AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, SESSIÓ ORDINÀRIA
NÚM. 4/2017, CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL DE 2017.
A Tortellà, el dia 18 de juliol 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, 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 30
DE MAIG 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 30 de maig de 2017 de la qual s’ha
tramés còpia a tots els regidors/es del consistori.
El regidor Francesc Ten demana que s’esmeni l’apartat de la pàgina 11 on
s’assenyala que: “Afirma que quan s’atorga una subvenció de forma directa no
cal que el beneficiari faci ni presenti cap justificació”, ja que és una qüestió que
no coneix amb exactitud.
Al mateix temps, pregunta per què només apareixen les inicials i el NIF dels
veïns del poble i, en el seu cas, sol·licita que es puguin escriure els noms
complerts.
L’Alcalde manifesta que no hi ha cap problema en incloure la primera esmena
sol·licitada pel regidor, respecte a la segona, cedeix la paraula al Secretari
Interventor de la Corporació.
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Per part del Secretari Interventor s’estableix que aquest és un criteri que s’ha
establert d’acord a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i també d’acord a les recomanacions de
l’empresa que està realitzat la implantació de les mesures derivades de les
obligacions de la llei anteriorment assenyalades.
Ningú més demana la paraula i, per tant, queda aprovada com a acta de
l’esmentada sessió amb la inclusió de l’esmena interessada.

2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS.
Despatx Oficial
- 22 de juny de 2017.
Es va realitzar la sessió informativa sobre el bon ús dels medicaments amb
una valoració molt positiva.
- 27, 28 i 30 de juny de 2017.
L’alcalde juntament amb la regidora Mireia Canal van mantenir diverses
reunions amb els pares i mares i amb els representants de diferents
empreses per explicar cadascuna d’elles el seu model educatiu sobre la Llar
d’Infants. De moment, no es podrà obrir aquest curs vinent ja que és
necessari fer un estudi econòmic i veure l’interès dels pares per tirar-ho
endavant.
- 7 i 12 de juliol de 2017.
L’alcalde va assistir a la reunió periòdica amb els alcaldes de Montagut i Oix
i Argelaguer.
- 8 de juliol de 2017.
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal
de la Garrotxa.
- 12 de juliol de 2017.
L’alcalde juntament amb la regidora Mireia Canal van mantenir una reunió a
l’escola municipals amb la directora i representants l’AMPA per tractar les
possibilitats de traslladar part de l’alumnat a l’edifici de la Llar d’Infants.
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- 16 de juny de 2017.
L’alcalde es va reunir amb el Sr. Raül Morales i Vergés, director dels Serveis
Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Girona,
qui es va comprometre a liquidar el deute pendent amb l’Ajuntament fet que
ha complert ja que efectivament es van ingressar els diners.
- 17 de juny de 2017.
Es va obrir la piscina municipal amb la previsió que la temporada s’allargui
fins el primer cap de setmana de setembre.
Informacions d’alcaldia
L’alcalde informa del següent:
- El passat mes de juny van començar les Brigades Joves i el Casal d’Estiu
amb una valoració molt positiva per ambdues parts.
- El dissabte dia 15 de juliol es va acabar el camp de treball que van dur a
terme, entre d’altres actuacions, la neteja al camp aviació, el refugi, etc. Tot
sembla indicar que serà l’últim any que es fa ja que des de la Generalitat de
Catalunya vol que tingui un format rotatiu i es realitzi en altres municipis.
- S’ha sol·licitat una subvenció al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya per arranjar i pavimentar el Camí de la Sínia.
- S’ha continuat amb la formació per implementar el sistema e-SET a
l’Ajuntament.
- Durant el mes de juny es farà l’última classe al professorat de l’escola sobre
la biodiversitat. Intervé el regidor Fèlix Valero i assenyala que s’ha aconseguit
que el curs sigui oficial i d’aquesta manera els professors el puguin ficar al
seu CV.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA.
- Decret d’Alcaldia núm. 93/17, de data 25 de maig, de convocatòria del Ple
ordinari 30-05-17.

3

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

- Decret d’Alcaldia núm. 94/17, de data 26 de maig, aprovació de l’expedient
de modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit i transferència entre
el mateix grup de programes 3/2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 95/17, de data 29 de maig, d’autorització d’una
transmissió de drets funeraris a la Sra. E.T.R i als germans O.T.R i Y.T.R.
- Decret d’Alcaldia núm.96/17, de data 31 de maig, de convocatòria JGL 0506-17.
- Decret d’Alcaldia núm. 97/17, de data 5 de juny, d’autorització d’ocupació de
la via pública al c/ Sant Joan, 5.
- Decret d’Alcaldia núm. 98/17, de data 5 de juny, d’indemnització per
l’assistència al Ple del mes de maig dels càrrecs electes.
- Decret d’Alcaldia núm. 99/17, de data 5 de juny, d’indemnització
d’assistència a la Junta de Govern Local del mes de maig dels càrrecs
electes.
- Decret d’Alcaldia núm.100/17, de data 7 de juny, d’anul·lació dels Decrets
núm.76 i 77/17.
- Decret d’Alcaldia núm. 101/17, de data 20 de juny, d’autorització de la sala
de lectura (Centre Cívic i Social).
- Decret d’Alcaldia núm. 102/17, de data 20 de juny, d’autorització
administrativa per ocupar part del a via pública, concretament el carrer Sant
Joan de les 18 a les 24 hores el 23 de juny.
- Decret d’Alcaldia núm. 103/17, de data 20 de juny, de contractació de la Sra.
Anna Fenollar Torné durant el període que la Sra. Maria Pastor Ortiz
realitzarà les vacances.
- Decret d’Alcaldia núm. 104/17, de data 22 de juny, d’autorització per fer
aquagym a la piscina municipal.
- Decret d’Alcaldia núm. 105/17, de data 29 de juny, d’autorització d’ocupació
de la sala del casal d’avis.
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- Decret d’Alcaldia núm. 106/17, de data 29 de juny, d’autorització per a la
utilització del camp de futbol.
- Decret d’Alcaldia núm. 107/17, de data 29 de juny, d’autorització per a
l’ocupació de la via pública durant els dies 29 i 30 de juny al c/ Olot núm. 5.
- Decret d’Alcaldia núm. 108/17, de data 4 de juliol, per sol·licitar una
subvenció al Departament de Governació.
- Decret d’Alcaldia núm.109/17, de data 4 de juliol, de convocatòria a la Junta
de Govern Local de data 06-07-17.
- Decret d’Alcaldia núm. 110/17, de data 6 de juliol, d’aprovació de l’expedient
de generació de crèdit 4/2017.
- Decret d’Alcaldia núm.111/17, de data 6 de juliol, d’indemnitzacions per
l’assistència a la Junta de Govern Local del mes juny als càrrecs electes.
- Decret d’Alcaldia núm.112/17, de data 10 de juliol, d’autorització per a la
utilització de la piscina municipal per fer una activitat d’aquagym.
- Decret d’Alcaldia núm.113/17, de data 13 de juliol, de convocatòria a la
sessió ordinària del Ple municipal 4/2017.

4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
2016.
Vist el Compte General format de l’exercici 2016, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Atès que el titular de la Intervenció municipal de fons va procedir a la formació
del compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic
2016, juntament amb tota la seva documentació annexa.
Atès que finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent,
la Intervenció municipal va procedir a emetre en data els informes
corresponents en relació amb l’aprovació del Compte General.

5

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

Atès que posteriorment, la comissió especial de comptes de l’Ajuntament de
Tortellà en sessió celebrada en data 23 de maig de 2017 va emetre l’informe
preceptiu corresponent en relació amb el Compte General d’aquesta corporació
relatiu a l’exercici 2016.
Atès que el Compte General ha estat exposat al públic mitjançant edicte
publicat en el BOP núm. 4379 de 31 de maig 2017 pel termini legal, sense que
en el decurs del termini de quinze dies ni en els de vuit dies més següents, hi
hagi hagut cap tipus de reclamació i/o suggeriment.
Atès que la Secretaria - Intervenció municipal va emetre en data 4 de juliol de
2017 l’informe corresponent a les reclamacions o observacions presentades al
Registre general d’entrada de documents de la corporació al compte general de
la corporació relatiu a l’exercici 2016 i a l’informe emès per la comissió especial
de comptes, en relació amb aquest compte.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb
l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent,
A C O R D:
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2016.
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 PDeCAT).

5. APROVACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCAL MUNICIPAL PER AL 2018.
En data 13 de juny de 2017 (NRE 25) el Departament de Treball, Afers Social i
Famílies de la Generalitat de Catalunya va presentar escrit a l’Ajuntament
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informant que s’havia publicat l’Ordre de festes laborals per l’any 2018 i que
s’iniciava la preparació del calendari de festes locals.
L’article 37.2 de l’Estatut de treballadors indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i que d’acord amb el Decret 177/1980, de
3 d’octubre, dues festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de
Treball, Afers Socials i Família, a proposta dels municipis respectius i
mitjançant acord de Ple.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent,
A C O R D:
Primer.- Aprovar com a dies de festa local per el proper 2018 els dies 30 d’abril
i 16 d’agost.
Segon.- Notificar aquesta proposta al Departament de Treball, Afers Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
En Francesc Ten indica que seria bo que el 16 d’agost es faci quelcom més
perquè es vegi que és el dia central de la Festa Major.
L’alcalde diu que encara s’estan acabant de preparar els actes i que n’hi ha
pels nens i joves del municipi. Al mateix temps, assenyala que si volen fer
alguna proposta estan a la seva disposició.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 PDeCAT).

