AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, SESSIÓ ORDINÀRIA
NÚM. 3/2017, CELEBRADA EL DIA 30 DE MAIG DE 2017.
A Tortellà, el dia 30 de maig de 2017, a les 19:00, 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 ordinària, pública i de
primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso, Fernando Durante Acevedo,
Francesc Xavier Ten Costa i Albert Vergés Sarola.
El Sr. Oliver Viscido Sotelo ha comunicat prèviament que arribarà un cop
iniciada la sessió.
Actua com a secretari de la Corporació el Sr. Joel Mañas Serra.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE 28
DE MARÇ DE 2017.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, i pregunta si s’aprova l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior: ordinària de 28 de març de 2017 de la qual s’ha
tramés còpia a tots els regidors/es del consistori.
Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovada com a acta de
l’esmentada sessió.

2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS.
Despatx Oficial
- 29 de març de 2017.
L’alcalde es va reunir amb el Sr. J.H., qui està interessat en realitzar un
campus esportiu durant l’última setmana de juny i el mes de juliol de 2017.
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- 30 de març de 2017.
L’alcalde va mantenir una reunió amb la responsable de l’empresa
GIROSOS per concretar i fer una previsió del funcionament de la piscina
municipal per aquest any.
- 3 abril i 15 de maig de 2017.
L’alcalde va assistir a la reunió periòdica amb els alcaldes de Montagut i Oix
i Argelaguer.
- 12 d’abril de 2017.
L’alcalde va assistir a la presentació de la memòria del Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa que va tenir lloc a l’Ajuntament d’Argelaguer.
Assenyalada que s’està realitzant una gran tasca i que la memòria està a
disposició de tots els regidors.
- 20 d’abril de 2017.
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal
de la Garrotxa.
- 24 d’abril de 2017.
L’alcalde juntament amb el regidor Fèlix Valero va assistir a la reunió que es
va celebrar al DARP d’Olot per exposar un conveni sobre la millora de la
gestió forestal.
- 25 d’abril de 2017
L’alcalde juntament amb el regidor Fernando va assistir a la reunió amb els
joves del poble per parlar sobre les seves inquietuds i les necessitats del
poble. Al mateix temps, es van preparar les brigades joves que comptaran
amb una persona més que l’any passat.
- 26 de abril de 2017
L’alcalde va assistir a la xerrada que els agents dels Mossos d’Esquadra van
realitzar al Casal de la Gent Gran sobre la prevenció d’estafes.
- 28 d’abril de 2017.
L’alcalde va assistir a la Sala Torín d’Olot a la celebració del dia de les
Esquadres del Cos de Mossos. Aprofita per assenyalar que últimament el
funcionament del servei del Mossos de proximitat està funcionant molt bé.
- 5 de maig de 2017.
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L’alcalde va mantenir una reunió amb l’Alcalde de Sales, la directora de
l’escola municipal i amb el Sr. Josep Fernández (Serveis Territorials
d’Ensenyament a Girona), per exposar diverses situació en què es troba
l’escola i la llar d’infants. Es va tractar la qüestió de l’augment d’alumnes de
l’escola pel curs vinent i la possibilitat de traslladar el cicle inicial a la llar
d’infants. El Sr. Fernández es va comprometre a enviar un tècnic per
estudiar la situació però a dia d’avui encara no ha vingut. Al mateix temps,
l’alcalde manifesta que s’ha enviat una carta els pares de nens de 0 a 3 anys
per poder fer una reunió el dia 1 de juny i exposar aquestes qüestions.
- 11 de maig de 2017
L’alcalde es va reunir amb els responsables de Turisme Garrotxa, el Sr.
Eduard Llorà i la Sr. Turina Serra juntament amb el regidor Fèlix Valero per
tractar les possibles ajudes que puguin provenir de la Unió Europea.
Comenta que, entre d’altres, s’atorguen ajudes per arranjar camins per fer
senderisme, cicloturisme, etc.
- 16 de maig de 2017
L’alcalde juntament amb el Secretari de la Corporació van assistir a una
reunió al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya a Girona
amb l’empresa Cycosa, els responsables de Mines i Gestió Forestal per
informar del projecte de restauració. Explica que s’han incorporat les
peticions que va realitzar l’Ajuntament de Tortellà i que s’ha augmentat l’aval
que haurà de dipositar l’empresa Cycosa per realitzar la restauració.
- 24 de maig de 2017.
L’alcalde va mantenir una reunió amb els responsables de l’empresa Arriant
que organitzen el Camp de Treball que es realitzarà a Tortellà aquest estiu.
- 27 de maig de 2017.
L’alcalde juntament amb el regidor Fernando Durante va assistir al dinar que
