AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, SESSIÓ ORDINÀRIA
NÚM. 8/2017, CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017.
A Tortellà, el dia 23 de novembre de 2017, a les 13:00, 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 i Oliver Viscido Sotelo.
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, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS
ANTERIORS; ORDINÀRIA DE 26 DE SETEMBRE; EXTRAORDINÀRIA
URGENT DE 25 D’OCTUBRE DE 2017 I EXTRAORDINÀRIA DE 30
D’OCTUBRE DE 2017.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió, i pregunta si s’aproven els esborranys
de les actes de les sessions anteriors: ordinària de 26 de setembre;
extraordinària urgent de 25 d’octubre de 2017 i extraordinària de 30 d’octubre
de 2017 de les quals s’ha tramés còpia a tots els regidors/es del consistori.
Ningú demana la paraula i, per tant, queden aprovades com a actes de les
esmentades sessions.

2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS.
Despatx Oficial
- 28 de setembre de 2017
Va tenir lloc la primera reunió de seguiment dels treballs de restauració de
la Pedrera dels Comuns. Explica que tal i com es va acordar, un cop signat
el conveni, es van iniciar els treballs restauració i s’està fent un seguiment
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trimestral per mirar que els treballs s’adeqüen al projecte de restauració.
Explica que els treballs estan avançats i que a finals de desembre hi haurà
una altre reunió in situ i convida a tots als regidors a participar d’aquestes
reunions trimestrals.
15 octubre i 9 novembre de 2017
L’alcalde va assistir als Consells d’Alcaldes per parlar de les ordenances
fiscals aplicables de cares al nou exercici 2018.
13 de novembre de 2017
L’alcalde juntament amb el tècnic senyor Esteve Costa i el senyor Lluís
Bayona representant de la Diputació de Girona, van fer una visita a les
obres realitzades al Pont del Llierca un cop acabades les obres. Explica
que de cares al futur s’intentarà aconseguir més subvencions per poder
realitzar noves actuacions de millora.
2 de novembre de 2017
L’alcalde es va reunir amb la tècnica de joventut per tractar la subvenció del
SOC en relació al programa de garantia juvenil. Explica que
malauradament no s’ha aconseguit.
3 i 17 de novembre de 2017
L’alcalde va mantenir una reunió amb els representants de l’Associació
Recreativa i Cultural del Casino de Tortellà per tal de tractar la futura
col·laboració ja que considera que s’ha d’intentar fer créixer culturalment
Tortellà. Explica que l’Ajuntament necessita espais on poder realitzar les
diferents activitats que es realitzen al llarg de l’any i que s’ha arribat a un
principi d’acord per tal que l’Ajuntament en pugui fer ús.
9 de novembre de 2017
L’alcalde va mantenir una reunió amb l’empresa Arriant Formació i Lleure,
SL. Explica que de cares al nou exercici aquesta empresa deixarà de
prestar els seus serveis a l’Ajuntament i es treballarà amb l’Associació
Truc.
17 de novembre de 2017
L’alcalde va mantenir una reunió amb els representants de l’AMPA per
establir les línies de la futura col·laboració. Explica que es farà un
seguiment trimestral.
18 de novembre de 2017
L’alcalde va assistir a l’esmorzar organitzat pel Club de Petanca a qui
agreix la invitació i manifesta que com saben podem comptar amb
l’Ajuntament de Tortellà.
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Informacions d’alcaldia
L’alcalde informa del següent:
- El 21 d’octubre es va realitzar la sessió informativa sobre el consum de