6. APROVACIÓ INICIAL DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS
DELS ENS LOCALS.
Antecedents
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació
establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini
les conseqüències d’incomplir-los.
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Aquest codi té dos objectius fonamentals:
-

Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels
ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.
Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una
millor actuació dels ens locals.

I estableix que les persones subjectes dins el seu àmbit d’aplicació han
d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics
següents:
-

-

-

Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i
en benefici exclusiu dels interessos públics.
Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte
d’interessos.
Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Fonaments de dret
Article 55.3 del a Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i al bon govern.
Article 178 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 (TRLMC)
Article 4.1. i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local; i d’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre,
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
A C O R D:
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Primer.- Aprovar inicialment el Codi de Conducta dels alts càrrecs dels ens
locals.
Segon.- Exposar al públic, durant el termini de trenta dies hàbils, l’acord
precedent en el tauler d'edictes/web de l’Ajuntament de Tortellà i publicar el
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini
els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin escaients.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni
reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu.
En aquest supòsit, es publicaran els acords elevats a definitius i el text íntegre
del Codi en el Butlletí Oficial de la Província i es traslladarà una còpia íntegra i
fefaent a l'Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes de
la seva entrada en vigor d’acord amb l’article 70.2 de la Llei de Bases del
Règim Local.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 PDeCAT).

7. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL núm. 21
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PUBLICACIÓ D’ANUNCIS EN LA
REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL I EN PROGRAMES VARIS
D’ACTIVITATS MUNICIPALS.
Mitjançant provisió de data 3 de juliol 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 publicació d’anuncis en la revista d’informació municipal i en
programes varis d’activitats municipals.
D’acord amb la provisió de l’Alcalde, el secretari de la Corporació, amb data 3
de juliol de 2016, va emetre informe en relació al procediment a seguir per
l’establiment del servei públic.
La legislació aplicable és:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
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- 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 inicialment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
publicació d’anuncis en la revista d’informació municipal i en programes varis
d’activitats municipals.
Segon.- Sotmetre el reglament 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.
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.
El regidor Francesc Ten pregunta si es fa un contracte i quantes còpies se’n
fan.
L’alcalde contesta que es va contractar La Comarca perquè faci l’edició i
impressió d’unes 500 còpies.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 2 abstencions (PDeCAT).

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE
TRES PORCIONS DE TERRENY.
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Vist que l’Ajuntament de Tortellà disposa d’uns terrenys, 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.
Vist que en data 22 de març de 2011, els serveis tècnics municipals varen
emetre informe urbanístic, adjuntat plànol topogràfic de la zona dels horts
subdividint la parcel·la en tres porcions de terrenys.
Vist que en data 19 de maig de 2017, el Secretari municipal va emetre informe
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per l’adjudicació d’aquests
terrenys.
Atès que en el Ple de 30 de maig de 2017, es va acordar aprovar l’expedient i
el plec de clàusules administratives particulars que han de regir en l’adjudicació
de la cessió d’ús de tres porcions de terreny.
Atès que l’expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de
trenta dies, mitjançant anunci en el BOP de Girona, núm. 4789, de data 12 de
juny de 2017 i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i durant l’esmentat termini
no es varen presentar al·legacions.
Així mateix, també, en la mateixa sessió plenària de data 30 de maig, es va
declarar oberta la licitació per tal que tots aquells que estiguin interessats
poguessin presentar les seves propostes en el termini de 15 dies.
Vist que es varen presentar dos proposicions que consten en l’expedient.
Vista la proposta d'adjudicació que formula la Mesa de Contractació, a favor de
les propostes presentades per O.V.S amb DNI 38460380X i D.G.P amb DNI
36974142D.
Examinada la documentació que obra a l’expedient, i de conformitat amb allò
que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent,
A C O R D:
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Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar la cessió d’ús per a horta de
cultiu de les següents porcions de terreny a les persones que s’indiquen a
continuació, segons sorteig:
- O.V.S .........................................Hort núm. 3
- D.G.P. ........................................Hort núm. 1
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que procedeixi a l'atorgament del
corresponent document administratiu de formalització del contracte.
_
Tercer.- Que es notifiqui el present acord als adjudicataris i, simultàniament, es
publiqui al perfil de contractant, requerint-los per tal que es formalitzin els
contractes no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es
rebin les notificacions de l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma
prevista a l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector.
El regidor Francesc Ten pregunta què havien de fer els interessats.
L’alcalde contesta que presentar una instància amb una memòria adjunta del
seu projecte.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 PDeCAT).

9. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE BAR DE LA
FESTA MAJOR.
Atès l'expedient instruït per a l’adjudicació per procediment obert mitjançant
concurs de la concessió administrativa de l'ús privatiu de la via pública 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.
_
Vista la proposta d'adjudicació que formula la Mesa de Contractació, a favor de
l'oferta presentada per E.R.E amb DNI 14269037K, per ser la que ha obtingut
la puntuació més alta segons el barem establert a la clàusula 6 del plec de
clàusules administratives que regeix aquest concurs.
_
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Vist que el licitador va presentar en el termini màxim de deu dies hàbils a
comptar des que va rebre el requeriment, la documentació justificativa d'estar al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com
d'haver prestat la garantia definitiva.
_
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent,
ACORD:
_
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar la concessió administrativa de
l'ús privatiu de la via pública 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, per un cànon de 300 euros.
_
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que procedeixi a l'atorgament del
corresponent document administratiu de formalització del contracte.
_
Tercer.- Que es notifiqui el present acord a l'adjudicatari, als licitadors i,
simultàniament, es publiqui al perfil de contractant, requerint el primer per tal
que es formalitzi el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents a
aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en
la forma prevista a l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà) i 2 en contra (PDeCAT).

10. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2017.
Davant la necessitat de procedir a la modificació de crèdit en la modalitat de
transferència de crèdit entre diferents grups de programa i generació de crèdits.
La transferència de crèdit és aquella modificació del Pressupost de despeses
mitjançant la que, sense alterar la quantitat del mateix, s’imputa total o
parcialment un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
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La generació de crèdit és aquella modificació del Pressupost que es produeix
davant la necessitat de dur a terme despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent per les quals no existeix consignació pressupostària, i donat
els compromisos ferms d’aportació de persones jurídiques per finançar,
juntament amb l’Entitat Local, despeses que per la seva naturalesa estan
compreses en les seves finalitats o objectius.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent,
_
ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient de transferència de crèdit entre diferents grups de
programa i generació de crèdit núm. 5/17, segons el detall següent:
ORIGEN DE FONS
Generació de Crèdit
Concepte
761.06
461.04

N.º

Descripció
Diputació: Cooperació Esportiva
Diputació: Habitatge
TOTAL INGRESSOS

Euros
6.000,00
6.650,00
12.650,00

Transferència de partides
Aplicació Pressupostària
Programes
Econòmica
342
619.01
929

N.º

500.00

Descripció

Euros

Fossa sèptica piscina

1.858,25

Fons de contingència
TOTAL DESPESES

503,95
2.362,20

APLICACIÓ DE FONS
Generació de crèdit
Aplicació Pressupostària
342
619.03
151
227.12

N.º

Descripció
Tanca perimetral pistes tennis
Estudi habitatge
TOTAL DESPESES

Euros
6.000,00
6.650,00
12.650,00

Transferència de partides
14
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Aplicació Pressupostària
342
619.03
151
227.12
432
489.07

N.º

Descripció
Tanca perimetral pistes tennis
Estudi habitatge
Aportació Garrotxa Terra
Acollida
TOTAL DESPESES

Euros
1.858,25
350,00
153,95
2.362,20

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
En Francesc Ten pregunta si es poden votar per separat perquè venen de
conceptes diferents.
L’alcalde manifesta que no.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 2 abstencions (PDeCAT).

11. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA (COOPERACIÓ ESPORTIVA) PER LA
SUBSTITUCIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE L’ESPAI ESPORTIU DE
LES PISTES DE TENNIS.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de
data de 20 de juny de 2017, va acordar concedir una subvenció per la
substitució de la tanca perimetral de l’espai esportiu de les pistes de tennis, per
import de 6.000,00.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per la substitució de
la tanca perimetral de l’espai esportiu de les pistes de tennis, per import de
6.000,00.-€.
15
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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 4 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 2 abstencions (PDeCAT).

12. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA (HABITATGE) PER LA REALITZACIÓ D’UN
ESTUDI DEL PARC D’HABITATGES DEL NUCLI URBÀ.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de
data de 6 de juny de 2017, va acordar concedir una subvenció per la realització
d’un estudi del parc d’habitatges del nucli urbà, per import de 6.650,00.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per la realització
d’un estudi del parc d’habitatges del nucli urbà, per import de 6.650,00.-€.
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.
16
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Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
En aquest punt de l’ordre del dia, concretament a les 19:45 hores s’incorpora el
regidor Olivier Viscido qui ja havia justificat el seu retard.
El regidor Francesc Ten pregunta en què consistirà l’informe, com i qui el farà.
Pensa que el preu és molt alt per fer aquest estudi que per altra banda
considera necessari.
L’alcalde contesta que l’estudi el fan els tècnics del Consell Comarcal de la
Garrotxa, concretament en Quim Bartrina, amb un preu aproximat de 4.000.-€.
Per altra banda, hi ha les tasques del personal que realitzarà l’Ajuntament que
ascendeixen a 3.000.-€.
El regidor Albert Vergés pregunta si la fitxa la fa el Consell Comarcal?
L’alcalde contesta que sí.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 3 abstencions (PDeCAT i CUP).

13. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA (SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ) PER FINANÇAR PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS
A LES NOVES TECNOLOGIES.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de
data de 20 de juny de 2017, va acordar concedir una subvenció per facilitar
l’accés a les noves tecnologies, per import de 771,05.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
A C O R D S:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per facilitar l’accés a
les noves tecnologies, per import de 771,05.-€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
17
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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 si s’ha generat una modificació de crèdit per
aquesta subvenció i què s’ha comprat.
L’alcalde contesta que no s’ha generat cap modificació de crèdit i que s’ha
adquirit un escàner ja que el que teníem no era compatible amb el nou gestor
d’expedients.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 1 abstencions (CUP).

14. RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORTELLÀ I L’EMPRESA CALES, YESOS Y CEMENTOS DE OLOT, SA
(CYCOSA).
Atès que l’Ajuntament de Tortellà, titular de la Muntanya dels Comuns, forest de
titularitat pública inscrit al catàleg de forests d’utilitat pública amb el número 6, i
l’empresa Cales, Yesos y Cementos de Olot, SA (CYCOSA), que ha vingut
realitzant una activitat extractiva a la Pedrera dels Comuns autoritzada per la
Secció de Mines de la Direcció General d’Energia (Departament d’Indústria i
Energia) mitjançant Resolució de data 17.5.1993, inscrita amb el número 408
del registre de drets miners, han assolit un acord global resolutori de les
contingències econòmiques plantejades fins la data amb la inclusió d’un nou
programa de restauració de l’espai assenyalat.
Atès que en data 7 de juliol de 2017, per part dels representants legals de
l’Ajuntament de Tortellà i l’empresa CYCOSA, senyor Rafel Domínguez
Blázquez i senyor Pere Genís Planella, respectivament, així com pel Secretari
Interventor municipal, Joel Mañas Serra, es va signar el conveni que
seguidament es transcriu.
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L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
A C O R D S:
Primer.- Ratificar el Conveni i Acord Transaccional subscrit entre l’Ajuntament
de Tortellà i l’empresa Cales, Yesos y Cementos de Olot, SA (CYCOSA) en
data 7 de juliol de 2017, acord global resolutori de les contingències
econòmiques plantejades fins la data que inclou un nou programa de la
restauració de la forest de titularitat pública, la Muntanya dels Comuns, que
literalment es transcriu:
“Tortellà, 7 de juliol de 2017
REUNITS
D’una part, RAFEL DOMÍNGUEZ BLÁZQUEZ amb DNI 38503858H, Alcalde de
l’Ajuntament de Tortellà.
D’una altra part, en PERE GENÍS PLANELLA domiciliat a Carretera de la
Canya 115, 17800 d’Olot i proveït de DNI núm. 46.672.589T.
ACTUEN
El Senyor Rafael Domínguez Blázquez en la seva condició d’Alcalde de
Tortellà, en nom i representació de l’Ajuntament de Tortellà, de conformitat a la
sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2015.
El Senyor Pere Genís en nom i representació de la Mercantil CALES, YESOS
Y CEMENTOS DE OLOT SA (en anagrama Cycosa), empresa domiciliada a
Olot, Carretera de la Canya núm. 115, proveïda de NIF A-17003054 i inscrita
en el Registre Mercantil de Girona al Tom 441, Fulla GI-8621 actuant en la
seva qualitat d’apoderat de CYCOSA i de Conseller Delegat en virtut de l’acord
del Consell d’Administració de data 26 de Gener de 2012 elevat a públic
mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Manuel Faus i Pujol en data 23
d’abril de 2012 i obrant al número 677 del seu Protocol. Condició de Conseller
Delegat que, segons manifesta, el faculta per atorgar el present contracte i
obligar a l’empresa.
S’adjunta com Annex núm. 1 còpia dels acords adoptats pel Ple de
l’Ajuntament i per la Junta General de CYCOSA, que aproven respectivament
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el text d’aquest Conveni i faculten específicament a tots dos compareixents per
procedir a llur signatura.
EXPOSEN
I.L’Ajuntament de Tortellà és titular de la Muntanya dels Comuns, forest de
titularitat pública inscrit al catàleg de forests d’utilitat pública amb el número 6.
II.La mercantil Cycosa ha vingut explotant, des de fa anys, la Pedrera dels
Comuns, havent instal·lat en aquests terrenys de titularitat municipal una
activitat extractiva autoritzada per la Secció de Mines de la Direcció General
d’Energia (Departament d’Indústria i Energia) mitjançant Resolució de data
17.5.1993 quin termini de vigència per l’explotació originàriament era de 13
anys, inscrita amb el número 408 del registre de drets miners.
III.La mercantil Cycosa en darrer terme disposava d’autorització per ocupar
temporalment la Muntanya dels Comuns per termini de 10 anys, autorització
atorgada en data 22 de Març de 2000 per la Direcció General de Patrimoni
Natural i del Medi Físic quina vigència va finalitzar el passat dia 22 de Març de
2010, essent aquest el títol que habilitava per ocupar els terrenys de titularitat
municipal a efectes de llur explotació minera.
IV.Cycosa va finalitzar els treballs d’explotació dins l’indicat termini, restant
pendent de complir el deure de restaurar previst al Programa de restauració
que havia d’executar-se de manera integrada en 4 fases.
L’Ajuntament de Tortellà, en el darrer any de vigència de l’autorització, va instar
reiteradament a l’empresa Cycosa per requeriments adoptats per acords de
Ple, a complir les obligacions de restauració dins del termini de l’autorització
d’ocupació, i davant l’incompliment dels requeriments i en acabar el termini de
vigència de l’autorització d’ocupació temporal de la Muntanya dels Comuns,
l’Ajuntament s’oposà a prorrogar el termini i procedí a tramitar i executar un
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expedient de desnonament administratiu que va finalitzar per acord de Ple de
data 8 de Juliol de 2010 que comportà el desallotjament i quin ajust a Dret ha
estat confirmat per la Jurisdicció Contenciosa.
V.L’empresa Cycosa, en desacord amb el desnonament administratiu practicat,
va procedir a interposar els recursos contenciosos números 64/2010 i 568/2010
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona en els que
perseguia l’anul·lació dels actes administratius i el reconeixement d’un major
termini per restaurar la Muntanya dels Comuns.
VI.En l’actualitat, després de set anys d’inactivitat, la Muntanya dels Comuns es
troba en bona part pendent de restaurar, havent l’Ajuntament de Tortellà incoat
un expedient administratiu per determinar el cost dels treballs de restauració
pendents i no executats per l’empresa, per tal de poder impulsar l’execució
forçosa i subsidiària davant del Departament de Medi Ambient.
Tanmateix, es detectà l’existència de punts on l’explotació de la Pedrera ha
anat més enllà de les autoritzacions vigents, en haver-se extret material per
sota de la cota autoritzada així com en el perímetre de protecció.
Extrem que, juntament amb la suspensió dels treballs, dificulta i encareix el
procés de restauració pendent d’execució.
VII.Per Decret d’Alcaldia número 27/2016 de 18 de Febrer de 2016 es resolgué
incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística per la investigació
dels fets, la determinació de les infraccions, l’aclariment i depuració de les
responsabilitats en que s’hagués pogut incórrer, la sanció als responsables, així
com l’exigència de la restauració de la realitat física alterada i la indemnització
dels potencials danys i perjudicis provocats en relació a l’extracció de pedra i a
usos del sòl no autoritzats i amb infracció de les condicions fixades a la
Muntanya dels Comuns de titularitat municipal.
Expedient que fou resolt mitjançant Acord de Ple de data 28 de Juliol de 2016
en el que es tipificaven els fets com una infracció molt greu i s’imposà una
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multa de 270.000€ i l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats, així
com l’obligació de restaurar la realitat física alterada.
VIII.La mercantil Cycosa va formular recurs de reposició contra l’Acord de Ple de 28
de Juliol de 2016, mitjançant escrit tramès per correu certificat el 26.8.2016,
impugnant la sanció imposada, la indemnització de danys i perjudicis i la resta
de decisions, recurs que es troba pendent de resolució.
IX.És prioritat de l’Ajuntament de Tortellà i de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, procedir a la major brevetat possible a la restauració dels terrenys
afectats per l’activitat extractiva, de manera que aquesta resulti viable
econòmicament, adequada paisatgísticament, limitada en el temps, i que
comporti les menors molèsties i perjudicis pels veïns, pel municipi i per tot
l’entorn.
En aquest sentit, la restauració de la Pedrera, comportaria l’aportació de grans
volums de terra per restituir la morfologia dels terrenys en la forma prevista en
el Programa de restauració vigent, extrem que dificulta econòmicament
l’actuació, que l’ajorna en el temps per la no disponibilitat actual de tan volum
de terres i per la seva adquisició i aportació, alhora que provocaria importants
impactes, molèsties i perjudicis. Raó per la qual resulta necessari modificar el
Programa de restauració de la Pedrera i cercar una fórmula transaccional a
l’actual situació de conflicte entre les parts, que faci compatible la reducció dels
costos de la restauració, la seva execució material i efectiva, així com la
integració paisatgística de l’espai en un termini raonable.
X.Durant el període que va des de la paralització dels treballs de restauració fins
la data, l’Ajuntament de Tortellà i CYCOSA, amb la mediació del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, han cercat fórmules que possibilitin
un procés de restauració més dinàmic i que permeti la reintegració d’aquest
àmbit a l’ús públic en condicions de seguretat en el termini més breu possible.
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Producte de l’actuació consensuada de les tres parts ha estat la redacció d’un
nou Programa de Restauració que s’ajusta als objectius establerts, que fou ja
presentat per CYCOSA davant la Generalitat per llur tramitació i l’Ajuntament
pel seu informe.
XII.L’Ajuntament de Tortellà i CYCOSA han assolit un acord global resolutori de les
contingències econòmiques plantejades fins la data pel que fa a la liquidació
dels canons d’ocupació. L’acord transaccional que es conté en el present
Conveni comporta la finalització de tots el procediments endegats front
CYCOSA per part de l’Ajuntament, tant en la vessant tributària com en la
sancionadora i pel que fa a la necessària ocupació d’aquest bé comunal durant
el desenvolupament dels treballs de restauració i el període de garantia.
I reconeixent-se totes les parts mútuament capacitat per obligar-se
recíprocament, i per atorgar el present document, en ús de les facultats i
potestats atribuïdes pel conjunt de l’ordenament jurídic, i en particular per
l’article 1809 del Codi Civil regulador de la transacció i per l’article 86 de la Llei
39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques que possibilita l’acabament convencional de procediments i per
l’article 77.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció que contempla la conciliació i
transacció com a forma d’acabament de procediments judicials contenciosos;
les parts reunides en el present acte acorden subscriure el Conveni
Transaccional i Acords relatius a l’Explotació puntual i a la Restauració Integral
de la Pedrera dels Comuns que es regirà pels següents,
PACTES
Primer: AUTORITZACIÓ MINERA I AMBIENTAL.
Als efectes de poder portar a terme les actuacions establertes en aquest
Conveni, que es concreten en el nou Programa de Restauració presentat,
l’Ajuntament es dona per assabentat dels nous terminis temporals resultants
d’aquest projecte i dels nous compromisos i canvis en la forma de restauració i
atorga llur conformitat a que es desenvolupin els mateixos.
S’incorpora com a Annex núm. 2 còpia del Programa de Restauració que
passa a formar part integrant del present Acord Transaccional.
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Segon: AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL.
1. L’Ajuntament de Tortellà en tant que titular dels terrenys a on es situa la
Pedrera, atorga a Cycosa l’autorització d’ocupació temporal de la
Muntanya dels Comuns, en la forma, condicions i pactes regulats en el
present Conveni.
2. Aquesta autorització no meritarà cap taxa d’ocupació del domini públic
per estar inclòs el seu import en el pagament transaccional previst en el
pacte següent.
Tercer:
ACABAMENT
TRANSACCIONAL
DE
L’EXPEDIENT
DE
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I ARXIU D’EXPEDIENTS
ADMINISTRATIUS INCOATS.
1. L’Ajuntament de Tortellà i Cycosa es comprometen amb la signatura del
present acord a assolir l’acabament transaccional de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística incoat per Decret d’Alcaldia número
27/2016 de 18 de Febrer de 2016, resolt per Acord de Ple de data 28 de
Juliol de 2016 i que ha estat objecte d’impugnació mitjançant la
interposició d’un recurs de reposició per part de Cycosa SL en data 26
d’agost de 2016.
2. A tal efecte, l’Ajuntament de Tortellà es compromet a dictar una
resolució, estimant en part el recurs de reposició interposat per
l’empresa, imposant la multa en la quantia mínima de 30.001.-€
corresponent a les infraccions molt greus i fixant l’import de la
indemnització de danys i perjudicis en la xifra de 70.000.-€. Aquestes
quantitats seran abonades d’acord amb allò establert al pacte quart
seguidament detallat. Cycosa s’obliga a no impugnar la referida
Resolució.
3. Cycosa es compromet a l’abonament dels imports en la forma fixada en
el Pacte Quart i l’execució de les tasques de restauració pendents en la
forma i termini acordats.
4. Amb la signatura d’aquest Conveni l’Ajuntament de Tortellà declara
també finalitzada la tramitació i resolució dels expedients administratius
incoats contra la mercantil Cycosa mitjançant els Decrets números
146/2010 i 145/2010 de data 5 de Novembre de 2010, i s’obliga a arxivar
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els referits expedients sense reclamar cap altre import a l’empresa, tot
renunciant a l’exercici d’accions contra aquesta empresa si s’escau.
Quart: PAGAMENT TRANSACCIONAL.
1. La mercantil Cycosa s’obliga a liquidar la suma de 29.989,10 euros a
l’Ajuntament de Tortellà mitjançant transferència bancària al compte
corrent núm.: ES57 2100 8113 5722 0004 3383 titularitat de l’Ajuntament de Tortellà,
com a primer pagament dels 100.000 euros, xifra en la que s’acorda
transaccionar les diferències econòmiques entre les parts per tot
concepte derivat de les actuacions portades a terme per Cycosa a la
Pedrera dels Comuns. Aquest pagament es portarà a terme dins la
primera quinzena d’agost.
2. Així mateix Cycosa procedeix a la cessió a l’Ajuntament, per destinar-ho
a l’ús públic, del terreny colindant a la pedrera, que constitueix la
parcel·la 68 del Polígon 5 del Cadastre de rústica de Tortellà situada al
Pla del Carig, de referència cadastral núm. 17213A005000680000GL de
0’2181 Hectàrees, i inscrita al Registre de la Propietat d’Olot amb el
número de finca registral 442, al tom 419, Llibre 20, Foli 201, propietat
de CYCOSA, que es valora en 4.000 euros segons Informe de taxació
aportat per Cycosa i subscrit per pèrit expert en valoracions, que
s’incorpora com a Annex núm. 3 al present conveni d’acord a l’article
206.1.b) 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.
3. La condonació del saldo pendent de les factures derivades de
subministrament de materials a l’Ajuntament de Tortellà, que
seguidament es detallen i s’acompanyen com annex núm. 3, i que
totalitza la quantitat de 7.010,90 euros.
-