organitza el Casal d’Avis de Tortellà i manifesta que va ser una vetllada molt
agradable.
En aquest punt de l’ordre del dia, concretament a les 19:16 hores s’incorpora el
regidor Olivier Viscido qui ja havia justificat el seu retard.
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Informacions d’alcaldia
L’alcalde informa del següent:
- El dia 9 de juny, a les 10:00 hores, el President de la Generalitat visitarà
l’Ajuntament de Tortellà en motiu d’una vista a l’empresa MITSA de Tortellà.
- S’ha començat una altra fase de les obres del Pont del Llierca.
- S’han fet diverses obres a la zona de la piscina: instal·lació de la fossa
sèptica; pavimentació de la zona del bar, i la col·locació d’un porxo.
- S’han acabat les obres d’instal·lació de les plaques solars a l’edifici de
l’Ajuntament.
- El dijous dia 1 de juny hi haurà la quarta sessió de la formació del nou gestor
d’expedients (eSET) que comportarà un treball íntegrament digital.
- El dia 23 d’abril de 2017 es va celebrar la Festa de Sant Jordi i aprofita per
felicitar l’escola i l’AMPA per l’organització.
- El dia 29 de març de 2017, a la sala de l’antic Ajuntament es va celebrar un
xerrada informativa sobre la prevenció d’incendis i les franges de protecció
pels nuclis aïllats amb bona acollida de públic.
- El dia 8 de maig de 2017 es va celebrar una reunió informativa amb els
pares dels nenes que portaran els fills al casal d’estiu. Enguany hi ha 30
nens inscrits.
- El 13 de maig el Sr. Fran Trabalón va fer una xerrada sobre les aus
rapinyaires i, el dia següent, es va fer una visita guiada pel Pla de Tapioles.
- El dia 26 de maig es va celebrar el Festival de final de curs de l’escola al
Casino de Tortellà amb una valoració positiva.
El regidor Francesc Ten respecte el camp de treball, pregunta si l’allotjament es
realitzarà a l’escola.
L’alcalde respon que sí. Afirma que s’ha parlat amb els veïns per tal de
minimitzar les possibles molèsties que es pugui ocasionar.
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El regidor Francesc Ten pregunta si l’any vinent començaran 9 nens nous a
cicle inicial.
L’alcalde contesta que sí. Manifesta que és una xifra bastant alta i que l’espai
és reduït.
El regidor Francesc Ten pregunta si el que s’ha plantejat és dur els alumnes de
P3 a 5 a la llar d’infants descartant els de 0 a 3 anys?
L’alcalde respon que sí. No obstant això, explica que en contradicció allò
manifestat inicialment per la directora de l’escola, sembla que a dia d’avui la
resta de professorat no veuen bé passar el cicle inicial a l’edifici de la llar
d’infants. Afirma que l’escola no ha fet cap reclamació al Departament
d’Ensenyament sobre la qüestió que l’escola s’està quedant petita.
El regidor Francesc Ten insisteix en què el problema és que l’escola no lideri
aquest moviment per fer el pas a la llar d’infants.
El regidor Francesc Ten pregunta quants assistents hi va haver a la reunió amb
els joves.
L’alcalde contesta que van assistir-hi 9 nens. Explica que no hi ha nens en la
franja d’edat d’entre 13 i 14 anys però en canvi sí en la de 12 a 15 anys.
Continua dient que durant la reunió es va parlar de les tasques que haurà de
realitzar cadascú i de com es repartiran entre ells ja que la idea és establir un
sistema rotatiu de tal manera que tots els nens realitzin totes les tasques.
El regidor Francesc Ten pregunta durant quins dies es realitzaran les brigades.
L’alcalde informe que la durada serà d’un mes, del 26 juny a 26 de juliol.
Explica que es donarà un val del 20% per cada setmana d’assistència de tal
manera que aquells que vingui totes les setmanes tindran l’estada a Port
Aventura gratuïta. D’altra forma, si no volen anar a Port Aventura se’l atorgarà
el regal de 80.-€.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
- Decret d’Alcaldia núm. 56/17, de data 28 de març, autorització ajuntament
vell a la Sra. A.O.T., per xerrada-taller.
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- Decret d’Alcaldia núm. 57/17, de data 28 de març, aprovació despesa obres
instal·lació plaques fotovoltaiques ajuntament.
- Decret d’Alcaldia núm. 58/17, de data 31 de març, aprovació Pla de
Seguretat i Salut en el Treball de l’obra d’instal·lació plaques fotovoltaiques
ajuntament.
- Decret d’Alcaldia núm. 59/17, de data 31 de març, anul·lació Decret
d’Alcaldia núm. 56/17.
- Decret d’Alcaldia núm. 60/17, de data 31 de març, autorització ajuntament
vell a la Sra. A.O.T. per xerrada-taller.
- Decret d’Alcaldia núm.61/17, de data 31 de març, sol·licitar subvenció
Diputació de Girona per obres millora Pont del Llierca.
- Decret d’Alcaldia núm. 62/17, de data
indemnitzacions assistències càrrecs electes.