drogues a càrrec del senyor Alfredo de la Fuente. La regidora Mireia Canal
explica que va anar molt bé però malauradament hi havia poca gent.
- El dia 30 de setembre es va celebrar l’Acordionada. Aquest any el temps no
va acompanyar i els actes de la tarda es van fer a la sala del Casino de
Tortellà.
- El dia 1 d’octubre es va realitzar el referèndum convocat per la Generalitat
de Catalunya octubre. L’alcalde es mostra satisfet per la resposta de la
gent ja que va haver-hi molta participació
- El dia 4 de novembre es va realitzar la tradicional elecció de l’hereu i la
pubilla Garrotxa on hi va assistir la regidora Mireia Canal en representació
de l’Ajuntament.
- El dia 5 de novembre es va realitzar per primer cop la Castanyada Jove.
L’alcalde comenta que és una bona iniciativa per activar el jovent del poble.
- El dia 8 de novembre va tenir lloc la Castanyada organitzada pel Casa de la
Gent Gran de Tortellà a qui agraeix la invitació i els felicita per la bona
organització.
- L’alcalde fa un reconeixement al senyor Joaquim Pagès i Manté, ex alcalde
de l’Ajuntament de Tortellà que va traspassar el 15 de novembre, per qui té
una paraules d’agraïment per tots els anys que va estar a l’alcaldia fent
tasques pel municipi.
- Finalment, acaba desitjant molta sort al regidor Francesc Ten, candidat de
Junts per Catalunya a les properes eleccions al Parlament de Catalunya
que se celebraran el proper dia 21 de desembre.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA.
- Decret d’Alcaldia núm.148/17, de data 20 de setembre, de convocatòria al
Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 149/17, de data 20 de setembre, pagament
mitjançant transferència per desplaçament a la regidora Mireia Canal.
- Decret d’Alcaldia núm. 150/17, de data 25 de setembre, llicència d’obres
núm. X2017000062 per realitzar al c/ Sant Jaume, 16.
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- Decret d’Alcaldia núm. 151/17, de data 25 de setembre, llicència d’obres
núm. X2017000049, per realitzar al c/Olot, 5.
- Decret d’Alcaldia núm. 152/17, de data 25 de setembre, llicència d’obres
núm. X2017000033, per realitzar a l’Av. Xiruca, 20.
- Decret d’Alcaldia núm. 153/17, de data 25 de setembre, autoritzar
indemnitzacions càrrecs electes mes setembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 154/17, de data 26 de setembre, concessió subvenció
directa a l’Escola d’Educació Infantil i Primària Joan Roura Parella pels
llibres de reciclatge.
- Decret d’Alcaldia núm. 155/17, de data 28 de setembre, autorització
indemnitzacions càrrecs electes mes setembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 156/17, de data 28 de setembre, liquidació taxa per
ocupació domini públic a l’empresa Gurbtec Telecom, SL.
- Decret d’Alcaldia núm. 157/17, de data 28 de setembre, convocatòria JGL en
sessió ordinària dia 2 d’octubre.
- Decret d’Alcaldia núm.158/17, de data 2 d’octubre, autorització
administrativa a favor de l’entitat AEC Tortellà i Sales de Llierca per a la
utilització privativa del bar de la piscina municipal.
- Decret d’Alcaldia núm. 159/17, de data 2 d’octubre, canvi de titularitat d’una
activitat situada a Mas Roure Vell, abans Rústic Suites 4, SL i a partir d’ara
Clorvana, SL.
- Decret d’Alcaldia núm. 160/17, de data 2 d’octubre, designació d’alcalde
accidental per l’absència de l’alcalde al primer tinent d’alcalde Sr. Fernando
Durante i Acevedo.
- Decret d’Alcaldia núm. 161/17, de data
indemnitzacions càrrecs electes mes d’octubre.
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autorització