Factura núm. 421 de data 15/10/2008 per import de.................2.957,22 €
Factura núm. 447 de data 31/10/2008 per import de......................20,98 €
Factura núm. 506 de data 30/11/2008 per import de.................1.080,84 €
Factura núm. 560 de data 31/12/2008 per import de....................814,16 €
Factura núm. 17 de data 31/01/2009 per import de......................177,25 €
Factura núm. 284 de data 15/07/2009 per import de....................194,22 €
Factura núm. 16 de data 31/01/2010 per import de......................350,88 €
Factura núm. 259 de data 31/08/2010 per import de....................590,74 €
Factura núm. 360 de data 15/11/2010 per import de....................824,61 €
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La totalitat de les aportacions en els apartats 1, 2 i 3 d’aquest pacte tercer, es
valoren en la quantitat de 41.000 euros.
4. Un cop es finalitzin els treballs de restauració i s’iniciï el període de
garantia de la restauració, l’anterior quantitat serà complementada amb
el lliurament de 59.000,00 euros, que serà satisfeta per CYCOSA a
l’Ajuntament en els terminis que s’estableixen a continuació:


19.666,68 euros en el termini de 5 dies des del moment en que
s’aprovi per l’Ajuntament la restauració executada. El pagament es
realitzarà mitjançant xec conformat i s’expedirà el corresponent
rebut.



19.666,66 euros en el termini de 9 mesos des del pagament
anterior. El pagament es realitzarà mitjançant xec conformat i
s’expedirà el corresponent rebut.



19.666,66 euros en el termini de 12 mesos des del segon
pagament. El pagament es realitzarà mitjançant xec conformat i
s’expedirà el corresponent rebut.

Cinquè: DESISTIMENT DELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS.
Cycosa s’obliga a desistir en el termini de 10 dies del recurs d’apel·lació núm.
154/2015 interposat contra l’Ajuntament de Tortellà i que es segueix davant la
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i que es troba pendent de sentència.
Sisè: RENÚNCIA A PETICIONS PER NOUS DRETS MINERS.
Cycosa s’obliga a presentar renúncia i a desistir formalment de la sol·licitud
presentada davant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per obtenir
una concessió d’explotació minera pel recurs de la Secció C calcària de 4
quadrícules mineres als Comuns número 3605 del Registre de Drets Miners de
Girona, petició que es tramita davant de la Direcció General d’Energia i Mines i
quin anunci d’informació pública es convocà en data 17 de Novembre de 2008,
expedient en el que van comparèixer l’Ajuntament de Tortellà i part dels
propietaris afectats formulant oposició al mateix, i que encara resta pendent de
resolució.
26