31

de

març,

autorització

- Decret d’Alcaldia núm. 63/17, de data
indemnitzacions assistències càrrecs electes.

31

de

març,

autorització

- Decret d’Alcaldia núm. 64/17, de data 5 d’abril, autorització gravació espot.
- Decret d’Alcaldia núm. 65/17, de data 6 d’abril, sol·licitar subvenció Diputació
de Girona per la implantació d’un sistema de gestió d’energia.
- Decret d’Alcaldia núm. 66/17, de data 6 d’abril, sol·licitar subvenció Diputació
de Girona per implantació sistema de gestió energia llar infants.
- Decret d’Alcaldia núm. 67/17, de data 6 d’abril, sol·licitar subvenció al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
- Decret d’Alcaldia núm. 68/17, de data 11 d’abril, sol·licitar subvenció al
Dipsalut per a les inversions en equipaments del consultori local.
- Decret d’Alcaldia núm. 69/17, de data 11 d’abril, sol·licitar subvenció al
Dipsalut per al finançament de les despeses ordinàries dels consultoris
locals.
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- Decret d’Alcaldia núm. 70/17, de data 12 d’abril, de convocatòria de la JGL
del dia 18 d’abril de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 71/17, de data 18 d’abril, substitució extraordinària
d’un membre de la Junta de Govern Local.
- Decret d’Alcaldia núm.72/17, de data 21 d’abril, ocupació via pública.
- Decret d’Alcaldia núm. 73/17, de data 21 d’abril, autorització sala de lectura.
- Decret d’Alcaldia núm. 74/17, de data 25 d’abril, autorització ocupació via
pública.
- Decret d’Alcaldia núm. 75/17, de data 28 d’abril, concessió subvenció directa
a favor de la Societat Recreativa i Cultural del Casino de Tortellà.
- Decret d’Alcaldia núm. 76/17, de data 28 d’abril, atorgament llicència
ocupació temporal instal·lacions municipals.
- Decret d’Alcaldia núm.77/17, de data 3 de maig, ampliació llicència
d’ocupació temporal d’instal·lacions municipals.
- Decret d’Alcaldia núm. 78/17, de data 5 de maig, incoació expedient compte
general 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 79/17, de data 5 de maig, deixar sense efecte un
requeriment.
- Decret d’Alcaldia núm. 80/17, de data 5 de maig, autorització ajuntament
vell.
- Decret d’Alcaldia núm. 81/17, de data 10 de maig, de convocatòria de JGL
del dia 12 de maig de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 82/17, de data 11 de maig, autoritzar indemnitzacions
assistències càrrecs electes mes abril.
- Decret d’Alcaldia núm. 83/17, de data 12 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
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- Decret d’Alcaldia núm. 84/17, de data 12 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
- Decret d’Alcaldia núm. 85/17, de data 16 de maig, autorització ocupació via
pública c/ Vinyot, 19.
- Decret d’Alcaldia núm. 86/17, de data 19 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
- Decret d’Alcaldia núm. 87/17, de data 19 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
- Decret d’Alcaldia núm. 88/17, de data 19 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
- Decret d’Alcaldia núm. 89/17, de data 19 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
- Decret d’Alcaldia núm. 90/17, de data 19 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
- Decret d’Alcaldia núm. 91/17, de data 19 de maig, liquidació taxa per
ocupació domini públic local.
- Decret d’Alcaldia núm. 92/17, de data 23 de maig, autorització ocupació via
pública.

4. APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ.
La Llei reguladora de les Bases del Règim Local, norma en la qual es contenen
les determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, i el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, han donat contingut precís al dret a
l’autonomia que l’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa
a l’àmbit de les nostres competències, en fixar, com va assenyalar el Tribunal
Constitucional en la sentència 214/89, de 21 de desembre, una sèrie de
directrius que el legislador sectorial forçosament ha de tenir en compte en
l’assignació de competències, i en reconèixer als Municipis, entre altres entitats
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locals de caràcter territorial, la potestat d’autoorganització, com a potestat
reglamentària específica, l’exponent màxim de la qual el constitueix la
possibilitat d’aprovar un Reglament Orgànic Municipal, les determinacions del
qual, dintre del marc de la legislació bàsica i de la legislació local de Catalunya,
preval, en virtut del Principi de competència, respecte de les normes
reglamentàries estatals o autonòmiques que en aquesta matèria s’haguessin
promulgat o poguessin promulgar-se en el futur, donant-se així primacia a
l’interès local, quant a l’organització interna es refereix, respecte de l’interès
autonòmic o estatal.
Aquestes circumstàncies, unides a la ferma convicció que els Reglaments
Orgànics, respectant el bloc de la constitucionalitat, no han de quedar relegats
únicament a precisar la legislació de règim local estatal i autonòmica, ja que, en
ser la potestat reglamentària inherent a l’autonomia local que la Constitució
garanteix, i estar, per tant, implícita a l’article 137 d’aquesta, com ha entès el
Tribunal Suprem en la seva sentència de 27 de març de 1985, es reconeix als
municipis un marc propi per a regular, dintre del marc de la Llei, les peculiaritats
del seu règim d’organització i de funcionament, és el que ha portat a aquest
Ajuntament a redactar i proposar al Ple corporatiu aquest text, que no és una
mera proposta de modificació i adaptació de l’ anterior Reglament Orgànic, sinó
una proposta més ambiciosa, de creació d’un nou instrument organitzatiu, que
doni resposta al model municipal que, al nostre judici, està configurat pel nostre
sistema constitucional, en base, no solament al Principi d’autonomia local
constitucionalment garantit, sinó també al Principi de subsidiarietat reconegut
per la Carta Europea d’Autonomia Local.
Vista la proposta de Reglament Orgànic Municipal, redactada per la Secretaria
General d’aquest Ajuntament, en la qual s’aborda la regulació de la peculiar
organització municipal.
Per tot això, l’Alcalde, de conformitat amb el que disposen els articles 20,
22.2.d), 24, 47.2.f) 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 48, 49, 50, 52.2.d),
114.3.a), 168 i 177 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 amb els
articles 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
Locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, i la resta de legislació
aplicable, així com els informes emesos al respecte per la Secretaria General i
per l’Interventor Municipal, proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de Tortellà, el text íntegre del qual figura com a document annex a aquest
acord.
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat Reglament a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en
el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació,
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment,
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat
de Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, dins del termini dels quinze dies següents a
l’aprovació definitiva.
L’alcalde explica que es va rebre la proposta del grup municipal de la CUP per
incloure un reglament de participació ciutadana dins del reglament orgànic
municipal. Informa però que es farà en un reglament a part i que es portarà a
aprovació en el proper ple.
El regidor Olivier Viscido pregunta si aquest és un compromís ferm.
L’alcalde consta que sí.
El regidor Francesc Ten comenta que hi ha altres ajuntaments com Montagut,
la Vall de Bianya o Sant Jaume de Llierca que no tenen reglament orgànica
municipal i que no entén la urgència o necessitat d’aprovar-lo. Continua dient
que no està d’acord ni se sent còmode en què no es puguin entrar pancartes al
ple de l’Ajuntament i que el reglament no aporta grans canvis. Afirma que la
versió és molt millor que l’anterior.
Al mateix temps, assenyala que en els apartats on s’estableixen juraments o
promeses de càrrec s’hauria de fer constar que s’acata la Constitució
Espanyola “per imperatiu legal” i que enlloc es fa referència a les lleis del
Parlament de Catalunya.
Pregunta si l’Ajuntament té arxiver municipal i, en qualsevol cas, si aquest
servei es desenvolupa pel Consell Comarcal de la Garrotxa s’hauria de fer
constar aquest extrem. També assenyala que s’hauria d’eliminar perquè fos
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més comprensibles les referències als percentatges de membres que han de
formar la Junta de Govern Local. Per últim, creu que quan s’atorga una
subvenció de forma directa no cal que el beneficiari faci ni presenti cap
justificació.
L’alcalde contesta que no prohibirà l’entrada de pancartes al ple a menys que
siguin ofensives; que la normativa aplicada en el reglament és la vigent a dia
d’avui; que es pot puntualitzar la qüestió de l’arxiver municipal; que els
percentatges de formació de la Junta de Govern Local són els que legalment
s’estableixen; i que les subvencions que s’atorguen per part de l’Ajuntament
s’han de justificar.
Pren la paraula el regidor Fèlix Valero i, en relació als percentatges, afirma que
és una qüestió que sempre passa, com per exemple quan hi ha eleccions.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i manifesta que està d’acord amb el
regidor Francesc Ten de que no era urgent fer aquest reglament però hi està en
descord ja que considera que sí és import. Explica que és una eina important
per canviar el sistema de treball i que obre les portes ha crear un reglament de
participació ciutadana. Es pregunta com es treballarà el reglament de
participació ja que té una sensació de desànim arrel de com s’ha treballat en
l’elaboració del reglament orgànic en què es va fer una sola reunió però al final
va ser tot unilateral. Manifesta que no ha sigut una feina comuna i que no és el
mateix que fer-ho els tres grups junts. Continua dient que és reglament de
mínims i que el seu grup no s’hi senten a gust però reitera que sí és important
malgrat votarà en contra.
El regidor Francesc Ten subscriu el que ha dit el regidor Olivier Viscido en què
el mecanisme per fer-lo no ha sigut el millor ja que només s’ha fet una reunió i
que si s’hagués treballat més conjuntament s’haurien pogut corregit els extrems
que ha posat de manifest.
L’alcalde contesta en què no hi ha cap problema per treballar-hi conjuntament.
El regidor Olivier Viscido pregunta de què serveixen els 30 dies d’exposició
pública.
L’alcalde contesta que l’aprovació del reglament ha d’estar en exposició pública
perquè, si algú ho consideri necessari, s’hi es presentin esmenes o
al·legacions.
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El regidor Francesc Ten conclou dient que està d’acord en gran línies amb el
document però que després de la retirada de la seva aprovació en el ple del
mes de gener i la forma en què s’ha treballat en les modificacions, el seu grup
s’abstindrà.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP), 2 abstencions (PDeCAT) i un vot en contra
(CUP).