- Decret d’Alcaldia núm. 162/17, de data 4 d’octubre, autorització
administrativa per a la utilització de les pistes de tennis al Sr. J.B.M.
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- Decret d’Alcaldia núm. 163/17, de data 5 d’octubre, autorització transmissió
drets funeraris instada per la Sra. A.B.V a favor del Sr. E.P.F.
- Decret d’Alcaldia núm. 164/17, de data 6 d’octubre, adhesió a la contractació
del Consell Comarcal de la Garrotxa del servei de Prevenció de Riscos
Laborals.
- Decret d’Alcaldia núm. 165/17, de data 6 d’octubre, consulta pública prèvia a
la modificació de les Ordenances fiscals núm. 5 i núm. 20.
- Decret d’Alcaldia núm. 166/17, de data 9 d’octubre, consulta pública prèvia a
l’elaboració de l’Ordenança Fiscal reguladora de serveis administratius entre
d’altres, la piscina, camp de futbol, pistes tennis o sala de lectura.
- Decret d’Alcaldia núm. 167/17, de data 9 d’octubre, consulta pública prèvia
a l’elaboració de l’Ordenança Fiscal reguladora de serveis administratius:
expedició de certificats, fotocòpies, compulses documents, etcètera.
- Decret d’Alcaldia núm. 168/17, de data 10 d’octubre, consulta pública prèvia
a l’elaboració de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments d’interès general.
- Decret d’Alcaldia núm. 169/17, de data 10 d’octubre, autorització
administrativa per a la utilització del camp de futbol al Sr. E.P.A en
representació del Club Esportiu Santjoanenc.
- Decret d’Alcaldia núm. 170/17, de data 10 d’octubre, consulta prèvia a
l’aprovació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del
domini públic d’acord a l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret d’Alcaldia núm. 171/17, de data 10 d’octubre, consulta pública prèvia
a l’elaboració de l’Ordenança Fiscal reguladora de taxa per tramitació
activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats i de les
activitats innòcues i a la Llei 11/2009, regulació administrativa dels
espectacles i les activitats recreatives.
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- Decret d’Alcaldia núm. 172/17, de data 10 d’octubre, autorització
transmissió drets funeraris instada per la Sra. Q.C.F. heretera de 2 nínxols
del seu difunt pare.
- Decret d’Alcaldia núm. 173/17, de data 19 d’octubre, autorització transmissió
drets funeraris instada pel Sr. R.M.T en representació del seu difunt pare, a
favor dels 2 fills, Sr. R.M.T i P.M.T, mitjançant herència.
- Decret d’Alcaldia núm. 174/17, de data 24 d’octubre, convocatòria Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària urgent pel dia 25 d’octubre.
- Decret d’Alcaldia núm. 175/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Cableuropa, 4t. trim 2012.
- Decret d’Alcaldia núm. 176/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Cableuropa, any 2013.
- Decret d’Alcaldia núm. 177/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Orange Espagne, S.A. 1r i 2n trim. 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 178/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Orange Espagne, S.A. 1r trim. 2015.
- Decret d’Alcaldia núm. 179/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Orange Espagne, S.A. 2n, 3r i 4t trim. 2013.
- Decret d’Alcaldia núm. 180/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Orange Espagne, S.A. any 2014.
- Decret d’Alcaldia núm. 181/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Orange Espagne, S.A. any 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 182/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Endesa Energía, S.A.U, 2n trim. 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 183/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Viesgo Energia, S.L. any 2012.
- Decret d’Alcaldia núm. 184/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Viesgo Energia, S.L. 3r i 4t. trim. 2011.
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- Decret d’Alcaldia núm. 185/17, de data 25 d’octubre, convocatòria Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària urgent pel dia 26 d’octubre de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 186/17, de data 25 d’octubre, anul·lació del Decret
d’Alcaldia núm. 174/17.
- Decret d’Alcaldia núm. 187/17, de data 24 d’octubre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local de Endesa Energia XXI, S.L.U. 2n trim. 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 188/17, de data 25 d’octubre, convocatòria Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària pel dia 30 d’octubre de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 189/17, de data 30 d’octubre, acordar la ratificació
l’ordre de suspensió de les obres que es duen a terme a la finca situada al c/
Vinyot, 8.
- Decret d’Alcaldia núm. 190/17, de data 27 d’octubre, autoritzar transmissió
drets funeraris instada per la Sra. J.E.R. en representació del seu difunt pare
J.E.S, al seu favor mitjançant herència i amb el consentiment de la seva
germana.
- Decret d’Alcaldia núm. 191/17, de data 31 d’octubre, indemnitzacions per
assistències de càrrecs electes mes d’octubre.
- Decret d’Alcaldia núm. 192/17, de data 31 d’octubre, convocatòria JGL en
sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 193/17, de data 6 de novembre, incoació expedient
núm. X2017000104 procediment de protecció de la legalitat urbanística
contra la Sra. B.H.B, en relació amb els fets ja executats mancant títol
administratiu que habilita per dur-los a terme a l’immoble situat al c/ d’Olot,
22.
- Decret d’Alcaldia núm.194/17, de data 6 de novembre, iniciar procediment
administratiu per verificar el compliment dels requisits legals en relació a
l’activitat que es realitza al c/ Olot, 22.
- Decret d’Alcaldia núm. 195/17, de data 8 de novembre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local a Endesa Energia, SAU, 3r trim. 2017.
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- Decret d’Alcaldia núm. 196/17, de data 8 de novembre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local a Endesa Energia XXI, SLU, 3r trim. 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 197/17, de data 8 de novembre, indemnitzacions per
assistències de càrrecs electes mes de novembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 198/17, de data 9 de novembre, liquidació taxa per
ocupació domini públic local a Gurbtec Telecom, SL, 3r. trim. 2017.

