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DOCUMENT

1.- Montserrat Freixa Costa - DNI 43625644A (TCAT) (Secretària), 30/03/2021 13:59
2.- Marçal Ortuño Jolis - DNI 77306644X (TCAT) (Alcalde), 31/03/2021 13:45

MONTSERRAT FREIXA i COSTA, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 29 de març de 2021,
va aprovar, entre d’altres, l’acord següent:

RELACIÓ DE FETS:
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou
títol VI relatiu a l’exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la
pròpia llei busca tres objectius:
a) Millorar la planificació normativa ex ante, previ a la seva elaboració, en nom
d’una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament jurídic.
b) Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
normes, entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a
l’elaboració de la norma, l’opinió dels ciutadans i empreses sobre els problemes que
es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitats de la seva
aprovació, els objectius d ela norma i les possibles solucions alternatives.
c) Enfortir l’avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de
manera continua l’adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s’imposa
l’obligació d’avaluar periòdicament l’aplicació de les normes en vigor, amb l’objecte de
comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost i càrregues derivats
d’elles estava justificat i adequadament valorat.
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les
administracions, d’aprovar un “Pla normatiu” que contingui les iniciatives
reglamentàries que han de ser aprovades en l’any següent. Aquets Pla, un cop
aprovat, es publicarà obligatòriament al portal de la Transparència de l’Administració
corresponent.
3. La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions
i les actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments administratius
relacionats amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10 preveu les
obligacions de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de
rellevància jurídica.
4. El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 22 de febrer de 2021, va aprovar el
Pla Normatiu de l’any 2021 referent a la modificació del reglament regulador del servei
públic de les llars d’infants municipals (0-3 anys) i la modificació del reglament del
servei de control i recollida d’animals de companyia abandonats o perduts, tal i com
havien comunicat prèviament la regidoria d’educació i la de benestar social.
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1.- Montserrat Freixa Costa - DNI 43625644A (TCAT) (Secretària), 30/03/2021 13:59
2.- Marçal Ortuño Jolis - DNI 77306644X (TCAT) (Alcalde), 31/03/2021 13:45

5. La gerència de la Vall del Ges, Orís i Bisaura ha informat de la necessitat de
modificar el Reglament regulador del servei municipal de viver d’empreses de serveis
de Torelló per tal d’ampliar el termini d’ocupació dels despatxos, possibilitar-hi l’accés
a les empreses de més de 2 anys de creació, lloguer dels espais per dies o hores i
modificació de les ordenances fiscals per adaptar-se a aquestes modificacions del
reglament.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
Segon.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Tercer.- Al tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments , que el
ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen
l’article 22.2d) i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei
7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els
articles 52.2d i 178 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, la competència per aprovar el
Pla normatiu correspon al ple municipal, i no es requereix per la seva aprovació cap
quòrum especial.
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Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació del Pla normatiu per a l’any 2021 que es detalla a
continuació:
Departament de promoció econòmica:
1.- Modificació del reglament regulador del servei municipal del viver
d’empreses de serveis de Torelló.
Segon.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el portal de transparència de
l’Ajuntament de Torelló, tal com preveu l’article 132 de la LPACP i els articles 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la regidoria de promoció econòmica, així com al
tècnic d’informació i participació als efectes de la publicació del Pla normatiu aprovat a
la web de transparència de l’Ajuntament de Torelló.
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per Unanimitat dels membres assistents atès el resultat que
s’especifica a continuació:
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Grup Municipal d’ERC-JpT-AM, que integren el Sr. Marçal Ortuño i Jolis, la Sra.
Núria Montanyà i Tanyà, el Sr. Xavier Lozano i Victori, la Sra. Elisabet Viñas i
Villena, el Sr. Adrià Jaumira i Molist, la Sra. Mercè Faja i Barcons i el Sr. David
Sànchez i Valderrama: VOTEN A FAVOR
Grup municipal CUP-SP-AMUNT, amb l’assistència del Sr. Francesc Manrique i
Aumatell, la Sra. M. Àngels Casals i Font, la Sra. Elena Crespi i Asensio i el Sr.
Jordi Casas i Caritg: VOTEN A FAVOR
Grup municipal JXCAT-JUNTS, amb l’assistència de la Sra, Neus Codina i
Casals i el Sr. Jordi Rosell i Plajats: VOTEN A FAVOR
Grup municipal del PSC-CP, que integren el Sr. Joan Carmona López i la Sra.
Roser Roma Corominas: VOTEN A FAVOR

