AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, SESSIÓ ORDINÀRIA
NÚM. 5/2017, CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017.
A Tortellà, el dia 26 de setembre 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,
Albert Vergés Sarola i Oliver Viscido Sotelo.
El Sr. Francesc Xavier Ten Costa 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 18
DE JULIOL 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 18 de juliol de 2017 de la qual s’ha
tramés còpia a tots els regidors/es del consistori.
Ningú 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.
L’alcalde vol fer lectura d’un manifest aprovat en el Consell d’Alcaldes de la
setmana passada. No es transcriu el manifest ja que quedarà enregistrada en
format àudio.
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L’alcalde vol fer la lectura d’un manifest del seu grup polític en relació al
referèndum de l’1 d’octubre del present 2017. No es transcriu el manifest ja que
quedarà enregistrada en format àudio.
Despatx Oficial
- 28 d’agost de 2017.
L’alcalde juntament amb el senyor Josep Bou, va realitzar una primera visita a
la Pedrera dels Comuns on ja hi han màquines treballant.
- 5 de setembre de 2017.
L’alcalde va assistir a una reunió amb els representants de Turisme Garrotxa i
diferents comerciants del poble. En aquest punt, fa entrega als regidors de dos
tríptics que s’han realitzat amb la col·laboració Consorci de l’Alta Garrotxa i una
veïna del poble ha fet de forma altruista. Informa que el cost per l’Ajuntament
ha estat de 220.-€ aproximadament.
- 21 de setembre de 2017.
L’alcalde va assistir a la reunió periòdica del Consell d’Alcaldes.
Informacions d’alcaldia
L’alcalde informa del següent:
- El dia 16 de setembre es va celebrarà la Fira de la Cervesa de Tortellà amb
diferents activitats, entre d’altres, la trobada de gegants i el concurs d’all i oli.
- El dia 21 setembre es va realitzar una xerrada sobre la donació de sang a
l’Escola Municipal.
- En relació a la Festa Major d’enguay, informa que els comptes es faran
públics en el butlletí municipal.
- Respecte a la piscina municipal, informa que hi haurà un superàvit de 3.000.€ aproximadament.
- Finalment, informa que la setmana passada van començar les obres de
millora de la tanca de les pistes de tennis. En aquest punt, el regidor d’esports
Fernando Durante manifesta que és una instal·lació amb un impacte visual
important quan s’arriba al poble i que s’ha reduït els costos de l’obra
aprofitant la instal·lació ja existent.
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3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA.
- Decret d’Alcaldia núm.114/17, de data 14 de juliol, indemnitzacions
assistències càrrecs electes mes juliol.
- Decret d’Alcaldia núm. 115/17, de data 14 de juliol, desistiment sol·licitud
permís obres instal·lació hivernacle al polígon 3, parcel·la 57.
- Decret d’Alcaldia núm. 116/17, de data 18 de juliol, autorització instal·lació
escenari piscina municipal pels mesos de juliol i agost.
- Decret d’Alcaldia núm. 117/17, de data 20 de juliol, indemnitzacions
assistències càrrecs electes mes juliol.
- Decret d’Alcaldia núm. 118/17, de data 21 de juliol, llicència obres núm.
21/2017 per realitzar al c/ Olot, 5.
- Decret d’Alcaldia núm. 119/17, de data 7 d’agost, aprovació despeses
assegurança climatologia Festa Major.
- Decret d’Alcaldia núm. 120/17, de data 9 d’agost, concessió permís per
passar per la nostra població la 3a Travessia dos mars del Mediterrani al
Cantàbric els dies 20 i 21 d’agost.