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

Setè: CESSIÓ DE FINCA.
La cessió de la finca a favor de l’Ajuntament, prevista al pacte tercer, s’efectua
lliure de càrregues i gravàmens, corrent a càrrec de l’Ajuntament qualsevol
despesa o tribut que es merités com a conseqüència de la referida cessió.
CYCOSA es compromet a comparèixer davant del fedatari públic que designi
l’Ajuntament, en el termini màxim de 6 mesos des de la seva signatura, als
efectes de ratificar aquesta cessió a partir del moment en que es notifiqui
l’aprovació del nou Programa de Restauració.
Vuitè: MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ.
1. L’Ajuntament de Tortellà valora positivament el nou Programa de
Restauració presentat i es compromet a comunicar a la Generalitat llur
informe favorable al respecte, en un termini no superior a 10 dies des de
la signatura d’aquest Conveni, i a portar a terme totes les actuacions que
siguin necessàries per tal de que sigui aprovada la modificació del
Programa de restauració de la Pedrera dels Comuns que ha estat
consensuat.
2. La mercantil Cycosa s’obliga a executar totes les actuacions de
restauració fixades en el nou Programa de restauració en la forma i
terminis establerts en el mateix.
Novè: CONTRAPRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES.
Seran contraprestacions complementàries a realitzar per Cycosa un cop es
doni inici a l’activitat de restauració de la Muntanya dels Comuns, les següents:
 Reparació dels camins malmesos i la seva conservació, manteniment i
senyalització, mentre durin les seves activitats en la Pedrera, per tal que
s’hi pugui transitar en la forma habitual respecte de cadascun dels camins
i d’acord amb la seva naturalesa i característiques. En aquest sentit,
caldrà garantir el pas a peu pel que fa al camí del Guàrdies, camí de la
Bauma i drecera de Sant Grau, de l’Esperit i dels Valencians.
 Abstenir-se, a excepció d’aquells casos en que sigui necessari i prèvia
comunicació a l’Ajuntament, d’efectuar el transport de materials durant la
primera quinzena del mes d’agost, vacances de Nadal i de Setmana
Santa, festes locals del poble de Tortellà, així com durant l’horari que de
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comú acord es pacti amb l’Ajuntament, per tal d’evitar en la mesura del
possible que coincideixi amb els horaris d’entrada i sortida escolar.
 L’Ajuntament, juntament amb Cycosa, instaran als diferents ens públics
(Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, etc.), a fi d’ampliar de forma
suficient el tram de carretera que va des de la connexió de la sortida a la
carretera Montagut/Tortellà, fins a la connexió amb la carretera de Can
Camps.
 Vetllar, d’acord amb la Comissió Municipal, per la correcta circulació dels
seus vehicles i maquinària, aplicant el reg corresponent allà a on sigui
necessari, per tal d’evitar en la mesura del possible l’emissió de pols.
Desè: VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Les parts acorden que el present Conveni entrarà en vigor a la data de la seva
signatura i finalitzarà en el termini de 5 anys a partir del moment en què Cycosa
inici l’activitat de restauració. En tot cas, els treballs de restauració morfològica
no podran ser superior al termini de dos anys d’acord a la resolució del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Onzè: ALTRES ACORDS.
L’Ajuntament de Tortellà i Cycosa renuncien a reclamar-se recíprocament ja
sigui administrativa o judicialment per raó de la seva anterior ocupació de la
Muntanya dels Comuns i de les actuacions portades a terme en la mateixa.
Dotzè: COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Amb la finalitat de garantir que les activitats a dur a terme per part de Cycosa
es desenvoluparan conforme als termes d’aquest Conveni, les Parts acorden la
creació d’una Comissió de Seguiment, que s’integrarà per membres de Cycosa,
de l’Ajuntament, veïns i d’altres membres pertanyents als organismes que
s’estimi oportú, com poden ser el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, la Direcció General d’Energia i Mines de la
Generalitat de Catalunya, entre d’altres.
Tretzè: JURISDICCIÓ.

28

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

Per la interpretació, execució i compliment del present conveni les parts es
sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Girona.
Catorzè.- RATIFICACIÓ.
La signatura d’aquest Conveni estava prevista pel dia següent del Ple
aprovatori del mateix, convocat pel dia 18 dels corrents. Havent-se tingut que
avançar per motius d’agendes vacacionals, la validesa d’aquest Conveni es
condiciona suspensivament a llur ratificació íntegra per part del Ple Municipal.
L’Ajuntament s’obliga a notificar electrònicament l’acord de ratificació a l’adreça
electrònica següent: <tgarrigosa@bufetgarrigosa.com>
I en prova de conformitat, signen el present document per duplicat i a un sol
efecte, a Tortellà en la data indicada en l’encapçalament.
Rafel Domínguez Blázquez
Alcalde de Tortellà

Pere Genís Planella
Representant Cycosa”

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Cales, Yesos y Cementos de
Olot, SA (CYCOSA).
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
L’alcalde fa un breu resum de com ha anat la negociació del conveni. Explica
que prèviament es va convocar als veïns del poble per tal que manifestessin si
volien negociar amb l’empresa o bé anar per la via judicial i el resultat de
l’enquesta va ser negociar amb l’empresa. D’aquesta manera es va redactar un
conveni on s’exposa la realitat dels fets fent constar, entre d’altres, la
sobreexplotació que va realitzar l’empresa. Continua dient que aquest litigi feia
més de 10 anys que es va iniciar amb uns costos judicials molt elevats i estava
totalment encallat. Explica que estan molt contents amb la solució final ja que
preveu una restauració de la Pedrera molt coherent. Acaba dient que la firma
del conveni es va realitzar el dia 7 de juliol per motius d’agenda i que avui es
porta al Ple la ratificació del mateix.
El regidor Francesc Ten pregunta en quin concepte es pagaran els diners i quin
era el cànon anual que pagava l’empresa.
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L’alcalde manifesta que 30.000.-€ són en concepte de sanció d’acord al
procediment de disciplina urbanística incoat per l’Ajuntament i 70.000.-€ en
concepte de danys i perjudicis. Per altra banda, manifesta que el cànon anual
era de 35.000.-€ que s’havien d’invertir en la Pedrera i que no es va fer mai.
El regidor Francesc Ten pregunta quin és el cost de la restauració.
L’alcalde manifesta que uns 22.000.-€ aproximadament i que l’empresa ha
hagut d’augmentar l’aval que tenia dipositat fins a la quantitat aproximada de
205.000.-€. Explica que l’aval no es podrà recuperar fins d’aquí 7 anys (2 anys
per fer la restauració i 5 de garantia), quan s’hagi acabar la restauració.
Finalment, informa que es farà una comissió de seguiment per vetllar que la
restauració sigui efectiva i real.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà), 2 abstencions (CUP i PDeCAT), i 1 en contra (PDeCAT).