5. APROVAR AUTORITZAR QUE EL CLUB CICLISTA TRANSPYR PASSI
PEL MUNICIPI DE TORTELLÀ
Vista la sol·licitud presentada pel Club Ciclista Transpyr, de data 30 de març de
2017 (NRE 399), que està organitzant la vuitena edició de Transpyr Gran Raid
MTB, i demana autorització per passar pel municipi de Tortellà una marxa de
BTT de caràcter cicloturista, el dia 11 de juny de 2017.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Concedir al Club Ciclista Transpyr autorització per passar per aquest
municipi una marxa de BTT de caràcter cicloturista, el dia 11 de juny de 2017.
Segon.- El Club Ciclista Transpyr ha de tramitar els permisos i assegurances
necessàries, sens perjudicis a tercers. L’organització haurà d’adoptar totes les
mesures de seguretat que siguin necessàries per eliminar el potencial risc
d’accidents. També cal que, una vegada finalitzada la cursa, procedeixin a la
neteja de la brossa generada en tot el recorregut.
Tercer.- Garantir el pas als propietaris de les masies que queden a banda i a
banda del vial.
Quart.- Comunicar el present acord al Club Ciclista Transpyr.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).
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6. APROVAR
L’EXPEDIENT
I
EL
PLEC
DE
CLAUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EN
L’ADJUDICACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE TRES PORCIONS DE
TERRENYS
L’Ajuntament de Tortellà disposa d’uns terrenys que, en aquest moments, no
s’utilitzen per cap finalitat, i es considera que és d’interès públic cedir el seu ús
per dedicar-lo a horta de cultiu i amb la intenció d’ocupar el temps lliure, i
aquesta finalitat preval damunt l’obtenció d’una rendibilitat econòmica.
Aquest terrenys ja varen ser objecte de cessió d’ús, de conformitat amb l’acord
adoptat en sessió plenària de data 25 de març de 2011 i 30 de gener de 2015,
per les mateixes finalitats.
Així que la finalitat de cessió d’ús de tres porcions de terrenys són:
- Ocupar el temps lliure.
- Tenir les parcel·les en bon estat i ben cuidades.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal afirmant que no es troben compresos
en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació, així com l’informe de la secretària
de la corporació sobre la naturalesa del bé objecte de cessió d’ús.
Legislació aplicable:
-

-

-

-

Els articles 52.2.n), 199, 200, 203 i 219 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
Els articles 1, 2, 8, 28, 41 i 72 i següents del decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de
Catalunya
L’article 106.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques
L’article 76, 83 i 111 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigent en matèria de
règim local
El Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
general de la Llei 33/2003
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-

L’article 92 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament de béns de les entitats locals.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
RDL 3/2011, 14 de novembre, del Text refós de la Llei de contractes dels
sector públic.