- Decret d’Alcaldia núm. 121/17, de data 10 d’agost, autorització ocupació
edifici ajuntament vell per classes de ioga.
- Decret d’Alcaldia núm. 122/17, de data 11 d’agost, aprovació despeses mes
juliol.
- Decret d’Alcaldia núm. 123/17, de data 11 d’agost, concessió subvenció
directa a favor de l’Associació Músics Associats del Llierca.
- Decret d’Alcaldia núm. 124/17, de data 14 d’agost, devolució fiança derivada
permís d’obres 7/2007.
- Decret d’Alcaldia núm. 125/17, de data 22 d’agost, autorització ocupació
edifici ajuntament vell per classes de pilates.
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- Decret d’Alcaldia núm. 126/17, de data 22 d’agost, llicència d’obres núm.
22/17 per realitzar al c/ Sant Joan, 1.
- Decret d’Alcaldia núm. 127/17, de data 22 d’agost, llicència d’obres núm.
23/17 per realitzar al c/ Sant Pere, 10.
- Decret d’Alcaldia núm. 128/17, de data 22 d’agost, llicència d’obres núm. 24/
17 per realitzar a plaça Mercat, 6.
- Decret d’Alcaldia núm. 129/17, de data 22 d’agost, llicència d’obres núm.
33/16-AMPLIACIÓ per desplaçar farola al c/ Manel Saderra, 5.
- Decret d’Alcaldia núm. 130/17, de data 28 d’agost, aprovació bases
participació Fira de la Cervesa Artesana.
- Decret d’Alcaldia núm. 131/17, de data 30 d’agost, sol·licitar subvenció
programes del Dipsalut 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 132/17, de data 29 d’agost, autoritzar transmissió
drets funeraris instada per la Sra. A.V.F.F.
- Decret d’Alcaldia núm. 133/17, de data 31 d’agost, denegació permís d’obres
demanat pel Sr. O.D. T .
- Decret d’Alcaldia núm. 134/17, de data 31 d’agost, convocar J.G.L. pel dia 4
de setembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 135/17, de data 31 d’agost, transmissió de drets
funeraris de les Sres. M.S.S i MC.S.S.
- Decret d’Alcaldia núm. 136/17, de data 4 de setembre, incoació expedient de
protecció de la legalitat urbanística del Sr. O.D.T.
- Decret d’Alcaldia núm. 137/17, de data 4 de setembre, finalització expedient
d’ordre d’execució contra el Bisbat de Girona.
- Decret d’Alcaldia núm. 138/17, de data 5 de setembre, sobreseure el
procediment de disciplina urbanística incoat contra el Sr. M.O.G.
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- Decret d’Alcaldia núm. 139/17, de data 7 de setembre, sol·licitar subvenció a
Dipsalut-Pt10, actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes.
- Decret d’Alcaldia núm. 140/17, de data 8 de setembre, incoació expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits de les despeses presentades per la
realització d’obres i prestació de serveis.
- Decret d’Alcaldia núm. 141/17, de data 13 de setembre, indemnitzacions
assistències càrrecs electes a la JGL mes setembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 142/17, de data 15 de setembre, modificació horari
d’una treballadora de la Corporació.
- Decret d’Alcaldia núm. 143/17, de data 18 de setembre, sol·licitar subvenció
a l’Agència Catalana de l’Aigua per instal·lar dos comptadors volumètrics.
- Decret d’Alcaldia núm. 144/17, de data 20 de setembre, aprovació línies
fonamentals del pressupost de l’exercici 2018.
- Decret d’Alcaldia núm. 145/17, de data 19 de setembre, modificació de crèdit
mitjançant generació de crèdit.
- Decret d’Alcaldia núm. 146/17, de data 20 de setembre, denegació d’una
autorització cessió sala antic Ajuntament a la CUP Tortellà-Vall del Llierca.
- Decret d’Alcaldia núm. 147/2017, de data 20 setembre, autorització cessió
sala antic Ajuntament a la CUP Tortellà-Vall del Llierca.

4. APROVAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL QUARTA DEL CONVENI
ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE
TORTELLÀ SOBRE EL CONSULTORI LOCAL.
Atès que la Gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de seguir
prestant l’assistència sanitària de cobertura pública en el Consultori municipal
de Tortellà, ubicat en el Consultori Local, al c/ Olot, núm. 14, el qual està inscrit
al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Direcció General
d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut, amb el número
E17022389.
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Atès el conveni de data 1 d’octubre de 2014, aprovat pel Ple de la Corporació
del dia 30 de gener de 2015, redactat per part del Servei Català de la Salut, on
es regulen les condicions de la prestació, en el Consultori Mèdic Municipal
ubicat a la planta baixa del Consultori Local, de la corresponent assistència
sanitària de cobertura pública a càrrec de CatSalut
Atesa la clàusula Addicional Quarta del conveni (codi 644414514) establert
amb data 1 d’octubre de 2014 entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i
l’Ajuntament de Tortellà, per la qual es fixen la contraprestació econòmica i el
sistema de pagament pel període 1 de gener de 2017 al 31 de desembre de
2017 i per a la unitat proveïdora (UP) amb codi 05409.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar la clàusula addicional quarta del conveni amb el codi
644414514 establert en data 1 d’octubre de 2014 entre el CatSalut i
l’Ajuntament de Tortellà per la prestació d’assistència sanitària en el Consultori
Mèdic Municipal a càrrec de CatSalut, la qual es transcriu literalment tot seguit:
“1. CLÀUSULA ADDICIONAL QUARTA
Codi Conveni: 644414514
Entre l'entitat: Ajuntament Tortellà i el Servei Català de la Salut, (CatSalut)
Data Conveni: 01 octubre de 2014
Nom Entitat i NIF: Ajuntament Tortellà, P1721300J
Línia Assistencial: Atenció Extrahospitalària
Objecte: Atenció primària en consultori municipal
Posició Pressupostària: 251000900/4110/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Consultori local Tortellà, 05409
Període Clàusula: 01 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017
2. ACTIVITAT
Donar suport amb els mitjans corresponents a l'atenció sanitària d'atenció
primària.
L’Ajuntament s'ha de fer càrrec de les despeses corrents de funcionament i
manteniment del centre (electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...).
3. SISTEMA DE PAGAMENT
Import màxim període clàusula: 14.763,18 euros
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Es farà efectiu en pagaments fixes trimestrals.
4. FACTURACIÓ
La nota de càrrec de les despeses vinculades al conveni corresponents a la
contraprestació econòmica de l’activitat contractada a càrrec del CatSalut es
realitzarà d’acord a les normes, manuals de facturació i instruccions vigents
que determini el CatSalut.
Les notes de càrrec de les despeses vinculades al conveni s'hauran de
presentar a la regió sanitària corresponent abans del cinquè dia hàbil del mes
següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les despeses ocasionades
pels conceptes que s'indiquen al punt 2. Activitat.
5. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ
A final de l' exercici, l’Ajuntament presentarà junt amb la nota de càrrec de les
despeses vinculades al conveni de desembre un certificat de les despeses
suportades durant tot l' exercici.
La regió sanitària procedirà a realitzar una regularització detraient de l'import
total anual tramitat per al seu pagament, l'import no justificat.
No es procedirà a cap regularització si l’import justificat és igual o superior a
l’import tramitat per al seu pagament.
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la
documentació que en relació a l'activitat contractada consideri necessària.
6. RATIFICACIÓ
Conforme amb el que preveu l'apartat 3 de l'acord del Consell de Direcció del
Servei Català de la Salut, de 27 de gener de 1993 de delegació de funcions
d’aquest òrgan en el director del Servei, aquesta clàusula addicional està
sotmesa a la ratificació del Consell esmentat.
7. LLOC, DATA i SIGNATURA
I perquè consti, s’estén i signa el present document electrònic a Barcelona”
David Elvira i Martínez
Director
Servei Català de la Salut

