AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 7/2016, CELEBRADA EL DIA 30 D’OCTUBRE DE
2017
A Tortellà, el dia 30 d’octubre de 2017, a les 19:30, es reuneix a la sala de
Plens d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Rafel
Domínguez Blázquez, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i
de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es Fernando Durante Acevedo, Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso,
Francesc Xavier Ten Costa i Albert Vergés Sarola i Oliver Viscido Sotelo.
Actua com a secretari interventor de la Corporació el Sr. Joel Mañas Serra.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió.

1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2018
Atès que mitjançant provisió de data 6 d’octubre de 2017, l’Alcalde de la
Corporació va incoar l’expedient per dur a terme la modificació de les
ordenances fiscals municipals per l’exercici 2018.
Atès que amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment
del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP),
amb caràcter previ a la modificació de les ordenances, s’ha de substanciar una
consulta pública prèvia per recaptar l’opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats
pel mateix.
Resultant que durant la consulta prèvia no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria Municipal i els informes tècnics
econòmics emesos per la Intervenció municipal.
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Vista la normativa que resulta d’aplicació:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
- Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
A C O R D:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
a) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 reguladora de la taxa de cementiri
municipal
Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
1. CONCESSIÓ DE NÍNXOLS
Nínxols de nova construcció
2. CONCESSIÓ TEMPORAL DE NÍNXOLS
Cessió de nínxols o columbaris fins a 50 anys
Cessió de nínxols o columbaris fins a 5 anys
3. CONSERVACIÓ NÍNXOLS
Per cada nínxol o columbari
4. ALTRES SERVEIS
Per expedició de títol o duplicat

El preu que resulti de la
seva construcció
500.-€
90,15.-€
8,86.-€/any
12.-€

Els titulars de drets funeraris, tant els permanents com les concessions, en cas
que vulguin desprendre’s dels nínxols o columbaris, hauran de retornar-los a
l’Ajuntament, prèvia petició, i sempre i quan els deixin nets de restes.
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b) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 reguladora de la taxa per la tramitació
de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als
establiments oberts al públic.
Article 9è.- TARIFA
S'estableixen les següents tarifes:
TIPUS D'ESTABLIMENTS / ACTE GRAVAT
Carnisseries sense obrador
Carnisseries amb obrador o elaboracions
Peixateries i bacallaneria sense elaboracions
Peixateries i bacallaneries amb elaboracions
Formatgeries
Productes làctics i formatges
Fleques i pastisseries sense obrador
Fleques i pastisseries amb obrador
Xurreries i pastes alimentàries
Minoristes de cereals i de les seves farines
Fruiteries i verduleries sense elaboracions i minoristes
d'envinagrats
Fruiteries i verduleries amb elaboracions
Llegums cuits (és junt venda i/o elaboració)
Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense elaboracions
Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb elaboracions
Xocolata, cafè, té, infusions,
Bar
Bar-restaurant , restaurant i saló de banquets
Venda de menjar per emportar sense elaboració
Venda i elaboració de menjar per emportar
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia
Begudes
Queviures i congelats
Supermercats i hipermercats
Mercat municipal (sedentari)
Sales de màquines expenedores
Altres
ALTRES ACTUACIONS
Tatuatges i pírcings

PREU PER INSPECCIÓ O
INFORME
123,92
154,07
123,92
154,07
123,92
154,07
108,83
154,07
123,92
108,83
108,83
123,92
154,07
108,83
123,92
123,92
108,83
154,07
123,92
154,07
108,83
108,83
123,92
184,22
184,22
108,83
137,85
137,85

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies les
modificacions de les ordenances fiscals per l’exercici 2018, mitjançant anuncis
a publicar en el BOP i al tauler d’anuncis municipal, als efectes de presentació
de reclamacions i al·legacions d’acord allò establert a l’article 17 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
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Tercer.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província. En altre cas, hauran de resoldre’s les reclamacions
presentades i aprovar-se definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà – CP), 2 vots en contra (PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

2. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL núm. 8 DE LA TAXA
PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A
AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA
LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA
LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES
Mitjançant provisió de data 30 d’agost de 2017, l’Alcalde de la Corporació va
incoar l’expedient per dur a terme l’aprovació de l’ordenança reguladora de la
taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i
comunicació prèvia previstes a la llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i
control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la llei 11/2009,
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats
recreatives.
Considerant que amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment
del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP),
amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança, s’ha de substanciar una
consulta pública prèvia per recaptar l’opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats
pel mateix.
Resultant que durant la consulta prèvia no s’han presentat al·legacions.
Vistos l’informe jurídic emès per la Secretaria Municipal i, l’informe tècnic econòmic emès per la Intervenció municipal.
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Atès la normativa que resulta d’aplicació:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
- Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
A C O R D:
Primer.- L’aprovació inicial de la imposició de la taxa per la tramitació de les
activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la
llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats
i de les activitats innòcues i a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles i les activitats recreatives
Segon.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per
la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació
prèvia previstes a la llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la llei 11/2009, de 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives.
Tercer.- Sotmetre l’ordenança fiscal a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant anuncis a publicar en el BOP i al tauler d’anuncis municipal, als
efectes de presentació de reclamacions i al·legacions d’acord allò establert a
l’article 17 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
Quart.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província. En altre cas, hauran de resoldre’s les reclamacions
presentades i aprovar-se definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
5

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà – CP) i 3 abstencions (PEeCAT i CUP).

3. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL núm. 16
REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Mitjançant provisió de data 9 d’octubre de 2017, l’Alcalde de la Corporació va
incoar l’expedient per dur a terme l’aprovació de l’ordenança reguladora de la
taxa per l’expedició de documents administratius.
Considerant que amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment
del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP),
amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança, s’ha de substanciar una
consulta pública prèvia per recaptar l’opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats
pel mateix.
Resultant que durant la consulta prèvia no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria Municipal i l’informe tècnic econòmic emès per la Intervenció municipal.
Atès la normativa que resulta d’aplicació:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
- Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
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A C O R D:
Primer.- L’aprovació inicial de la imposició de la taxa per l’expedició de
documents administratius.
Segon.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa
per l’expedició de documents administratius.
Tercer.- Sotmetre l’ordenança fiscal a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant anuncis a publicar en el BOP i al tauler d’anuncis municipal, als
efectes de presentació de reclamacions i al·legacions d’acord allò establert a
l’article 17 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
Quart.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província. En altre cas, hauran de resoldre’s les reclamacions
presentades i aprovar-se definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà – CP) i 3 abstencions (PEeCAT i CUP).
4. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL núm. 12
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Mitjançant provisió de data 9 d’octubre de 2017, l’Alcalde de la Corporació va
incoar l’expedient per dur a terme l’aprovació de l’ordenança reguladora de la
taxa per a la utilització de les instal·lacions municipals.
Considerant que amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment
del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP),
amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança, s’ha de substanciar una
consulta pública prèvia per recaptar l’opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats
pel mateix.
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Resultant que durant la consulta prèvia no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria Municipal i l’informe tècnic econòmic emès per la Intervenció municipal.
Atès la normativa que resulta d’aplicació:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
- Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
A C O R D:
Primer.- L’aprovació inicial de la imposició de la taxa per a la utilització de les
instal·lacions municipals.
Segon.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa
per a la utilització de les instal·lacions municipals.
Tercer.- Sotmetre l’ordenança fiscal a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant anuncis a publicar en el BOP i al tauler d’anuncis municipal, als
efectes de presentació de reclamacions i al·legacions d’acord allò establert a
l’article 17 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
Quart.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província. En altre cas, hauran de resoldre’s les reclamacions
presentades i aprovar-se definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
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El regidor Francesc Ten demana introduir a l’epígraf núm. 1 la mateixa bonificació
prevista per les persones jurídiques i entitats sense ànim de lucre prevista a
l’epígraf núm. 2.
L’alcalde demanda a la resta de regidors si existeix algun inconvenient per
introduir aquest extrem en el text de l’acord d’aprovació. Cap regidor s’hi mostra
en contra i per unanimitat s’acorda introduir la modificació proposada.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la PDeCAT) i una abstenció
(CUP).

5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL núm.
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC

11

Mitjançant provisió de data 10 d’octubre de 2017, l’Alcalde de la Corporació va
incoar l’expedient per dur a terme l’aprovació de l’ordenança reguladora de la
taxa per l’ocupació del domini públic.
Considerant que amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment
del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP),
amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança, s’ha de substanciar una
consulta pública prèvia per recaptar l’opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats
pel mateix.
Resultant que durant la consulta prèvia no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria Municipal i l’informe tècnic econòmic emès per la Intervenció municipal.
Atès la normativa que resulta d’aplicació:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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- Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
A C O R D:
Primer.- L’aprovació inicial de la imposició de la taxa per l’ocupació del domini
públic.
Segon.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa
per l’ocupació del domini públic.
Tercer.- Sotmetre l’ordenança fiscal a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant anuncis a publicar en el BOP i al tauler d’anuncis municipal, als
efectes de presentació de reclamacions i al·legacions d’acord allò establert a
l’article 17 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
Quart.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província. En altre cas, hauran de resoldre’s les reclamacions
presentades i aprovar-se definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la PDeCAT) i una abstenció
(CUP).

6. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL núm. 7 REGULADORA
DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
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Mitjançant provisió de data 10 d’octubre de 2017, l’Alcalde de la Corporació va
incoar l’expedient per dur a terme l’aprovació de l’ordenança reguladora de la
taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Considerant que amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment
del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP),
amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança, s’ha de substanciar una
consulta pública prèvia per recaptar l’opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats
pel mateix.
Resultant que durant la consulta prèvia no s’han presentat al·legacions.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria Municipal i l’informe tècnic econòmic emès per la Intervenció municipal.
Atès la normativa que resulta d’aplicació:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
- Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
de Catalunya.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
A C O R D:
Primer.- L’aprovació inicial de la imposició de la taxa per l’aprofitament especial
del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
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Segon.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments d’interès general.
Tercer.- Sotmetre l’ordenança fiscal a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant anuncis a publicar en el BOP i al tauler d’anuncis municipal, als
efectes de presentació de reclamacions i al·legacions d’acord allò establert a
l’article 17 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
Quart.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí
Oficial de la Província. En altre cas, hauran de resoldre’s les reclamacions
presentades i aprovar-se definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 3 abstencions (PDeCAT i CUP).
El regidor Francesc Ten manifesta que el Ple de les ordenances és el segon més
important de l’exercici i que malgrat això, l’equip de govern no ha fet gestions per
poder consensuar les ordenances amb la resta de grups.
L’alcalde respon que no s’han realitzat gestions amb la resta de grups perquè
només s’han actualitzat algunes ordenances que no són les més importants.

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA QUANTIA A
PERCEBRE PER LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA DELS REGIDORS QUE
NO TENEN DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tortellà en sessió ordinària de data 26 de
gener de 2016 va aprovar amb 6 vots a favor (4 vots d’Independents per
Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP), la creació de la Junta
de Govern Local de conformitat a l’expedient instruït per a la constitució i
l’informe de la Secretaria - interventora de data 19 de gener de 2016.
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Atès que en data 15 de febrer de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 1024, el nomenament dels membres de la Junta de
Govern Local.
Atès que en data 15 de febrer de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 1025, la delegació de les atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tortellà en sessió ordinària de data 30 de
maig de 2017, va aprovar inicialment amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà – CP), 2 abstencions (PDeCAT) i 1 un vot en contra (CUP), el
reglament orgànic municipal, publicat en data 9 de juny de 2017 al Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 4713.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial no
es van presentar al·legacions ni reclamacions, el reglament orgànic municipal
va quedar definitivament aprovat i publicat en data 21 d’agost de 2017 al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 7142.
De conformitat amb el que disposen els art. 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, LRBRL, i 35.2.d) RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF, l’alcalde
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents,
A C O R D S:
Primer.- Modificar la periodicitat del règim de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local que tindran caràcter mensual, d’acord amb el que
disposen els art. 112 i 113 RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF i l’article
77 del Reglament orgànic municipal d’aquesta Corporació.
Segon.- Establir la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local el primer dilluns de cada mes, excepte els mesos d’agost i desembre, a
les 18 hores, al Despatx de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Fixar per l’assistència a percebre per la concurrència efectiva a les
sessions de la Junta de Govern Local dels quals formen part els regidors/es
que no tenen dedicació exclusiva o parcial, l’import de 277,50€/sessió.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà), 2 en contra (PDeCAT) i una abstenció (CUP).

8. APROVAR L’ADHESIÓ A L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT D’ASCENSORSA TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM
(Exp. 2015.02)
1.- L’Ajuntament de Tortellà, en data 26 de setembre de 2017, va aprovar
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que
realitza l’ACM juntament amb el Consorci Catala pel desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en
sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 8 de juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02) a les
empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es
relaciona:
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
3.- En data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
4.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu
mixt de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12,
en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
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AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
5.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles
198.3 del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de
les condicions en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells
elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta d’entitats
destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació
centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del
TRLCSP.
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals
(...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal, es proposa al Ple,
l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortellà a l’Acord marc del
servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02),
per un termini de vint-i-quatre mesos.
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb
l’empresa adjudicatària CITYLIFT, SA en les modalitat següents:
Tipus de manteniment

Tipus d’aparell

Tot Risc

Interior

Nombre
d’aparells
2

Preu/aparell-any
(€)
2.207,04

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de
2.207,04.-€ que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2018, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 920.219.03.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària
CITYLIFT, SA.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

9. DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ D’ENTITATS LOCALS I DEL
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE 2017
El senyor alcalde dóna la paraula al Secretaria Interventor.
El Secretari Interventor comenta que aquesta informació es tracta de la situació
de la comptabilitat al tercer trimestre de 2017, concretament, el període mig de
pagament i les obligacions trimestrals d’informació. Es detalla el resultat del
període mig de pagament i s’exposa la previsió realitzada en les obligacions
trimestrals.
El Ple es dóna per assabentat.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a la
20:02h., i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta i la certifico amb la meva signatura.
Tortellà, a la data de la signatura electrònica.
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