisió
d’una plaça de conserge d’instal•lacions
educatives en règim de personal laboral fix
Autorització Festes de Rocaprevera 2017
Decret aprovar la relació de factures F-2017-33
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada
JMAJ
Nòmina. Deducció per incompliment de jornada
MDGV
Decret autoritzar la relació d'ordres de
pagament P-2017-125
Autorització per ocupació de la via pública amb
una exposició - A.C.C.
Decret aprovació Pla Seguretat i Salut obra
construcció 20 nínxols cementiri municipal
Baixa del servei de teleassistència exp. 2016498
Baixa del servei de teleassistència exp. 2014-6
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-126
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost
núm. 21-2017, per transferències de crèdit i
crèdit extraordinari, finançat amb baixes del
crèdit de partides que s’estimen reductibles
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-127
Monòleg acció prevenció violència masclista al
Teatre Cirvianum
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-128
SUBSTITUCIO
AVAL
CATALANA
D'INFRAESTRUCTURES
I
SERVEIS
ASSOCIATS SL
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament
P-2017-129
Exp.- 491-17 alta placa de gual C. Santa Llúcia,
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2017/2247
2017/2248

14/09/2017
14/09/2017

2017/2249

15/09/2017

2017/2250

15/09/2017

2017/2251

15/09/2017

2017/2252
2017/2253
2017/2254
2017/2255
2017/2256
2017/2257

15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017

2017/2258

15/09/2017

12
Jornada. Modificació flexibilitat jornada IFN
Aprovar les línies fonamentals del Pressupost
2018
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i
del servei de clavegueram, del mes de setembre
de 2017
Decret aprovació Pla seguretat i salut
subministrament enllumenat exterior nucli antic
Resolució de l'expedient incoat per danys al
mobiliari urbà - FCC Medio Ambiente
480-17 VP Rocaprevera
479-17 VP Para-sols
594-16 Desistiment canvi titular
486-17-CN incoar exp esmena
Alta servei teleassistència exp. 2017-632
Aprovar les bases i la convocatòria per a la
substitució temporal d'un lloc d'administratiu-iva i
la constitució d'una borsa de personal
administratiu
Aprovació bases procés selecció Plans
d'Ocupació finançats per la Diputació de
Barcelona (2a.fase)

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
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=17
3.3.1. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació en els tinents i
avocació dels regidors en període de vacances
En data 18 de juliol de 2017, es va dictar el decret de l'alcaldia que es transcriu literalment
a continuació per al general coneixement:
" En data 30 de juny de 2015 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es
nomenaven les tinentes i els tinents d’Alcalde, i en la mateixa data amb rectificacions de
data 1 i 2 de juliol, respectivament, es va dictar resolució de l’Alcaldia per la qual es
delegaven en general diverses atribucions de gestió i resolució d’assumptes de les seves
respectives Àrees en els membres de l’equip de govern.
Aquesta Alcaldia té la intenció de gaudir del seu període de vacances, des del dia 2 al 31
d’agost de 2017, ambdós inclosos i, per tal de no deixar l’Alcaldia desatesa cal procedir a
la delegació de les seves tasques pròpies en aquest període relacionat.
Així mateix, els diversos membres de l’equip de govern també tenen previst gaudir d’un
període de vacances i, per tal de no deixar desatesa la signatura de la documentació que
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es generi a la regidoria durant la seva absència, s’ha establert que aquesta recaigui en la
persona que exerceixi les funcions d’alcalde o alcaldessa accidental.
L’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, preveu que
correspon als tinents d’Alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre
del seu nomenament, a l’Alcalde, en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per l’exercici de les seves funcions. Caldrà efectuar prèvia delegació que
haurà de reunir els requisits fixats en l’article 44 del mateix decret que preveu la
necessitat de la seva publicació al butlletí oficial de la província.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article
53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim
local de Catalunya, i els articles 46, 47 i 48 del reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de l’Alcaldia, en els tinents d’Alcalde que
s’indiquen i per les dates que es relacionen a continuació:



En el cinquè tinent d’alcalde, Sr. Marc Fontserè i Candell, des del dia 2 al 14
d’agost de 2017, ambdós inclosos.
En la quarta tinenta d'alcalde, Sra. Núria Güell i Rovira, des del dia 16 al 31
d'agoist de 2017, ambdós inclosos.