15. APROVACIÓ DE L’ESTIMACIÓ PARCIAL DEL RECURS DE REPOSICIÓ
DE L’EMPRESA CALES, YESOS Y CEMENTOS DE OLOT, SA
(CYCOSA) EN DATA 26 D’AGOST DE 2016.
ANTECEDENTS
1. Atès que en data 26 d’Agost de 2016 es va interposar per la Mercantil
Cycosa recurs potestatiu de reposició contra l’Acord de Ple de l’Ajuntament de
Tortellà adoptat en sessió celebrada en data 28 de Juliol de 2016, pel que es
resolgué l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat per investigar
els fets, determinar les infraccions i depurar les responsabilitats en què es va
incórrer i imposar sancions i la restauració de la realitat física alterada així com
indemnitzar els danys i perjudicis provocats en relació a l’extracció de pedra i
usos del sòl no urbanitzable no autoritzats i amb infracció de les condicions
fixades a la Muntanya dels Comuns de titularitat municipal.
2. Atès que en l’Acord de Ple impugnat per l’empresa Cycosa es disposà el
següent:
“(...)
Tercer: Tipificar els fets com una infracció molt greu dels articles 205a en
relació al 204 i concordants del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel
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que s’aprovà el Text Refós de la Llei d’urbanisme i de l’anterior Llei 2/2002
de 14 de Març d’urbanisme de Catalunya, consistents en l’extracció de
pedra en el sòl i subsòl classificat com a sòl no urbanitzable d’especial
protecció sense disposar de la preceptiva llicència urbanística exigida a
l’article 179h) del Decret Legislatiu 1/2005 i de l’anterior Llei 2/2002 de 14
de Març d’urbanisme de Catalunya i sense ajustar-se a les autoritzacions i
permisos vigents, afectant la franja de seguretat i extraient per sota de la
cota 400 i fins la cota 377 a la muntanya dels Comuns.
Quart: Determinar la responsabilitat de Cales, Yesos y Cementos de Olot
SA en la producció de la infracció administrativa consistent en la
realització d’usos no autoritzats ni autoritzables del sòl i del subsòl dotat
d’especial protecció.
Cinquè: Establir que els fets s’han de sancionar amb la imposició d’una
multa d’import 270.000€ de conformitat amb allò establert a l’article 211.3
del Decret Legislatiu 1/2005 en funció de les circumstàncies que
concorren en el cas i aplicant el grau mínim de la sanció en la banda mitja
i requerir a l’empresa Cycosa el pagament de la multa imposada en
termini d’un mes.
Sisè: Fixar l’obligació de restaurar la realitat física alterada reposant les
coses a l’estat anterior i corresponent a l’infractor el costejament de la
restauració. Tot determinant que la restauració s’haurà d’efectuar en la
forma referida pel Dictamen pericial en l’apartat 8.1 o, en el seu defecte,
en la forma de restauració simplificada fixada a l’apartat 8.2 si bé
indemnitzant el cost de la part de la restauració que no s’executi.
Setè: Fixar l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats, establir
que l’import dels danys i perjudicis serà l’equivalent al valor del volum de
pedra extreta sense ajustar-se als límits i condicions dels permisos
extractius i determinar l’obligació de la mercantil Cycosa d’abonar aquest
import a l’Ajuntament de Tortellà. Indemnització de danys i perjudicis que
ha estat avaluada en el Dictamen pericial en la suma de 699.219’14€ i
que es fixa en l’indicada quantitat, tot requerint a Cycosa el seu pagament
en termini màxim d’un mes.
Vuitè: Considerar que no concorre cap supòsit de prescripció dels
invocats per Cycosa atès que les infraccions urbanístiques comeses són
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molt greus en afectar un sòl no urbanitzable dotat de protecció especial en
restar inclòs al PEIN.”
3. Atès que en el recurs de reposició interposat per Cycosa s’invoquen els
següents motius d’impugnació de l’acte administratiu dictat pel Ple municipal:
a) Notificació defectuosa per haver practicat la notificació al domicili social
de Cycosa en comptes del domicili especial designat a efectes de
notificacions corresponent al despatx professional de l’Advocat Antoni
Garrigosa i Ayuso.
b) Caducitat de l’expedient en referir que s’ha practicat la notificació en data
25 d’agost de 2016, un cop transcorregut el termini de 6 mesos. Amb
invocació de l’article 194 de la Llei 2/2002 de 14 de Març d’Urbanisme
de Catalunya que estableix el termini de 6 mesos com a temps màxim
per tramitar, resoldre i notificar els expedients sancionadors urbanístics.
c) Manca de separació de l’expedient sancionador en relació a la
reclamació indemnitzatòria.
S’invoca el Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprovà el Text Refós de la
Llei d’urbanisme i s’al·lega que no es pot, en un únic expedient,
determinar l’existència d’una infracció urbanística, ordenar la restauració,
imposar una sanció de 270.000€ i quantificar els danys i perjudicis
causats com a conseqüència de la infracció en la quantitat de
699.219,14€ que haurà d’ésser complementada si es simplifica la
restauració prevista.
S’invoca que s’està en presència d’un acte complex, en el que s’imputa
una infracció consistent en la manca de llicència, s’estableix una sanció,
s’atribueix la causa d’un perjudici patrimonial a l’Ajuntament i es pretén
modificar el Programa de Restauració. Extrems que a criteri de la
recurrent no són possibles en un únic expedient.
d) S’invoca que l’extracció d’àrids i explotació de pedreres està
explícitament subjecte a llicència municipal tal i com ja determina l’article
179.2.h) de la Llei 2/2002, i que en disposar de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de data 26 de Gener de 1994 i de la
llicència municipal per exercir l’activitat, atorgada per Decret d’Alcaldia
de 27 de Juliol de 1994, es disposava dels permisos preceptius.
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S’al·lega també que, pel supòsit de que la llicència d’activitat esmentada
no fos títol suficient, Cycosa va actuar sota el principi de confiança
legítima.
e) S’al·lega que l’expedient de protecció de la legalitat urbanística requeria
determinar si l’actuació era susceptible o no d’ésser autoritzada i
legalitzada, tot efectuant el corresponent requeriment de legalització.
S’invoca que tan el planejament urbanístic municipal com els posteriors
planejaments sectorials sobrevinguts van respectar l’activitat extractiva
de Cycosa de manera que no es pot considerar il·legal l’activitat
desenvolupada, i es reitera que es disposa de llicència municipal.
f) S’invoca que el pagament de la indemnització d’import 699.219,14€ pels
danys i perjudicis provocats constitueix una reclamació de
responsabilitat patrimonial, que, o bé és el benefici il·legal obtingut per
Cycosa derivat de la producció de la infracció, -supòsit que s’hauria
d’incorporar a la sanció incrementant la multa, no essent l’Ajuntament de
Tortellà competent per raó de la quantia-, o bé es tracta d’un supòsit
d’autotutela dels interessos patrimonials de l’Ajuntament per
desenvolupar l’activitat sota la cota 400, fora de l’àmbit autoritzat per
Mines i afectant el massís de protecció. Extrem que es sosté com a
contrari a Dret.
Es rebutja que la reclamació de 699.219,14€ es correspongui amb el
comís del benefici il·lícit percebut per Cycosa i s’opta per considerar que
es tracta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial que no respecta
els requisits de l’article 139 de la Llei 30/92 relatius a danys efectius i
imputables a Cycosa, negant-se l’increment d’impactes ambientals
derivats de la major superfície d’afecció, de la sobreexplotació en
profunditat, de l’increment dels problemes geotècnics, afecció a la Xarxa
Natura 2000, al PEIN, risc d’erosió i major impacte paisatgístic així com
afecció a la permeabilitat ecològica.
Invocant que els danys eren consubstancials al desenvolupament de
l’activitat extractiva, o que l’Ajuntament participa de la responsabilitat en
haver arrendat els terrenys a Cycosa i que no es poden determinar
abans de la restauració.
Negant també que es puguin avaluar econòmicament, qüestionant el
cubicatge del material extret realitzat pels dos pèrits i la procedència de
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computar el volum del “massís de protecció” i l’afectació fora de
perímetre.
S’invoca que s’està davant d’un procediment de revisió tributària
corresponent a les liquidacions dels cànons derivats de l’ocupació.
g) S’al·lega que correspon en exclusiva a l’òrgan mediambiental de la
Generalitat aprovar el Programa de Restauració i que s’ha iniciat la
Revisió del mateix davant les modificacions de l’explotació i la
paralització, no ostentant l’Ajuntament cap potestat al respecte i no
podent percebre cap quantitat compensatòria derivada del canvi de les
actuacions restauradores i dels menors costos de les mateixes.
h) S’al·lega la prescripció de la infracció, en invocar que l’inici de l’activitat
es produí l’any 1994 i finalitzà l’any 2008 “segons resulta dels Plans de
Labors aprovats pel Servei Territorial de Mines”. Es sosté que en incoar
el procediment ja havien transcorregut els 6 anys previstos a l’article 119
i 219 de la Llei d’Urbanisme.
I malgrat que s’admet que part de la Pedrera es situa dins l’àmbit del
PEIN, es diu que en disposar de llicència no li era aplicable l’article 219.6
de la Llei que estableix l’excepció a la prescripció de la infracció.
S’al·lega que qualsevol infracció de l’ordenament jurídic miner prescriu
als 2 anys, amb invocació de l’article 121.7 de la Llei de Mines i que la
revisió tributària de les liquidacions prescriu en el termini de 4 anys
segons l’article 66 de la Llei General Tributària.
Motius pels quals s’interessa per part de Cycosa en el recurs de
reposició presentat davant l’Ajuntament de Tortellà que es revoqui la
Resolució dictada i es declari la caducitat de la Resolució per haver-se
notificat més tard de 6 mesos. Subsidiàriament, s’interessa que es
resolgui sobreseure el càrrec imputat i s’ordeni l’arxiu de l’expedient
sancionador declarant la prescripció de qualsevol responsabilitat.
4. Atès que el problema principal derivat dels fets objecte de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística i vinculats a la situació de la Pedrera dels
Comuns de Tortellà és l’estat actual dels terrenys i de l’àmbit afectat per
l’activitat extractiva, i la necessitat de procedir a la seva urgent i immediata
restauració per part de la Mercantil responsable dels fets i sobre qui pesa el
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deure de restaurar. Essent prioritat de l’Ajuntament de Tortellà i de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, procedir a la major brevetat
possible a la restauració dels terrenys afectats per l’activitat extractiva, de
manera
que
aquesta
resulti
viable
econòmicament,
adequada
paisatgísticament, limitada en el temps, i que comporti les menors molèsties i
perjudicis pels veïns, pel municipi i per tot l’entorn.
En aquest sentit, la sobreexplotació de la Pedrera, a major profunditat de
l’autoritzada comportaria l’aportació de grans volums de terra per restituir la
morfologia dels terrenys en la forma prevista en el Programa de restauració
vigent, extrem que fa inviable econòmicament l’actuació, que l’ajorna en el
temps per la no disponibilitat de tan volum de terres i per la seva adquisició i
aportació, alhora que provocaria importants impactes, molèsties i perjudicis.
Raó per la qual resulta necessari modificar el Programa de restauració de la
Pedrera i cercar una fórmula transaccional a l’actual situació de conflicte entre
les parts, que faci compatible la reducció dels costos de la restauració, la seva
execució material i efectiva, així com la integració paisatgística de l’espai en un
termini raonable.
5. Atès que durant el període que va des de la paralització dels treballs de
restauració fins la data, l’Ajuntament de Tortellà i CYCOSA, amb la mediació
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i
amb intervenció de responsables de la Secció de Mines del Departament
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, han cercat fórmules que
possibilitin un procés de restauració més dinàmic i que permeti la reintegració
d’aquest àmbit a l’ús públic en condicions de seguretat en el termini més breu
possible.
Producte de l’actuació consensuada de les tres parts ha estat la redacció d’un
nou Programa de Restauració que s’ajusta als objectius establerts, que ha estat
ja presentat per CYCOSA davant la Generalitat de Catalunya per llur tramitació
i a l’Ajuntament pel seu informe.
6. L’Ajuntament de Tortellà i CYCOSA han assolit un acord global resolutori de
les contingències econòmiques plantejades fins la data pel que fa a la liquidació
dels canons d’ocupació i demés qüestions pendents. L’acord transaccional
assolit comportarà la finalització de tots el procediments endegats front
CYCOSA per part de l’Ajuntament, tant en la vessant tributària com en la
sancionadora i pel que fa a la necessària ocupació d’aquest bé de titularitat
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municipal durant el desenvolupament dels treballs de restauració i el període de
garantia.
7. Atès que en data 7 de juliol de 2017 s’ha signat un conveni transaccional
entre l’Alcalde de Tortellà i el legal representant de la companyia Cycosa, pel
que s’acorda posar punt i final a les divergències entre l’Ajuntament de Tortellà
i l’empresa Cycosa derivades de l’explotació de la Pedrera de Tortellà, es
transaccionen procediments administratius i judicials incoats, es garanteix la
immediata restauració de la Pedrera, s’assumeix en part, per l’empresa Cycosa
responsabilitats derivades de la seva actuació, es fixen pagaments
transaccionals per afrontar el pagament de la multa per la comissió d’una
infracció molt greu i per indemnitzar danys i perjudicis provocats, així com es
modifica el Programa de Restauració i s’assegura la seva immediata execució.
8. Atès el contingut del Pacte Tercer del Conveni, pel que s’acorda l’acabament
transaccional de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística i l’arxiu
d’expedients administratius incoats. Acord que disposa el següent:
“Tercer: ACABAMENT TRANSACCIONAL DE L’EXPEDIENT DE
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I ARXIU
D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS INCOATS.
5. L’Ajuntament de Tortellà i Cycosa es comprometen amb la signatura
del present acord a assolir l’acabament transaccional de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística incoat per Decret d’Alcaldia número
27/2016 de 18 de Febrer de 2016, resolt per Acord de Ple de data 28 de
Juliol de 2016 i que ha estat objecte d’impugnació mitjançant la
interposició d’un recurs de reposició per part de Cycosa SL en data 26
d’agost de 2016.
6. A tal efecte, l’Ajuntament de Tortellà es compromet a dictar una
resolució, estimant en part el recurs de reposició interposat per l’empresa,
imposant la multa en la quantia mínima de 30.001.-€ corresponent a les
infraccions molt greus i fixant l’import de la indemnització de danys i
perjudicis en la xifra de 70.000.-€. Aquestes quantitats seran abonades
d’acord amb allò establert al pacte quart seguidament detallat. Cycosa
s’obliga a no impugnar la referida Resolució.
7. Cycosa es compromet a l’abonament dels imports en la forma fixada
en el Pacte Quart i l’execució de les tasques de restauració pendents en
la forma i termini acordats.
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8. Amb la signatura d’aquest Conveni l’Ajuntament de Tortellà declara
també finalitzada la tramitació i resolució dels expedients administratius
incoats contra la mercantil Cycosa mitjançant els Decrets números
146/2010 i 145/2010 de data 5 de Novembre de 2010, i s’obliga a arxivar
els referits expedients sense reclamar cap altre import a l’empresa, tot
renunciant a l’exercici d’accions contra aquesta empresa si s’escau”.
9. Atès que la Resolució d’acabament convencional i el conveni transaccional
signat i ratificat pel Ple no inclou pactes contraris a l’ordenament jurídic ni lesius
per l’interès general i de tercers i la seva finalitat i objecte és satisfer l’interès
públic encomanat, pel que fa a la restauració de l’activitat extractiva, la
reposició de les coses a l’estat anterior, l’assumpció de responsabilitats
administratives i la seva exigència, i depuració amb el pagament d’una sanció
així com la compensació de danys i perjudicis amb rescabalament de part dels
mateixos.
10.
Atès que per part de l’empresa es perseguia la declaració de caducitat i
arxiu de l’expedient així com s’interessava subsidiàriament la prescripció de les
infraccions i es negava fer front a qualsevol responsabilitat, sanció ni
indemnització de danys i perjudicis. Extrem que comportava posar en dubte i
qüestió tot l’expedient tramitat i impugnar l’import de la sanció, així com
dificultar i retardar la restauració de la realitat física alterada.
11.
Atès que amb l’Acord d’acabament transaccional es posa fi de manera
satisfactòria a la situació de la Pedrera dels Comuns i a un greu conflicte entre
l’Ajuntament i l’empresa que s’arrossega des de fa més de 10 anys.
D’altra banda, l’empresa Cycosa havia manifestat a responsables municipals
una situació econòmica i financera que feia impossible respondre dels imports
en què es fixaven les responsabilitats administratives, indemnitzacions i costos
de la restauració en la forma aprovada, i que aquesta restauració resultava
també inviable econòmica i tècnicament així com era greument perjudicial pels
veïns de la zona, cas d’exigir-se en la forma prevista en el Programa de
restauració aplicable a la Pedrera dels Comuns.
12.
Atès que els termes de l’Acord foren objecte d’una sessió informativa
oberta a la població i fou consultada també al conjunt dels membres del
Consistori, que es van pronunciar majoritàriament en forma favorable, per
tancar de manera satisfactòria el conflicte.
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13.
Atès que en data 23 i 24 de març de 2017, es va consultar als veïns/es
del poble de Tortellà mitjançant una enquesta no vinculant sobre si desitjaven
l’acord de restauració i d’indemnització amb l’empresa CYCOSA o bé, anar a la
via judicial, essent el resultat clarament favorable a l’acord transaccional.
14.
Atès que la notificació de l’acord de Ple resolent l’expedient de protecció
de la legalitat urbanística es practicà en la forma deguda, al domicili social de
l’empresa en data 29 de juliol de 2016 constant degudament a l’expedient la
recepció del mateix en la indicada data i figurant les dades de la persona que la
va rebre i el número de DNI. Notificació que es practicà en el domicili social de
Cycosa com tota la resta de notificacions efectuades a la referida empresa tan
pel que fa a tots els actes administratius adoptats en relació a aquest expedient
(acord d’incoació i designa d’instructor, Diligències d’instrucció, Plec de càrrecs
i Proposta de Resolució) com pel que fa a totes les actuacions administratives
desplegades en relació a Cycosa durant anys.
15.
Atès que no ha transcorregut el termini de caducitat de 6 mesos invocat,
donat que l’expedient s’incoà per Decret d’Alcaldia número 27/2016 de data 18
de Febrer de 2016 i s’acabà mitjançant Acord de Ple de data 28 de juliol de
2016 notificat el dia 29 de juliol de 2016.
16.
Atès que consta degudament acreditat a l’expedient sancionador la
producció d’una infracció urbanística molt greu tipificada als articles 205, en
relació al 204 i concordants del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol pel que
s’aprovà el Text Refós de la Llei d’urbanisme, consistent en l’extracció de pedra
en sòl i subsòl classificat com a sòl no urbanitzable de protecció sense disposar
de la preceptiva llicència urbanística municipal exigida a l’article 179 lletra H del
DL 1/2005 i sense ajustar-se a les autoritzacions i permisos vigents, afectant la
franja de seguretat i extraient per sota de la cota 400 i fins la cota 377 a la
muntanya dels Comuns.
FONAMENTS DE DRET
I.- Vist que el recurs potestatiu de reposició ha estat interposat dins del termini
d’un mes a comptar des de la notificació de l’acte impugnat, i tot complimentant
els requisits formals exigits al conjunt de la legislació administrativa aplicable, i
en particular, de conformitat amb allò establert als articles 123 i 124 de la Llei
estatal 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, 77 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i
de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i 172 i
38