4. PROCEDIR AL SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL
PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 21/12/17
A fi d’acomplir el que indica l’article 26 de la Llei orgànica del règim electoral
general vigent, s’ha procedit al sorteig dels membres de la mesa electoral per
les eleccions al Parlament de Catalunya, del proper dia 21 de desembre de
2017, essent el resultat el següent:
SECCIÓ

01

MESA

U

TITULARS
PRESIDENT/A: Joan Vergés Picart
1r VOCAL: Sergi Giralt Sacrest
2n VOCAL: Josep Vilanova Vergés

DNI 46673214G
DNI 41562079K
DNI 77900827B

Elector/a núm. 0571
Elector/a núm. 0224
Elector/a núm. 0600

DNI 77922021E
DNI 43638896F

Elector/a núm. 0276
Elector/a núm. 0018

DNI 38818167D
DNI 77295537N

Elector/a núm. 0227
Elector/a núm. 0053

DNI 77915002H
DNI 39890241F

Elector/a núm. 0098
Elector/a núm. 0067

DNI 40321061Z
DNI 77609224W

Elector/a núm. 0387
Elector/a núm. 0178

SUPLENTS
PRESIDENT/A
1r suplent: Enric Leemans Noguer
2n suplent: Maria Emilia Arcas Saavedra

1r VOCAL
1r suplent: Sergio Gómez Pérez
2n suplent: Maria Rosa Bartrés Escrich

2n VOCAL
1r suplent: Dana Carrillo Badosa
2n suplent: Roger Blanch Goma

RESERVES
PRESIDENT/A
1r reserva: Francesc Planas Puigdevall
2n reserva: Jaume Feliu Torrent
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1r VOCAL
1r suplent: David Pi Xandri
2n suplent: Núria Bedmar Ripoll

DNI 77912940A
DNI 52392006F

Elector/a núm. 0374
Elector/a núm. 0065

DNI 46743751T
DNI 41594402Y

Elector/a núm. 0329
Elector/a núm. 0591

2n VOCAL
1r suplent: Ana Maria Morera Vallverdu
2n suplent: Raquel Vilanova Costa

Al mateix temps, s’han escollit dos reserves més cada lloc de les meses per
cobrir eventuals vacants en els llocs anteriorment assenyalats.

5. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 7/2017 DEL PRESSUPOST VIGENT.
Davant la necessitat de procedir a la modificació de crèdit amb un origen de
fons per transferència de partides, baixes per anul·lació i una aplicació de fons
per transferència de partides i crèdit extraordinari.
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.
El crèdit extraordinari és una modificació del pressupost de despesa mitjançant
la qual s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa específica i
determinada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i per a la qual no
existeix crèdit.
L’article 36 del Reial decret 500/1990 estableix que els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, es podran finançar, entre d’altres mitjançant anul·lació o
baixes de crèdit d’altres partides del pressupost vigent no compromeses, la
dotació de les quals s’estimen reduïdes sen pertorbar el respectiu servei.
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, baixes per anul·lació i crèdit extraordinari núm. 7/17, segons el detall
següent:
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Altes en partides de despeses
Aplicació Pressupostària
Programes
491

Econòmica
60900

151

25003

1623

25001

165

22101

Descripció

Aportació Fibra Òptica
Consell Comarcal – Assistència
Tècnica
Consell Comarcal – Tractament
Deixalles
Subministrament Enllumenat Públic
TOTAL INGRESSOS

Euros

15.000,00
1.500,00
1.050,00
1.000,00
18.550,00

Baixes en partida de despeses
Aplicació Pressupostària
Programes
011

Econòmica
91301

342
920
929
323
933
943
171

61901
62300
50000
48900
25005
46502
61905

Descripció

Euros

Amortització préstec sentència

1.700,00

Fossa sèptica
Equip de so
Fons de contingència
AMPA
Xaloc actualització cadastre
Aportació Consorci Acció Social
Parc Santaló
TOTAL DESPESES