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per
ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.
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1.- Montserrat Freixa Costa - DNI 43625644A (TCAT) (Secretària), 24/02/2021 15:10
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MONTSERRAT FREIXA i COSTA, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 22 de febrer de
2021, va aprovar, entre d’altres, l’acord següent:
RELACIÓ DE FETS:
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou
títol VI relatiu a l’exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la
pròpia llei busca tres objectius :
a) Millorar la planificació normativa ex ante, previ a la seva elaboració, en nom d’una
major seguretat jurídica i la predictibilitat de l’ordenament jurídic.
b) Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
normes, entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a
l’elaboració de la norma, l’opinió dels ciutadans i empreses sobre els problemes que
es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitats de la seva
aprovació, els objectius d ela norma i les possibles solucions alternatives.
c) Enfortir l’avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de manera
continua l’adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s’imposa
l’obligació d’avaluar periòdicament l’aplicació de les normes en vigor, amb l’objecte de
comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost i càrregues derivats
d’elles estava justificat i adequadament valorat.
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les
administracions, d’aprovar un “Pla normatiu” que contingui les iniciatives
reglamentàries que han de ser aprovades en l’any següent. Aquets Pla, un cop
aprovat, es publicarà obligatòriament al portal de la Transparència de l’Administració
corresponent.
3. La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions
i les actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments administratius
relacionats amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10 preveu les
obligacions de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de
rellevància jurídica.
4. La regidoria d’educació ha informat de la necessitat de modificar el Reglament
regulador del servei públic de les llar d’infants municipals (0- 3 anys) per tal
d’actualitzar els horaris.
5. La regidora de benestar social ha informat de la necessitat de modificar el
Reglament del servei de control i recollida d’animals de companyia abandonats o
perduts.
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2.- Marçal Ortuño Jolis - DNI 77306644X (TCAT) (Alcalde), 25/02/2021 12:38

FONAMENTS DE DRET:
Primer.-Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
Segon.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Tercer.- Al tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments , que el
ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen
l’article 22.2d) i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei
7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els
articles 52.2d i 178 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, la competència per aprovar el
Pla normatiu correspon al ple municipal, i no es requereix per la seva aprovació cap
quòrum especial.
Per tot això, el ple de l'Ajuntament, per Unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2021 que es detalla a continuació:
Departament d’Educació:
1.- Modificació del reglament regulador del servei públic de les llar d’infants
municipals (0- 3 anys).
Departament de Salut Pública:
1.- Modificació del reglament del servei de control i recollida d’animals de
companyia abandonats o perduts.
Segon.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el portal de transparència de
l’Ajuntament de Torelló, tal com preveu l’article 132 de la LPACP i els articles 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Tercer.- Comunicar aquests acords a la persona responsable del departament
d’educació i al de Salut Pública i al tècnic d’informació i participació als efectes de la
publicació del Pla normatiu aprovat a la web de transparència de l’Ajuntament de
Torelló.
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
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Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per Unanimitat atès el resultat que s’especifica a continuació:
-
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Grup Municipal d’ERC-JpT-AM, que integren el Sr. Marçal Ortuño i Jolis, la Sra.
Núria Montanyà i Tanyà, el Sr. Xavier Lozano i Victori, la Sra. Elisabet Viñas i
Villena, el Sr. Adrià Jaumira i Molist, la Sra. Mercè Faja i Barcons i el Sr. David
Sànchez i Valderrama: VOTEN A FAVOR
Grup municipal CUP-SP-AMUNT, que integren el Sr. Francesc Manrique i
Aumatell, la Sra. M. Àngels Casals i Font, el Sr. Jordi Casanova i Sellarès, la
Sra. Elena Crespi i Asensio i el Sr. Jordi Casas i Caritg: VOTEN A FAVOR
Grup municipal JXCAT-JUNTS, que integren la Sra, Neus Codina i Casals, el
Sr. Sebastià Raurell i Pujol i el Sr. Jordi Rosell i Plajats: VOTEN A FAVOR
Grup municipal del PSC-CP, que integren el Sr. Joan Carmona López i la Sra.
Roser Roma Corominas: VOTEN A FAVOR

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per
ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.