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

concordants del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
procedeix la seva admissió a tràmit i la seva resolució per part de l’òrgan
competent.
II.- Vist que l’acte impugnat fou adoptat pel Ple de la Corporació Municipal, i
vistes les competències assignades a aquest òrgan pel conjunt de la legislació
de règim local i demés Normativa aplicable, així com per l’article 214.1.b) del
Decret Legislatiu 1/2005 i a l’article 222.1b) del vigent DL 1/2010 que atorga
competència al Ple per la imposició de sancions molt greus en matèria
d’urbanisme, correspon al Ple el coneixement de la resolució del recurs
potestatiu de reposició.
III.- Vist l’article 86 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, que contempla
l’acabament convencional, com a mecanisme per finalitzar procediments
administratius.
IV.- Vist que el referit precepte disposa que les Administracions Públiques
podran celebrar acords, pactes, convenis i contractes amb persones tan de
Dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni
versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer
l’interès públic encomanat.
V.Vist que el propi article refereix que aquests actes i convenis poden tenir
la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o insertar-se
en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, a la Resolució que els posi
fi.
VI.- Vist l’article 273 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quin
Text Refós ha estat aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que
contempla també la possibilitat de les Administracions Públiques Locals de
subscriure i concertar contractes, pactes i acords que no siguin contraris a
l’interès públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.
VII.-

Vist l’article 1809 del Codi Civil regulador de la transacció.