7.900,00
1.000,00
4.400,00
500
1.000,00
950
1.100,00
18.550,00

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.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 3 abstencions (PDeCAT i CUP).
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6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL, LES
BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A
L’EXERCICI 2018.
De conformitat amb allò establert a l'article 168.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, aquesta Alcaldia, ha de formar el Pressupost General,
degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i
documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.
L’expedient ha de tramitar-se segons les disposicions contingudes en el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i al Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
El Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat pressupostària entès
com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb allò previst
en els articles 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
D’acord amb allò disposat a l'article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i
els seus Organismes Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el
corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les
Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat
Local corresponent.
El Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel Pressupost de
l'Ajuntament de Tortellà.
El projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article
164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme amb el que
disposa l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
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s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporant
els estats de despeses i ingressos i les Bases d'Execució.
L’estat d’ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme amb allò regulat
als apartats 1 i 2 de l'article 167 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
L’estat de despeses s’ha confeccionat conforme allò previst a l'article 167 i
a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals.
El Pressupost no conté dèficit inicial, i els ingressos per operacions corrents
superen les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per
endeutament.
Així mateix, també, s'ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en virtut d'allò previst a l’article 16.2 del
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
El procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se a allò
regulat en els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
L’acord d'aprovació corresponent al Ple per majoria simple, per aplicació d'allò
disposat a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
concordança amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
L’acord ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple.
A l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats
aquells que reuneixen els requisits de l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu
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2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, que podran presentar reclamacions únicament pels motius
previstos en l'article 170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el
termini màxim d'un mes.
El Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions.
L’aprovació definitiva ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortellà,
per a l’exercici 2018, juntament amb les Bases d’Execució, resumit per capítols
del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES:
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. Operacions corrents:
Cap. 1
Despeses Personal ....................... 184.803,00€
Cap. 2
Despeses béns i serveis ............... 412.936,93€
Cap. 3
Despeses financeres............................ 797,43€
Cap. 4
Transferències corrents .................. 29.437,32€
Cap. 5
Fons de contingència ........................ 5.000,00€
A.2.. Operacions de capital:
Cap. 6
Inversions reals ............................. 115.486,53€
B) OPERACIONS FINANCERES
Cap. 9
Passius financers ............................ 14.193,56€
TOTAL DESPESES

762.654,77€

ESTAT D’INGRESSOS:
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. Operacions corrents:
Cap. 1
Impostos directes .......................... 197.600,00€
Cap. 2
Impostos indirectes ........................... 7.000,00€
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Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5

Taxes i altres ingressos ................ 107.951,00€
Transferències corrents ................ 356.256,74€
Ingressos patrimonials ...................... 3.700,00€

A.2. Operacions de Capital:
Cap. 7
Transferències de capital ................ 90.147,03€
TOTAL INGRESSOS