Segon.- AVOCAR la delegació general d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes
de les seves respectives Àrees als regidors i regidores que s’absentin per gaudir el seu
període de vacances i durant el període de la seva absència, que s’especifica a
continuació:






Del Sr. Manel Romans i Sànchez, les competències en matèria de Medi ambient,
Promoció Econòmica i de Recursos Humans, en el període comprès entre els dies
7 i 13 i entre el 21 i 27 d’agost, tots ells inclosos.
Del Sr. Albert Portús i Noguera, les competències en matèria de Secretaria,
d'Hisenda, d'Informàtica i de Règim Intern, en el període comprès entre el dia 1 i
el 20 d’agost de 2017, ambdós inclosos.
De la Sra. Núria Güell i Rovira, les competències en matèria de cultura i de
participació ciutadana i informació, entre els dies 21 al 26 de juliol i del 2 al 15
d'agost de 2017, tots inclosos.
De la Sra. Carme Francolí i Casas, les competències en matèria de Benestar
Social i Polítiques d'Igualtat, en el període comprès entre el dia 25 de juliol i el 18
d'agost de 2017, ambdós inclosos.
De la Sra. Concepció Villena Aceituno, les competències en matèria d’Esports,
en el període comprès entre el dia 1 i el 16 d’agost de 2017, ambdós inclosos.

Tercer.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el
plenari municipal.
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Quart.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de
la Província.
Cinquè.- Donar a conèixer la present resolució als Departaments municipals pel seu
coneixement i efectes oportuns.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=18
3.3.2. Donar compte expressa al ple d'un decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un casament civil
En data 27 de juliol de 2017, es va dictar el decret de l'alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
En data 24 de maig de 2017, la Secretària del Jutjat de Pau de Torelló, emet comunicat
en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. DAVID FERNÁNDEZ
GÁZQUEZ i la Sra. MARIA DEL MAR NAVALES MATEU, els quals han manifestat la
seva voluntat que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que
estableix la Llei 257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria
d’autorització de matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI CASALS i PRAT, regidor d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte, atenent a la sol·licitud de delegació que formulen els nuvis en la
documentació que han presentat.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. JORDI CASALS i PRAT, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. DAVID FERNÁNDEZ
GÓMEZ i la Sra. MARIA DEL MAR NAVALES MATEU, el dia 28 de juliol de 2017.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, cal procedir a la publicació d’aquesta
resolució al Butlletí Oficial de la Província per al general coneixement.
Ho mana i signa l'alcalde, en el lloc i la data indicats. Davant meu, la secretària, que en
dóna fe.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=19
3.3.3. Donar compte expressa del decret de l'alcaldia de delegació per a la
celebració d'un casament civil en el regidor Sr. Jordi Rosell
En data 16 d'ahost de 2017, s'ha dictat el decret de l'alcaldia que es transcriu literalment a
continuació per al general coneixement:
" En data 17 de maig de 2017, la Secretària del Jutjat de Pau de Torelló, emet comunicat
en el sentit que ha estat autoritzat el matrimoni civil entre el Sr. DAVID LOMBARDO
SALVADOR i la Sra. MIREIA ORRIOLS CANO, els quals han manifestat la seva voluntat
que l’enllaç se celebri a l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el que estableix la Llei
257/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització de
matrimoni civil pels alcaldes.
El Sr. JORDI ROSELL i PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació, està en disposició de
celebrar l’acte.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el Sr. JORDI ROSELL i PLAJATS, regidor d’aquesta Corporació,
l’autorització per a la celebració del matrimoni civil entre el Sr. DAVID LOMBARDO
SALVADOR i la Sra. MIREIA ORRIOLS CANO, el dia 2 de setembre de 2017.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Tercer.- De conformitat amb el que que es disposa a l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, cal procedir a la publicació d’aquesta
resolució al Butlletí Oficial de la Província per al general coneixement.
Ho mana i signa l'alcalde, en el lloc i la data indicats. Davant meu, la secretària, que en
dóna fe."
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
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http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=20
3.4.1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de
l'última sessió ordinària del Ple
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
-