L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar l’expedient per procedir a la cessió de l’ús de tres porcions de
terreny amb destí a horta de cultiu.
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars que
han de regir l’adjudicació per concurs (diferents criteris d’adjudicació) de tres
porcions de terreny amb destí a horta de cultiu dins del terme municipal de
Tortellà.
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars mitjançant anunci inserit en el BOP i el taulell
d’anuncis de la corporació per tal que poder formular al·legacions en el termini
de 30 dies.
Quart.- Simultàniament i condicionat a l’aprovació definitiva de l’expedient i el
plec de clàusules administratives particulars de la cessió d’ús de tres porcions
de terreny per a destinar-lo a horta de cultiu, declarar oberta la licitació per tal
que tots aquells que estiguin interessats puguin presentar les propostes en el
termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el BOP i al taulell d’anuncis de la corporació.
El regidor Olivier Viscido comenta que seria millor el sistema 1 + 3 anys
prorrogable ja que hi ha cultius que necessitem més temps i de cara a fer els
treballs és millor que el termini sigui més llarg.
Manifesta el seu desacord en el requisit de què les persones adjudicatàries han
de viure en cases que no tinguin hort ni jardí.
En aquest punt, el regidor Fernando Durante contesta dient que s’ha fet per
donar prioritat a la gent que no en tinguin.
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Continua dient que està d’acord amb la referència del plec de clàusules sobre
la prohibició d’utilitzar productes tòxics no permesos per la normativa però creu
que el pas endavant definitiu seria incloure la restricció de l’ús de fitosanitaris
que no siguin ecològics, és a dir, que sigui horts ecològics.
L’alcalde manifesta que en pren nota.
En relació a la limitació de no tenir hort ni jardí a casa per accedir a la licitació,
el regidor Francesc Ten manifesta que s’hauria d’establir com a criteri de
prioritat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

7. APROVAR L’EXPEDIENT I EL PLE DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EN L’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS
PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS
DE BAR DE LA FESTA MAJOR
Examinat l’expedient per a l’atorgament de la concessió de l'ús privatiu de
domini públic per a la instal·lació i explotació d'una barra de bar a la Plaça
Mercat per la Festa Major de Tortellà els dies 12, 13, 14 i 15 d’agost de 2017.
_
Vistos els informes emesos pel la Secretari Interventor Municipal.
_
Vist el contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir la contractació.
_
D’acord amb el que disposa l’article 66 del Reglament de patrimoni dels ens
locals, Decret 336/1988, de 17 d’octubre, el projecte i el plec de clàusules un
cop aprovades s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i
en el BOP per termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i
al·legacions. En el mateix acord s’ha d’aprovar la convocatòria del concurs, si
be l’anunci de licitació s’ha d’ajornar fins que hagi transcorregut el termini
d’informació pública sense reclamacions o al·legacions.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar l'expedient per a l'atorgament de la concessió de l'ús privatiu
15
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de domini públic per a la instal·lació i explotació d'una barra de bar a la Plaça
Mercat per la Festa Major de Tortellà els dies 12, 13, 14 i 15 d’agost de 2017.
_
Segon.- Aprovar els Plecs de Prescripcions Tècniques i Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir el contracte per a la indicada
concessió administrativa.
_
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars mitjançant anunci inserit en el BOP i el taulell
d’anuncis de la corporació per tal que poder formular al·legacions en el termini
de 30 dies.
Quart.- Simultàniament i condicionat a l’aprovació definitiva de l’expedient i el
plec de clàusules administratives particulars de la cessió d’ús de tres porcions
de terreny per a destinar-lo a horta de cultiu, declarar oberta la licitació per tal
que tots aquells que estiguin interessats puguin presentar les propostes en el
termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el BOP i al taulell d’anuncis de la corporació.
El regidor Olivier Viscido pregunta què passa si queda desert el concurs.
L’alcalde contesta que, en el seu cas, s’estudiaran altres possibilitats com a ara
fer un contracte de serveis.
El regidor Olivier Viscido pregunta què és el cànon d’ocupació.
L’alcalde contesta que és el càlcul realitzat segons les ordenances municipals.
El 1er tinent d’alcalde manifesta que és la primera vegada que això es fa i el
que no es vol és que es gestioni de qualsevol manera.
L’alcalde manifesta que hi havia un risc associat amb la forma que s’havia
gestionat fins ara i que la gent que estigui a la barra servint han d’estar
assegurats.
El regidor Francesc Ten diu que entén els riscos però que seria bo haver parlat
abans amb les associacions del poble perquè poguessin assumir aquesta
tasca.
L’alcalde contesta que no pot fer una adjudicació directa.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP), 2 en contra (PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

8. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ
D’IMMOBLES D’INTERÈS PATRIMONIAL.
Vist la resolució presentada per l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Benestar (Monuments) de la Diputació de Girona, de data 12 de maig de 2017,
pel qual s’acorda atorgar una subvenció pel condicionament i millora del Pont
del Llierca, per import de 10.000,00 euros.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona pel
condicionament i millora del Pont del Llierca, per import de 10.000,00 euros.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
El regidor Francesc Ten pregunta quan s’ha de justificar.
L’alcalde respon que el mes de novembre d’enguay.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).
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9. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LA MILLORA DELS ACCESSOS AL PONT
DEL LLIERCA I EL PARC DE CAN SANTALÓ.
Vist la resolució de Presidència de la Diputació de Girona, de data 12 de maig
de 2017, pel qual s’acorda atorgar una subvenció per la millora dels accessos
al Pont del Llierca i Parc de Can Santaló, per import de 24.897,00 euros.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per la
millora dels accessos al Pont del Llierca i Parc de Can Santaló, per import de
24.897,00 euros.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

10. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I
CULTURAL 2017.
Vist la resolució de Presidència de la Diputació de Girona, de data 16 de maig
de 2017, pel qual s’acorda atorgar una subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural 2017, per import de 32.830,00 euros.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
18
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Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona del Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per import de 32.830,00 euros.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

11. INFORMAR DEL PERÍODE MIG
OBLIGACIONS TRIMESTRALS.

DE

PAGAMENT

I

DE

LES

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 primer trimestre de 2017, concretament, el període mig de
pagament, les obligacions trimestrals d’informació i seguiment del pla d’ajust.
Es detalla el resultat del període mig de pagament del primer trimestre i
s’informa de l’amortització del préstec del Pla d’Ajust
El Ple es dóna per assabentat.

12. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:
12.1. MOCIÓ DE LA CUP DEL LLIERCA DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT 2017
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“Exposició de motius
Des que es van aprovar les normes de gobernanza de la Unió Europea (UE)
els comptes del regne d’Espanya, són supervisades per Brussel·les i la Troica.
La norma fonamental és “el sostre de despesa”, què és el topall que s’aplicarà
en inversió pública, social i servei del benestar. Afecta plenament als
Ajuntaments i l’objectiu és complir amb les polítiques d’austeritat que la Troica
imposa.
Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la d’estabilitat
pressupostària, agreujat tot això, pels plans de finançament i refinançament
local, que amb l’excusa de sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes
a proveïdors locals, estan en realitat servint per abonar diners a les grans
empreses contractistes de serveis públics locals i a carregar d’interessos i
deute els ajuntaments a fi de fer negoci els grans bancs privats especialment.
Els pressupostos en realitat, a més d’acabar amb l’austeritat, haguessin de
contenir un pla de refinançament local públic i just.
Els projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per 2017 inclou nous
obstacles a les municipalitzacions de serveis públics per parts dels ajuntaments
actualment externalitzats. En la seva disposició addicional vint-i-setena,
s’estableix que cap administració pública podrà incorporar en qualitat d’empleat
públic als treballadors de les contractistes de concessions d’obres o serveis
“quan els contractes s’extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució
inclòs el rescat, o si d’adopta el segrest o intervenció del servei”. També
s’aplicarà aquesta restricció al personal laboral que treballi per a societats
mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre tipus de
societats integrades en l’administració.
La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment
d’una sentència judicial, o prèvia tramitació d’un procediment en el qual es
garanteixin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de
contractes privades que s’incorporin a l’administració es comptabilitzaran com a
personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als
límits que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Tot el projecte lamina l’autonomia municipal en un nou intent del govern de
l’Estat Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola.
Acordo
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L’Ajuntament ple de Tortellà acorda notificar a la presidència del Govern de
l’Estat Espanyol i les Corts Generals, remetent-li-ho a cadascun dels grups
parlamentaris de Congrés i Senat, els següents acords:
1. Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l’Estat basats en
l’austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la
inclusió d’obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics.
2. Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra
l’autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a
privatitzar les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i
bancs i a recentralitzar-les en clau espanyola.
3. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalització dels serveis i
el servei públic local. Les polítiques de privatització i els foscos contractes de
prestació de serveis, tan sols han servit per encarir els serveis municipals i
afavorir a grans empreses privades”.
L’alcalde manifesta que no coneix amb exactitud els pressupostos de l’Estat i
es pregunta si és una moció que implica a l’Ajuntament de Tortellà. Informa que
s’abstindrà.
El regidor Olivier Viscido manifesta que afecta individualment i en general a la
societat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 2 vots a favor (1 vot Independents
per Tortellà – 1 vot CUP) i 5 abstencions (3 vots Independents per Tortellà i 2
PDeCAT).