762.654,77€

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs
de treball reservats a funcionaris i personal laboral.
Tercer.- Exposar a informació pública el Pressupost General per a l’any 2018,
les Bases d’Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de que les persones interessades puguin
presentar les reclamacions que considerin pertinents.
Quart.- Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap al·legació, l’acord
inicial esdevindrà a definitiu sense la necessitat d’adoptar un nou acord plenari i
entrarà en vigor l’exercici al qual es refereix. D’altra manera, el Ple disposarà
d’un mes per resoldre les al·legacions presentades i per a procedir a la seva
aprovació definitiva.
Cinquè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a
l’Administració Local.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido qui demana poder obtenir un còpia de
la memòria de l’Alcaldia. Per la seva part, el regidor Francesc Ten demana si
és possible publicar-la al butlletí municipal.
L’alcalde manifesta que no hi ha cap inconvenient en fer-ho.
Seguidament pren la paraula el regidor Francesc Ten manifestant que són uns
pressupostos ben fets i que s’observa la voluntat afegida de millorar
políticament. Continua dient que són importants pel poble perquè no hi ha la
incertesa jurídica dels últims anys ni l’ombra de la Pedrera dels Comuns. Al
mateix temps, manifesta que la intenció de fer els pressupostos participatius és
excel·lent. Per contra, manifesta que el punt feble d’aquests pressupostos és
14
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que només són de l’equip de govern. Acaba dient que el seu grup realitzarà un
vot favorable i una abstenció per tal que no es consideri un xec en blanc.
L’Alcalde contesta dient que s’han viscut uns primers anys de legislatura molt
difícils i que de cares als següents s’intentarà ser més propers.
El regidor Fèlix Valero pren la paraula i manifesta que totes les despeses
d’advocats, procuradors, informes s’han aplicat al capítol segon de despeses,
fet que ha minvat les possibilitat de l’Ajuntament per realitzar més actuacions.
Pren la paraula el portaveu de la CUP, el senyor Olivier Viscido, qui felicita
l’equip de govern pels pressupostos ja que considera que estan molt més ben
fets que els dels anys anteriors. Continua dient que els punts positius d’aquests
pressupostos, entre d’altres, són els següents: estan més desglossats; són més
àgils i entenedors; hi ha hagut més marge per revisar-los; s’han reduït
despeses innecessàries; s’ha previst la participació dels veïns, i no s’ha renovat
el conveni amb Olot TV. Per altra banda, manifesta que els punts negatius dels
pressupostos, entre d’altres són: reivindica que s’instal·li una cartellera per les
entitats del poble; no s’està d’acord en la ubicació de la pista de skate perquè
és una zona verda i hi ha altres llocs com l’aparcament de la llar d’infants com a
possible ubicació; no s’està d’acord amb la inversió que es realitzarà a la llar
d’infants; no veu necessari renovar el mobiliari de l’Ajuntament; creu que no
s’ha atès la demanda del seu grup en fer un pressupostos de caire més socials
que garanteixin els drets socials; respecte a les deixalles creu que no s’han
d’imposar multes sinó crear els espais adequats per abocar-les correctament;
respecte el sistema de control horari creu que és excessiu; finalment, manifesta
que no hi hagut reunions prèvies per poder fer el pressupost junts malgrat
haver-hi més temps d’antelació.
L’alcalde respon al regidor dient que la possibilitat d’instal·lar una cartellera
pública per les entitats és un tema positiu i que valoraran; en relació a la pista
d’skate manifesta que l’espai no és un espai verd sinó que s’hi aboca la resta
de la poda; en relació a la llar d’infants explica que l’edifici està bé però que és
necessari fer-hi millores per poder iniciar una activitat; en quant els mobles de
l’Ajuntament, manifesta que les teles de les cadires estaven esparracades, que
es substituirà la taula de reunions del seu despatx per una de més gran i que
l’antiga anirà a la llar d’infants; pel què fa al control horari, manifesta que el
personal treballa en horaris diferents i és necessari tenir un mínim control; pel
que fa a les deixalles, explica que hi ha problema gran i que per això s’han
destinat diners per millorar les zones de contenidors; finalment, manifesta que
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ja són un pressupostos de caire social ja que es dediquen molts diners en
aquest àmbit, com per exemple, en el centre de la gent gran (SAIAR).
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (Independents per
Tortellà i PDeCAT), 1 en contra (CUP) i una abstenció (PDeCAT).
En aquest moment quan són les 14:15 hores, el regidor Fernando Durante
abandona la sessió degut a una urgència.

7. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat introduir la següent
proposta:
7.1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT
DE TORTELLÀ PER REGULAR EL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS
DESCRITES EN EL PLA LOCAL DE JOVENTUT, DERIVAT DE L’ADDENA
2017 DEL CONTRACTE PROGRAMA DE JOVENTUT 2016 – 2019, DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
L’Alcalde proposa al Ple de la corporació:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament de Tortellà per regular el finançament de les activitats descrites en
el pla local de joventut, derivat de l’addenda 2017 del contracte programa de
joventut 2016-2019, de la Generalitat de Catalunya, que literalment transcriu:
REUNITS
D'una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la
Garrotxa que actua en nom i representació d'aquesta corporació.
De l'altra, el Sr. Rafel Domínguez i Blázquez alcalde de l’Ajuntament de
Tortellà.
Reconeixent-se ambdues parts capacitat per actuar en aquest acte:
EXPOSEN
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En data 5 de setembre de 2016 el president del Consell Comarcal de la
Garrotxa va aprovar i formalitzar el contracte programa 2016-2019 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
i el Consell Comarcal de la Garrotxa, en matèria de polítiques de joventut.
L’esmentat contracte programa contempla, en el seu annex, la Fitxa número 43
relativa als plans locals i comarcals de joventut.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, segons les línies del contracte programa
del Departament de Treball, Afers socials i famílies, gestiona, dinamitza i vetlla
per les funcions d'assistència i cooperació als municipis del seu àmbit territorial
en matèria de joventut, desplegada en el marc dels plans comarcals de
joventut.
Els ens locals, segons la Llei 33/2010 de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut
de Catalunya, han de vetllar perquè al seu territori es duguin a terme els
serveis i les activitats en matèria de joventut desplegades a través dels plans
locals de joventut.
En data 27 d'octubre de 2017, el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar
l'addenda 2017 corresponent al contracte programa de joventut 2016 - 2019,
proposada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta addenda inclou un import de 28.317,50
euros que s'han de destinar als 11 plans locals de joventut de la comarca, i
2.980,00 euros destinats als ajuntaments de fins a 500 habitants, en concepte
de suport a plans locals i comarcals de joventut de la Garrotxa per al
desplegament d’actuacions a municipis en matèria de joventut.
Per tal de regular com es durà a terme aquesta aportació es creu convenient
formalitzar el corresponent conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal
de la Garrotxa i l'Ajuntament de Tortellà.
Per tot l’anterior, les parts signants,
CONVENEN
Primer. – Objecte
És objecte del present conveni regular l'aportació econòmica que el Consell
Comarcal ha de fer a l'Ajuntament de Tortellà estipulada dins la fitxa 43 de
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l'addenda del contracte programa de joventut corresponent al 2017.
Segon. - Obligacions del Consell Comarcal de la Garrotxa
Fer una aportació de 2.600,00 euros a l'Ajuntament de Tortellà en concepte de
finançament de les activitats desplegades al pla local de joventut del municipi.
El Consell Comarcal es compromet a efectuar el pagament convingut en aquest
conveni sempre i quan la Generalitat hagi efectuat prèviament la corresponent
transferència de fons.
Tercer. - Obligacions de l'Ajuntament de Tortellà
Assumir les despeses directes relatives a l’execució de les activitats
desplegades dins el pla local de joventut.
Presentar al Consell Comarcal la justificació econòmica i qualitativa mitjançant
model facilitat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, amb les despeses realitzades en concepte del pla
local de joventut, certificades per l’interventor de l’Ajuntament i dins el termini
establert.
Esmenar, si s’escau, el requeriments de documents relatius a la justificació de
l'aportació.
Quart. – Vigència
La vigència d'aquest conveni resta vinculada a la finalització de l'aportació
econòmica al pla local de joventut amb inclusió de tots els requeriments que si
s‘escau pertoquin.
Cinquè. – Extinció del conveni
El present conveni es resoldrà:
a) Per mutu acord entre les parts.
b) Per manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de 3 mesos
a la data de termini de vigència del conveni.
c) Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la
normativa aplicable.
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Sisè. – Jurisdicció competent
En tot el no previst en aquest conveni, es resoldrà de comú acord entre les
parts. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment
d’aquest conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
Els atorgants, en senyal de conformitat i després de llegir el present conveni de
col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen
a la data de la signatura electrònica.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
Independents per Tortellà i 2 vots PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

8. PRECS I PREGUNTES
Precs
El regidor Francesc Ten realitza els següent precs:
-

Hi ha un cotxe abandonat des de fa molts mesos a la zona de
l’escorxador que s’hauria de treure.
S’haurien d’augmentar els contenidors de plàstic.
Falta la senyal de càrrega descàrrega al carrer Sant Joan.
A la zona de la parada del bus s’hauria d’instal·lar una una paperera
perquè hi ha molta brutícia.

L’alcalde en pren nota.
El regidor Albert Vergés manifesta que el dia 26 de novembre es realitzarà la
trepitja Garrotxa i que de cares a l’any vinent el recorregut canviarà. Al mateix
temps, informa que pel proper dissabte l’entitat La Guilla ha organitzat una
caminada de Tortellà a Sant Llorenç de Cerdans.
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No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
15:25 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos,
estenc aquesta acta que es signa de forma electrònica.
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