Sessió ordinària del dia 17 de juliol de 2017.
Sessió extraordinària urgent del dia 28 de juliol de 2017
Sessió ordinària del dia 4 de setembre de 2017
Sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2017

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

3.5. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=21
3.5.1. Informe sobre el període mig de pagament primer trimestre 2017
RELACIÓ DE FETS:
La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va incrementar la importància del deute comercial del sector públic, fixant l'obligació a les
administracions de publicar, en el seu deure de transparència, el que es defineix com a
Període Mig de Pagament. Aquest concepte mesura el retràs en el pagament del deute
comercial en termes econòmics i ha estat definida la seva metodologia de càlcul en el RD
635/2014 de 25 de juliol.
Aquest RD defineix aquest concepte com un indicador diferent al període legal de
pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL
3/2011 de 14 de novembre i també diferent a l'establert en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.
La normativa estableix que en cas d’incompliment d’aquest paràmetre, es posarien en
marxa procediments per poder atendre el pagament als proveïdors, per part de l’Estat,
amb la conseqüent retenció de la PIE segons fixa la Disposició addicional segona del citat
RD 635/2014.
El càlcul es realitza tenint en compte la mitja del PMP de totes les entitats sectoritzades,
per tant la ponderació del PMP de l’Ajuntament de Torelló i el del Consorci de la Vall del
Ges.
La metodologia es calcula amb =
PMP de cada entitat =
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(+ Ràtio operacions pagades x import pagaments realitzats
+ ràtio operacions pendents x import pagaments pendents)
-------------------------------------------------------------------------------(Import pagaments realitzats + import pagaments pendents)
Per calcular la ràtio de les operacions pagades en el trimestre (o en el mes, per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL), s’utilitzarà la següent fórmula:
Ràtio de les operacions pagades =
(nombre de dies de pagament x import de l´operació)
--------------------------------------------------------------------------------Import total dels pagaments
S’entén per número de dies de pagament, els dies transcorreguts des dels trenta dies
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu fins al pagament
material per part de l’Administració, o en el cas de les certificacions mensuals d’obra, des
de la data d’aprovació de la certificació, fins al pagament material per part de
l'Administració.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, es
prendrà la data de recepció de la factura.
En cas de les factures que es paguen amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic o amb
càrrec a la retenció d’imports a satisfer pels recursos dels règims de finançament per
pagar directament als proveïdors, es considerarà com a data de pagament material la
data de la proposta definitiva de pagament formulada per la comunitat autònoma o la
corporació local.
Per calcular la ràtio de les operacions pendents de pagament al final del trimestre (per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL, serà al final del mes) s’utilitza la
següent fórmula:
Ràtio de les operacions pendents =
(nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació)
------------------------------------------------------------------------------------------Import total dels imports pendents de pagament
Respecte a la definició del número de dies pendents de pagament, s’entén com els dies
transcorreguts:
- Des dels trenta posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu,
fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades, o
- En el cas de les certificacions mensuals d’obra, des de la data d’aprovació de la
certificació, fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades.
Per entitats locals que no tenen entitats dependents, el PMP global serà el mateix del de
l’entitat; per les que sí que en tenen, caldrà obtenir el període mitjà global com
PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
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Que realitzats els càlculs, el PMP de l’Ajuntament es situa a -1 dies (30-29 dies) , això
significa que els pagaments durant el primer trimestre de 2017 s’han realitzat a una mitja
de 29 dies de la data de registre de la factura.
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l’entitat Ajuntament de Torelló del primer trimestre de 2017 que es resumeixen en:

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents

1.574.393,17 €

-1,16

-18,46

358705,42€

PMP
-4,37

DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament del
global del grup sectoritzat, Ajuntament de Torelló i Consorci de la Vall del Ges,
corresponent al primer trimestre 2017, que es resumeixen en:

Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Rati
operacions
pendents
import
pagament
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP

Ajuntament de
Torelló

-1,16

1.574393,17€

--18,46

358.705,42€

--4,37

Consorci de la
Vall del Ges

-3,99

41.409,51€

-18,69

24.047,34€

-9,39

382.752,76€

-4,53

PMP global

1.615.802,68 €

COMUNICAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=22
3.5.2. Informe sobre el període mig de pagament segon trimestre 2017
RELACIÓ DE FETS:
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La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va incrementar la importància del deute comercial del sector públic, fixant l'obligació a les
administracions de publicar, en el seu deure de transparència, el que es defineix com a
Període Mig de Pagament. Aquest concepte mesura el retràs en el pagament del deute
comercial en termes econòmics i ha estat definida la seva metodologia de càlcul en el RD
635/2014 de 25 de juliol.
Aquest RD defineix aquest concepte com un indicador diferent al període legal de
pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL
3/2011 de 14 de novembre i també diferent a l'establert en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre pel que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.
La normativa estableix que en cas d’incompliment d’aquest paràmetre, es posarien en
marxa procediments per poder atendre el pagament als proveïdors, per part de l’Estat,
amb la conseqüent retenció de la PIE segons fixa la Disposició addicional segona del citat
RD 635/2014.
El càlcul es realitza tenint en compte la mitja del PMP de totes les entitats sectoritzades,
per tant la ponderació del PMP de l’Ajuntament de Torelló i el del Consorci de la Vall del
Ges.
La metodologia es calcula amb =
PMP de cada entitat =
(+ Ràtio operacions pagades x import pagaments realitzats
+ ràtio operacions pendents x import pagaments pendents)
-------------------------------------------------------------------------------(Import pagaments realitzats + import pagaments pendents)
Per calcular la ràtio de les operacions pagades en el trimestre (o en el mes, per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL), s’utilitzarà la següent fórmula:
Ràtio de les operacions pagades =
(nombre de dies de pagament x import de l´operació)
--------------------------------------------------------------------------------Import total dels pagaments
S’entén per número de dies de pagament, els dies transcorreguts des dels trenta dies
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu fins al pagament
material per part de l’Administració, o en el cas de les certificacions mensuals d’obra, des
de la data d’aprovació de la certificació, fins al pagament material per part de
l'Administració.
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, es
prendrà la data de recepció de la factura.
En cas de les factures que es paguen amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic o amb
càrrec a la retenció d’imports a satisfer pels recursos dels règims de finançament per
pagar directament als proveïdors, es considerarà com a data de pagament material la
data de la proposta definitiva de pagament formulada per la comunitat autònoma o la
corporació local.
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Per calcular la ràtio de les operacions pendents de pagament al final del trimestre (per les
corporacions locals dels articles 111 i 135 TRLRHL, serà al final del mes) s’utilitza la
següent fórmula:
Ràtio de les operacions pendents =
(nombre de dies pendents de pagament x import de l'operació)
------------------------------------------------------------------------------------------Import total dels imports pendents de pagament
Respecte a la definició del número de dies pendents de pagament, s’entén com els dies
transcorreguts:
- Des dels trenta posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu,
fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades, o
- En el cas de les certificacions mensuals d’obra, des de la data d’aprovació de la
certificació, fins al darrer dia del període al que es refereixin les dades publicades.
Per entitats locals que no tenen entitats dependents, el PMP global serà el mateix del de
l’entitat; per les que sí que en tenen, caldrà obtenir el període mitjà global com
PMP global =
(PMP de cada entitat x import operacions de l’entitat)
------------------------------------------------------------------------------------------Suma dels totals d’operacions de totes les entitats
Que realitzats els càlculs, el PMP de l’Ajuntament es situa a 5,13 dies (30+5,13 dies) ,
això significa que els pagaments durant el segon trimestre de 2017 s’han realitzat a una
mitja de 35 dies de la data de registre de la factura.
El motiu que s’hagi superat els 30 dies data registre de factura durant aquest període, ha
estat produït per unes incidències informàtiques, concretament en el gestor documental
Firmadoc, que han ocasionat retards en la signatura de l’aprovació de factures i de relació
de pagaments, durant un dies, i que ha repercutit en l’indicador de morositat que durant
el segon trimestre es situa a 35 dies data registre factura.
Per tot això,
DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament de
l’entitat Ajuntament de Torelló del segon trimestre de 2017 que es resumeixen en:

Ràtio obligacions
Pagades
Import pagaments realitzats
5,13

927.065,99€

Import
Rati operacions pendents pagaments
import pagament pendents
pendents
-5,19

666.187,51€

PMP
0.81

DONAR COMPTE al Ple dels càlculs que configuren el Període Mig de Pagament del
global del grup sectoritzat, Ajuntament de Torelló i Consorci de la Vall del Ges,
corresponent al segon trimestre 2017, que es resumeixen en:
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Entitat

Ràtio
obligacions
Pagades

Import
pagaments
realitzats

Rati
operacions
pendents
import
pagament
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP

Ajuntament de
Torelló

5,13

927.065,99

-5,19

666.187,51

0,81

Consorci de la
Vall del Ges

-2,95

67.583,39€

-16,24

23.531,70€

-6,38

689.719,21€

0.42

PMP global

994.649,38€

COMUNICAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins el termini legal.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=23
3.5.3. Informe sobre la morositat del Primer Trimestre de 2017
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el termini mig de pagament de factures durant el primer trimestre ha estat
de 29 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu pagament.
L’execució dels pagaments del Primer trimestre de 2017 ha estat el següent:
A data 31-03-2017
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini
Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 31-03-2017
Factures pendent de pagament, fora el período legal del
trimestre
Interessos de demora pagat en el trimestre

Número

Import Euros

1233
17

1.535.368,83
21.329,87

202

356.223,18

4

2.482,24

0

0
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FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
INFORME
L’article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que “se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra” així doncs s’entén que el còmput del període dels 30 dies per efectuar
el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que ha de
produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
tot i que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi ha
un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per pagarla.
En aquest sentit, tenint en compte que l’Ajuntament paga en global a 29 dies data registre
factura, i d’acord amb el que disposa l’article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig de
Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1 de
gener al dia 31 de març de 2017, es situa en -1 Aquest nombre ha estat calculat atenent
la fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions
Pagades

=

número de dies de pagament* import de la factura pagada
Import total dels pagaments realitzats
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S’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les
obligacions pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions,
es regeix pel reglament intern de subvencions, no entren al registre per factures i no
poden ser pagades sense la justificació prèvia. Es comptabilitzen en el capítol 4 i per tant
no computen com operacions comercials, capítols 2 i 6.
Tampoc afecten al càlcul les obligacions contretes amb el sector institucional.
Així mateix s’han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d’ingressos prèvia presentació de liquidació.
Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament
S’adjunta al present informe i formarà part integrant del mateix, les dades sobre
l’execució de pagaments del primer trimestre de 2017 les quals es van trametre
telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en data 26 d’abril
2017, dins el període legal.
Es considera oportú donar trasllat del present informe a l’Alcalde per tal que l’elevi al Ple
de la Corporació per al seu coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=24
3.5.4. Informe de tresoreria sobre la morositat del segon trimestre de 2017
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria de l’Ajuntament de Torelló
s’informa que el termini mig de pagament de factures durant el segon trimestre ha estat
de 35 dies comptats des de la data de registre de la factura fins el dia del seu pagament.
L’execució dels pagaments del Segon trimestre de 2017 ha estat el següent:
A data 30-6-2017
Pagaments realitzats dins el termini legal
Resta de pagaments del trimestre fora termini
Factures pendents de pagament dins el període legal i
que no han vençut a 30-6-2017