VIII.- Vist que no s’ha produït la caducitat de l’expedient administratiu a
l’empara d’allò establert a l’article 194 de la Llei 2/2002 de 14 de Maig
d’urbanisme de Catalunya.
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IX.- Vist que no concorre la prescripció de la infracció en aplicació del conjunt
de preceptes invocats en la Resolució final de l’expedient adoptat per Acord de
Ple de data 28 de Juliol de 2016, i atès que les infraccions afectaven terrenys
classificats com a sòl no urbanitzable de protecció especial, extrem que
comporta la seva imprescriptibilitat a l’empara d’allò establert als articles 219.6
del Decret Legislatiu 1/2005 i 219.6 de l’anterior Llei 2/2002 de 14 de Març de
Catalunya.
X.Vist l’article 204 de la Llei 2/2002 de 14 de Març d’urbanisme de
Catalunya i el 204 del Decret Legislatiu 1/2005 que disposa que la vulneració
de l'ordenament jurídic urbanístic es produeix tant mitjançant actuacions sense
llicència o sense ordre d'execució com mitjançant actuacions que no s'ajusten a
les condicions d'aquests actes administratius. I el seu apartat 2 estableix:
“2. La manca dels títols administratius concrets que, d'acord amb aquesta
Llei, habiliten per a dur a terme els actes de parcel·lació, urbanització,
edificació o ús del sòl, o l'acompliment d'aquestes actuacions vulnerant el
contingut dels dits títols constitueix una infracció urbanística de caràcter
molt greu, greu o lleu, segons que correspongui, en funció dels supòsits
continguts en els articles 205, 206 i 207.”
XI.- Vist que l’article 205a) del Decret Legislatiu 1/2005 tipifica com a
infracció molt greu aquesta conducta, consistent en la realització dels actes
d’ús del sòl i del subsòl contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin
a terme en SNU objecte d’algun règim de protecció especial. Precepte
actualment fixat a l’article 213 del Decret Legislatiu 1/2010 i que anteriorment,
també la Llei 2/2002 de 14 de Març, al seu article 205a) contenia idèntica
tipificació com a infracció urbanística molt greu.
XII.- Vist que l’article 211.3 del Decret Legislatiu 1/2005 estableix les sancions
de multa de 30.000€ a 1’5 Milions d’Euros per la comissió de les infraccions
molt greus. Precepte incorporat a l’article 219.4 del vigent Decret Legislatiu
1/2010 i precepte que figurava també amb idèntic contingut a l’anterior article
211.3 de la Llei 2/2002 de 14 de Març d’urbanisme de Catalunya.
XIII.- Vist l’article 212 del Decret Legislatiu 1/2005 sobre criteris de graduació
de la sanció en funció de la gravetat, entitat econòmica dels fets, grau de
culpabilitat i possibilitat de legalització o no, així com els criteris generals de
l’article 131 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, i el principi de proporcionalitat,
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i ateses les especials circumstàncies que concorren en el cas que habiliten per
imposar la sanció en el seu grau mínim.
XIV.- Vist l’article 213.1 del Decret Legislatiu 1/2005 que en regular les
persones responsables als efectes del règim sancionador estableix que ho són
les persones físiques o jurídiques que incorrin en les conductes i actuacions
tipificades com a infraccions.
Precepte també incorporat a l’anterior article 213.1 de la Llei 2/2002 i al vigent
article 221.1 del Decret Legislatiu 1/2010.
XV.- Vist el principi de proporcionalitat que ha d’informar el conjunt de
l’actuació de les Administracions Públiques en aplicació d’allò establert als
articles 31.2 Cinquè i 22.1 lletra a i 102.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
2.3 i 3.2 del Decret 179/95 de 13 de Juny pel que s’aprovà el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis i demés preceptes concordants.
XVI.- Vist el temps transcorregut, el compromís adoptat de restauració
immediata per part de l’empresa, les al·legacions presentades amb invocació
de circumstàncies atenuants com la no intenció de vulnerar l’ordenament
jurídic, l’aplicació del principi de confiança legítima, l’actuació en la creença de
que es disposava dels permisos i autoritzacions corresponents malgrat la
manca de la llicència municipal urbanística i la caducitat de l’autorització de la
Comissió d’Urbanisme de Girona, la voluntat de restaurar i l’aplicació del
principi de proporcionalitat invocat; que possibiliten imposar la sanció
corresponent a les infraccions molt greus en la seva quantia i grau mínim,
establert en 30.001€, així com valorar els danys i perjudicis, un cop es
produeixi l’efectiva restauració en la forma acordada, en la suma de 70.000€.
XVII.- Vist l’estudi econòmic de la valorització del recurs miner de la Pedrera
Els Comuns de Tortellà de data 7 de juliol de 2017, realitzat per l’enginyer
tècnic de mines Marc Ambrosio Grifé.
XVIII.- Vista la resta de legislació i normativa aplicable al cas.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següents,
A C O R D S:
41

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Cycosa en el
sentit de reduir la sanció i moderar la indemnització de danys i perjudicis així
com graduar la sanció urbanística molt greu a imposar a Cycosa en el grau i
quantia mínima de les corresponents a les infraccions urbanístiques molt greus,
tot imposant la multa de 30.001€ i establint la indemnització de danys i
perjudicis en la suma de 70.000€.
Segon.- Considerar, als efectes d’allò establert a l’article 86 de la Llei 39/2015
d’1 d’octubre els termes de l’Acord com a finalitzador del recurs de reposició
interposat per Cycosa en data 29 d’agost de 2016 contra l’acord de Ple de 28
de juliol adoptat en l’expedient de protecció de la legalitat urbanística referit.
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’empresa interessada, tot indicant que
aquest acte no és susceptible d’impugnació en constituir un Acord d’acabament
convencional adoptat a l’empara d’allò establert als articles 86 i concordants de
la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de conformitat
amb el conveni transaccional signat en data 7 de juliol de 2017 i ratificat per
Acord de Ple de l’Ajuntament de Tortellà de data 18 de juliol de 2017.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà), 2 abstencions (CUP i PDeCAT), i 1 en contra (PDeCAT).

16. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:
16.1. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA (UNITAT DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ) PER
ORGANITZAR ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL PER L’ANY 2017.
Vist la resolució signada pel vicepresident primer de la Diputació de Girona, de
data de 14 de juliol de 2017, mitjançant la qual s’acordava concedir una
subvenció per organitzar esdeveniments de caràcter firal per l’any 2017, per
import de 475,00.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
A C O R D S:
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Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per organitzar
esdeveniments de caràcter firal per l’any 2017, per import de 475,00.-€.
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 Independents
per Tortellà i 2 PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

17. PRECS I PREGUNTES
Precs
El regidor Francesc Ten exposa una queixa sobre l’estat de l’herba de la
piscina ja que considera que està molt malament.
L’alcalde contesta que és veritat. Explica que el sistema de reg no va funcionar
correctament degut a uns problemes amb les electrovàlvules que ja estan
solucionats. Comenta que l’any vinent es començarà abans a arreglar la piscina
(2 mesos abans) per evitar problemes com aquests.
El regidor Fèlix Valero manifesta que d’aquesta manera es podria avançar amb
la jardinera en general i donar-hi més recursos.
El regidor Francesc Ten comenta que aquest cap de setmana els desaigües de
la piscina feien mala olor.
L’alcalde contesta que ho revisaren i parlaran amb la gent que l’ha instal·lat.
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El regidor Francesc Ten manifesta que els contenidors d’envasos del c/ Sales
estan col·lapsats.
L’alcalde explica que la setmana passada el camió de la recollida no va poder
obrir-los ja que hi havia uns arbres que feien nosa. Explica que es va reunir
amb els responsables del SIGMA per tal d’instal·lar més contenidors d’envasos.
El regidor Francesc Ten posa de manifest que li hauria agradat que el
programa de concerts d’estiu hi hagués un programa per la gent gran, cine pel
nens, (tota mena de públic) i que s’hagués tingut en compte els altres
establiments del poble.
L’alcalde explica que el primer any es va fer el Casino i no va agradar a la gent
perquè només es beneficiava aquest establiment. Després d’això es va decidir
fer-ho a la piscina.
El regidor Fernando Durante explica que s’ha iniciat l’activitat de fer concerts a
la piscina amb bona acollida i amb un per molt econòmic per l’Ajuntament.
Comenta que si es fa a la plaça es necessita escenari i és més costós. Per altra
banda, fa constar que la Festa Major de Tortellà sempre havia sigut per la gent
gran i ara s’està canviant aquesta dinàmica. Finalment, en relació al cinema a
la fresca assenyala que s’havia estudiat aquesta possibilitat però que és molt
costós.
El regidor Olivier Viscido manifesta que s’ha de trobar una fórmula per evitar
que les deixalles s’aboquin de forma incontrolada.
L’alcalde contesta que s’hi està treballant.
El regidor Olivier Viscido manifesta que la piscina és un valor en alça ja que no
és pròpiament el cost del què es fa sinó que s’està fent una activitat en un lloc
que estava tancat. És dona ús en un lloc que fins ara no s’havia fet mai. Per
altra banda, manifesta que es fan concerts a la piscina i que d’aquesta manera
mai es molesten els veïns cosa que és un factor molt import. En aquesta línia,
manifesta que està d’acord en què hi hagi un tracte d’igualtat entre els diferents
establiments del poble a l’hora d’organitzar els espectables, però alhora creu
que s’ha de tenir en compte no molestar els veïns que viuen a les places.
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El regidor Olivier Viscido aprofita per felicitar al regidor Fèlix Valero per l’escrit
que ha fet al butlletí municipal ja que ha quedat molt clar i és un àmbit
desconegut.
El regidor Olivier Viscido recordar si es pot pintar la línia groga del carrer de la
Font.
L’alcalde informa que es farà la setmana que ve.
El regidor Olivier Viscido manifesta que valdria la pena fer una estudi sobre les
plantes de la piscina per tal d’estalviar més aigua de reg.
L’alcalde diu que ho tindran en compte.
El regidor Olivier Viscido manifesta que hi ha hagut tres associacions del poble
que han fet diverses reunions per assumir la gestió del bar de la Festa major
però que finalment ho desestimar per costós i per la burocràcia
L’alcalde contesta que s’ha presentat una associació i que no és costós.
Preguntes
En Francesc Ten pregunta quin problema hi ha amb la il·luminació de la zona
de les Masies.
El regidor Fernando Durante contes que des de sempre hi ha problemes
d’Il·luminació a aquella zona ja que cada vegada que plou s’apagaven els ulls i
que s’ha detectat una avaria a la plaça de les Oliveres. Continua dient que el
tècnic anirà farola per farola per esbrinar d’on prové l’avaria.
El regidor Olivier Viscido pregunta com es va gestionar la substitució de l’agutzil
durant les seves vacances.
L’alcalde contesta que amb un contracte menor de serveis d’un autònom.
El regidor Olivier Viscido pregunta si ja existia la taxa per anuncis a les revistes
municipals.
L’alcalde contesta que no i per això s’havia de regular el seu preu.
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El regidor Olivier Viscido pregunta de qui són les voreres de davant de
l’empresa MITSA.
L’alcalde contesta que de MITSA 100%.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:43 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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