13. PRECS I PREGUNTES
Precs
El regidor Olivier Viscido manifesta que s’hauria de fer quelcom amb les burilles
que hi ha al terra. Comenta que l’Ajuntament de Castellfollit ha iniciat una
campanya en aquest sentit molt positiva.
El regidor Olivier Viscido en relació al reciclatge de les piles, comenta que
estaria bé fer una actuació per tal que no es deixin les piles en qualsevol lloc.
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El regidor Francesc Ten manifesta que s’ha esperat una mica massa en tallar
l’herba, concretament d’aquella que creix als marges de la carretera ja que fa
deixadesa.
L’alcalde informa que cada setmana es programen les feines de l’agutzil però
que al ser una sola persona no pot fer-ho tot. Manifesta que hi ha feines que no
es veuen i que porten moltes hores.
El regidor Olivier Viscido manifesta que hi ha un moment en què s’han de
fiscalitzar aquestes feines.
Preguntes
El regidor Olivier Viscido pregunta si la persona que els dimarts està a la sala
de lectura està contractada com a dinamitzadora.
L’alcalde manifesta que sí a través de l’empresa Arriant.
El regidor Olivier Viscido pregunta si s’ha tingut el compte el fet de potenciar el
personal local per ocupar aquest lloc.
L’alcalde manifesta que s’ha buscat una empresa especialitzada per fer-ho i
que s’espera que tingui continuïtat en el temps.
El regidor Olivier Viscido pregunta si el criteris és buscar un perfil professional.
L’alcalde respon que sí.
El regidor Olivier Viscido pregunta sobre els criteris de selecció del personal
que gestiona la piscina i quin paper té l’Ajuntament.
L’alcalde informe que hi ha una licitació que es va fer el 2010 i que s’ha anat
prorrogant el contracte amb l’empresa adjudicatària. Manifesta que
l’Ajuntament únicament fa la recollida de les propostes de les persones
interessades i l’adjudicatària és qui decideix sobre la contractació del personal
que ha de gestionar el bar de la piscina.
El regidor Francesc Ten pregunta si el contracte s’ha anat prorrogant?
L’alcalde contesta que sí.
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El regidor Francesc Ten pregunta com funciona el bar de la piscina.
L’alcalde respon que és l’empresa adjudicatària la responsable i per tant, és qui
fa la contractació del personal per dur el bar de la piscina.
L’alcalde explica que l’any passat es van comptabilitzar despeses per import de
18.000.-€ aproximadament amb manteniment de la piscina i que es van
ingressar 23.000.-€ aproximadament. Continua dient que la piscina compta
amb 400 socis, que la capacitat de dins de l’aigua són 150 persones i que es
preveu la seva obertura pel dia 17 de juny.
El regidor Francesc Ten pregunta si aquesta nit es talla l’aigua.
L’alcalde respon que sí. Explica que s’han detectat una sèrie de mancances ja
que unes vàlvules no funcionen i l’aigua que entra dins el dipòsit no és la
mateixa de la que surt, fet que fa pensar que hi ha una fuga. Per aquest motiu,
s’ha de buidar el dipòsit i instal·lar un mesurador per veure si realment hi ha
una fuita. Explica que l’empresa Prodaisa ho volia fer el dijous passat de 9 a 14
hores però que les empreses es van queixar, es va fer una reunió i es va
decidir fer-ho aquesta nit amb la previsió que amb unes 4 o 5 hores estigui fet.
El regidor Francesc Ten pregunta si les pèrdues del safareig són difícils de
solucionar.
El regidor Fèlix Valero explica que hi torna haver un escapament i que s’haurà
de fer una nova actuació.
El regidor Francesc Ten manifesta que seria una possible solució al reg dels
horts.
El regidor Fèlix Valero respon que també hi ha la possibilitat de fer-ho a través
del dipòsit d’aigua però és molt costós.
El regidor Francesc Ten pregunta que com és que encara hi ha el cartell que
els avis van engalanar al carrer de França?
L’alcalde diu que el trauran.
El regidor Francesc Ten pregunta si es podria fer quelcom per evitar que el
terra no quedin brut com per exemple al carrer de Sales, núm. 34.
23

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
22:02 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos,
estenc aquesta acta que signen els assistents i la certifico amb la meva
signatura.

L’alcalde president

En dono fe,
El Secretari Interventor

Rafel Domínguez i Blázquez

Joel Mañas i Serra
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