Número

Import Euros

906
6

917.057,67
10.102,32

480

641.236,97
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Factures pendent de pagament, fora el període legal del
trimestre
Interessos de demora pagat en el trimestre

6

24.908,84

0

0

FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t. apartats 3 i 4 la següent obligació: Els
Tresorers o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el
termini, i la seva remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i
els que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
RDL 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
RDL 3/2011 del14-11 Text Refós Llei de contractes del Sector Públic, article 216.4
RDL27/2013 de 27 de desembre de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
INFORME
L’article 5.3 del Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, de Càlcul del Període Mig de
pagament de cada entitat, estableix que “se entenderá por número de dias pendientes de
pago, los dias naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra” així doncs s’entén que el còmput del període dels 30 dies per efectuar
el pagament s'inicia, efectivament, amb l'aprovació de la factura (fase "O", que ha de
produir-se en un període màxim de 30 dies des del registre de la factura).
Amb l’objectiu d’afavorir la liquiditat dels nostres proveïdors, l’Ajuntament de Torelló,
continua amb la directriu de realitzar els pagaments a 30 dies data registre de la factura,
tot i que la normativa permet un pagament màxim de 30 +30 dies. Això vol dir que hi ha
un termini de 30 dies per aprovar la factura i un termini addicional de 30 dies per pagarla.
En aquest sentit, tenint en compte que l’Ajuntament paga en global a 35 dies data registre
factura, i d’acord amb el que disposa l’article 5.2 del RD 635/2014, el Termini Mig de
Pagament mesurat en termes econòmics per les factures registrades des del dia 1
d’abril al 30 de juny de 2017, es situa en +5. Aquest nombre ha estat calculat atenent la
fórmula següent:
(Art. 5.2 RD 635/2014)
Rati de les operacions

62

Pagades

=

número de dies de pagament* import de la factura pagada
Import total dels pagaments realitzats

S’informa que en l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les
obligacions pendents de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions que provinguin de
l'atorgament de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions,
es regeix pel reglament intern de subvencions , no entren al registre per factures i no
poden ser pagades sense la justificació prèvia. Es comptabilitzen en el capítol 4 i per tant
no computen com operacions comercials, capítols 2 i 6.
Tampoc afecten al càlcul les obligacions contretes amb el sector institucional.
Així mateix s’han desmarcat les factures de SOREA, ja que el seu pagament és per
compensació d’ingressos prèvia presentació de liquidació.
Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament
S’adjunta al present informe i formarà part integrant del mateix, les dades sobre
l’execució de pagaments del segon trimestre de 2017 les quals es van trametre
telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en data 21 de juliol de
2017, dins el període legal.
Es considera oportú donar trasllat del present informe a l’Alcalde per tal que l’elevi al Ple
de la Corporació per al seu coneixement.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=25
3.5.5. Trasllat de l'informe d'intervenció i tresoreria en relació a la moció de la CUP
de suport i ús de la banca ètica
RELACIÓ DE FETS:
Els regidors de la CUP(Candidatura d’Unitat Popular) en el ple de data 27 de febrer de
2017 van presentar una moció sol·licitant, entre altres l’encàrrec als serveis tècnics
municipals d’un estudi que pugui determinar si és viable que aquest Ajuntament pugui
operar financerament a través de banques ètiques i/o cooperatives tals com Triodos
Bank, Oikokrèdit, Fiare o Coop57.
En data 13 de setembre de 2017 la Interventora i la Tresorera municipals van elaborar un
informe com a resultat de l’estudi sol·licitat pel grup municipal de la CUP.
FONAMENTS DE DRET:
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
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Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris
de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 3/2004 i 15/2010 de Morositat, acompliment dels terminis de pagament a proveïdors.
Real Decret 939/2005 de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La Regidoria d’Hisenda:
Dóna trasllat al ple de l’informe elaborat per la Interventora i la Tresorera municipals.

INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ

Assumpte: Moció dels regidors de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) de l’Ajuntament
de Torelló de compromís, suport i ús de la banca ètica.
Informe d’intervenció 55/2017 i tresoreria núm. 13/2017
Gemma Bau Puig i Montserrat Miarons Serra, interventora i tresorera de l’Ajuntament de
Torelló, en relació a l’assumpte indicat a l’encapçalament, emetem el següent
INFORME
Marc normatiu
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris
de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 3/2004 i 15/2010 de Morositat, acompliment dels terminis de pagament a proveïdors.
Real Decret 939/2005 de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
Antecedents
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I.- En data 13 de febrer de 2017, els regidors de la CUP de l’Ajuntament de Torelló van
presentar una moció al Ple de la Corporació que es transcriu literalment a continuació:
Les entitats bancàries tenen l’opció d’operar amb els diners dels seus usuaris i les
opcions escollides no sempre es regeixen pel respecte als drets humans. Són molts els
bancs que cooperen amb empreses que fabriquen i distribueixen armes, energia nuclear
o que participen en l’explotació de persones.
El naixement de la Banca ètica ens dóna l’oportunitat de decidir si volem contribuir a
aquest tipus d’activitats o si apostem per actuacions més ètiques i transparents,
vinculades amb allò social i que respectin els drets humans.
ATÈS que a Catalunya fa més de 20 anys que hi existeix la banca ètica i és coneguda la
seva aporta per models ètics i solidaris.
ATÈS que entitats com el Coop57, Oikocrèdit, Triodos Bank, Fiare Banca Ètica, entre
d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que
volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d’una economia social i
solidària.
ATÈS que molts ajuntaments s’estan sumant a aquesta opció i que, amb això, es donaria
exemple i s’animaria a moltes d’altres persones i municipis a sumar-se a aquesta
iniciativa d’utilitzar la banca ètica.
Per tot això, sol·licitem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Encarregar als serveis tècnics municipals un estudi que pugui determinar si és
viable que aquest ajuntament pugui operar financerament a través de les banques
ètiques i/o cooperatives, tals com Triodos Bank, Oikocrèdit, Fiare o Coop57.
Segon: Adquirir el compromís que el citat estudi serà realitzat amb un termini màxim de 6
mesos.
Tercer: Un cop sapiguem els resultats de l’estudi, emplaçar tots els grups a seguir els
passos adients i més àgils per començar a operar amb banca ètica en totes aquelles
operacions que creiem adients i on sigui possible.
II.- A partir del mes de maig de 2017 es va contactar i es va obtenir resposta de diferents
banques ètiques. El resultat es resumeix a continuació.
1.- Coop 57: Enviat correu electrònic el 31/05/2017.
Resposta el mateix 31/05/2017: Coop57 no és una entitat bancària, sinó una
cooperativa de serveis financers, i això implica que no poden oferir serveis de banca
comercial, per tant, no poden oferir comptes corrents, ni domiciliacions, ni transferències
a tercers, .... en definitiva, no poden oferir operativa bancària.
2.- Oikocrèdit: enviat correu electrònic el 31/05/2017.
Resposta el 06/06/2017:
Agraeixen l’interès en les finances ètiques i en la seva entitat.
A nivell d’operativa diària no ens poden oferir cap servei, ja que no són una entitat
bancària regulada. Ens recomanen les opcions de Triodos Bank o Fiare Banca Ètica.
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3.- Triodos bank: Enviat correu electrònic el 31/05/2017.
No s’ha obtingut resposta.
Tornat a enviar correu electrònic el 04/09/2017.
A la data del present informe no s’ha obtingut resposta.
4.- Fiare Banca Ètica: Omplerta la fitxa amb les dades per a contactar el 04/09/2017.
A la data del present informe no s’ha obtingut resposta.
Conclusions
PRIMER.- La Tresoreria Local, està sotmesa a un marc normatiu enfocat al compliment
dels principis d’eficàcia, economia i eficiència en la gestió de recursos i fons públics, i per
tant, orientat a la minimització de costos financers i a l’obtenció de rendibilitat financera.
SEGON.- En base a la normativa d’aplicació, la gestió financera d’una entitat local ha de
complir dos objectius essencials:
- Assegurar la liquiditat, entesa com la capacitat de l’entitat local per fer front a les
seves obligacions de pagament distribuïdes en el temps i complint les prelacions
legals establertes dins dels terminis legals de pagament.
- Optimitzar els recursos financers d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i
eficiència, entès com la captació externa de recursos i serveis financers al menor
cost, i la inversió dels recursos que puguin resultar excedents aconseguint la
màxima rendibilitat econòmica.
TERCER.- Les entitats han de complir les condicions de l’art 197 del RDLeg 2/2004, Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que disposa Les entitats locals podran
concertar els serveis financers de la seva tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi,
mitjançant l’obertura dels comptes bancaris.
Per tant, aquestes entitats han de tenir la qualificació d’entitats financeres. De les
analitzades, únicament tenen aquesta qualificació:
Triodos bank
Fiare banca ètica.
QUART.- Donat que les entitats que tenen la qualificació d’entitats financeres no han
contestat, es desconeix l’operabilitat que ofereixen i en quines condicions i remuneracions
dels comptes corrents es treballaria.
En conclusió,
L’Ajuntament de Torelló no pot operar financerament amb les banques ètiques Oikos i
Coop 57, perquè no tenen la qualificació d’entitats financeres.
Respecte Triodos Bank i Fiare banca ètica, no ens podem pronunciar sobre la viabilitat de
que l’Ajuntament de Torelló hi pugui operar financerament, donat que no han donat
resposta als requeriments d’informació.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
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4. PROPOSTES URGENTS
4.1. ALCALDIA

Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=26
4.1.1. Moció dels grups municipals de CiU, ERC-JpT, CUP-SP i FEM en contra la
repressió de l’Estat Espanyol a Catalunya, en suport als represeliats i a les accions
ciutadanes i institucionals en favor del referèndum de l’1 d’octubre
ACORD:
Ja que les institucions de l’Estat Espanyol han emprès la via de la repressió civil i
institucional de la ciutadania catalana i les seves institucions davant la voluntat de votar
en referèndum, l’1 d’octubre, el futur nacional de Catalunya.
Ja que l’Estat Espanyol ha declarat de facto l’Estat d’excepció a Catalunya, intervenint les
finances catalanes, ocupant les institucions catalanes, detenint membres del govern, tant
polítics com funcionaris, així com a treballadors de diferents empreses; amenaçant a
periodistes, funcionaris , empresaris, treballadors i entitats, requisant material electoral i
han assetjat seus de partits polítics.
Ja que la única via de respondre la voluntat majoritària dels catalans a votar el seu futur
com a nació, és precisament posar les urnes, obrir els col·legis electorals i votar i decidir
entre tota la ciutadania catalana el nostre futur compartit.
Els grups municipals DE CiU, ERC-JpT, CUP-SP i FEM proposen al Ple de l’ajuntament
de Torelló:
És per tot això que, a proposta de tots els grups municipals a l'Ajuntament de Torelló, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer: Condemnar la via repressiva de l’Estat Espanyol a Catalunya.
Segona: Donar suport i mostrar la nostra solidaritat als represaliats dels passats dies i a
tots els amenaçats a ser-ho.
Tercer: Donar suport a totes les mobilitzacions ciutadanes i accions del govern
encaminades a l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català el proper 1
d’octubre.
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Quart: Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a l’ACM, a l’AMI, al Govern de l’Estat Espanyol i als grups
parlamentaris del Parlament Europeu.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
5.- PRECS I PREGUNTES
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=27

6.- INFORMACIONS
http://plenostorello.videoacta.es/?pleno=20170925&punto=28

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

Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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