Rafel Domínguez Blázquez
Alcalde-President
Ajuntament de Tortellà”
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Segon.- Autoritzar al senyor Alcalde en representació de la Corporació per la
signatura i formalització de l’esmentada clàusula addicional.
Tercer.- Trametre la clàusula addicional quarta, degudament signada, a la
Unitat de Compra de Serveis i Control de Gestió (Regió Sanitària Girona).
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.

5. APROVAR L’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en
les sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens
locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de
preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de
procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb
aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local,
de caràcter associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica
pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de Governació i
Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del Pla
de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de
Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el
domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general
de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts
per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un
servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de
Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM,
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la
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Llei reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts
en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de
l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè
Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la
Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar
aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació
pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local (LRSAL)
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data
14 de desembre de 2014
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa l'adopció del següent acord:
A C O R D:
1.- Acordar l’adhesió de l'Ajuntament de Tortellà al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2.- Facultar al senyor alcalde Rafel Domínguez Blázquez perquè en nom i
representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents
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que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als
diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació
formalitzi.
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament
Local.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 1 PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

6. APROVAR L’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI
D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ
D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
ATÈS
LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES
I. Que per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va
acordar l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats
locals de Catalunya, amb la denominació d'expedient 2015.04. de les quals
serà prenedor el Consorci Català de Desenvolupament Local i coprenedores
aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi
adhereixin.
II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost
del 2015, i el Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va
fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte.
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va
valorar les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i
va traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació,
segons:
 Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil:
Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
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 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y
Reaseguros
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal
en España
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de
l’Administració, a favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de
Seguros y Reaseguros
 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag,
SE Sucursal en España.
IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar
adjudicar els lots a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de
valoració exposada al punt anterior.
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les
administracions públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que
disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa
de contractació.
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de
contractació.
LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ
VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,
en sessió de 21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la
contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de les
assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de
Catalunya.
VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació
en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i
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en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que
els interessants pogueren presentar les seves proposicions.
IX. Que en data 25 de Juny va cloure el termini de presentació d’ofertes.
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la
Mesa de contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa
FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va
traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català
pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació.
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a
l’empresa FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS
l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi relacionen
la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança
de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals
de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de
contractació.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa l'adopció del següent acord:
A C O R D:
Primer.- Que, l’Ajuntament de Tortellà s’adhereix a l’Acord marc del servei de
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir
la condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Que, l’Ajuntament de Tortellà s’adhereix a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04) i contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen.
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Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de 1.603,99 euros.
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva
recepció per part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament
Local.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci
Català pel Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a
Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona)
Cinquè.- Per a dur a terme aquestes adhesions a les pòlisses licitades, s’han
d’anul·lar en temps i forma les pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza
expressament a Ferrer&Ojeda perquè pugui anul·lar els contractes o pòlisses
actuals amb les companyies asseguradores.
El regidor Albert Vergés manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que no han
participat en la contractació.
El regidor Olivier Viscido demana quines empreses participen en la central de
comptes de l’ACM.
L’alcalde contesta que les empreses i el detall de la licitació es poden trobar a
la pàgina web de l’ACM.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà – CP) i 2 abstencions PDeCAT i CUP).

7. APROVAR LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE
DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, QUE HA
D’ADOPTAR EL PLE MUNICIPAL
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència,
entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, així com la prestació dels serveis de gestió de la recaptació
tributària, en període voluntari i executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d)
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les
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administracions públiques prestaran en l'àmbit propi, l'assistència que les altres
administracions poguessin sol·licitar per a l'eficaç exercici de les seves
competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa
de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions
que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que
aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa l'adopció del següent acord:
A C O R D:
Primer.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1
del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a
continuació s’especifiquen:
LIQUIDACIÓ
TIPUS D'INGRÉS
GESTIÓ
RECAPTACIÓ
Voluntària Executiva
Taxa per serveis administratius

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la
Diputació de 22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en
data 28 de setembre de 2009.
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La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els
nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Segon. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de
quatre (4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats
en matèria de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb
anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament
d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la
sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis
(6) mesos.
Tercer. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla
el present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis
encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les
seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació
de Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una
certificació que s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en
compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que
siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
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ANNEX I
•

Delegació de la recaptació en període de pagament executiu

El contingut d’aquesta delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a. Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’entitats
col·laboradores i establir els límits de la col·laboració.
b. Expedir relacions de deutors per rebuts i certificacions de descobert per
liquidacions d’ingrés directe
c. Dictar la provisió de constrenyiment, quan sigui procedent, notificar-la i
resoldre els recursos contra aquest acte administratiu.
d. La liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos
de demora i costes
e. Emetre documents de cobrament i acreditacions de pagament
f. Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments
g. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les
h. Ordenar la constitució d’hipoteques especials
i. Dictar acords de derivació de procediment.
j. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats
k. Autoritzar i presidir subhastes
l. Acordar la suspensió del procediment
m. Resoldre terceries de domini i de millor dret
n. Proposar l’adjudicació de bens a l’Ajuntament, expedint les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els registres públics
o. Aprovar la prescripció del deute
p. Declarar crèdits incobrables per resultar fallits els obligats al pagament.
q. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la
recaptació executiva dels tributs delegats
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat amb 5 vots a favor (4
vots d’Independents per Tortellà – CP i 1 PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

8. APROVAR L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT 1/2017.
Vista la relació de despeses procedents d’exercicis anteriors, corresponents a
obres i serveis prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 7.010,90
euros.
_
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Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció Municipal.
_
Considerant que l’aprovació del present expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits correspon al Ple de la Corporació per no existir dotació
pressupostària específica, tal i com disposa l’article 60 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
_
Pel que s’ha exposat s’eleva al Ple de la Corporació la següent, PROPOSTA
D’ACORD:
_
Primer.- Resoldre la discrepància i aixecar l’objecció formulada per la
Intervenció Municipal, continuant la tramitació de l’expedient.
_
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient núm. X2017000056,
per un import total de 7.010,90 euros, dels crèdits que a continuació es
detallen:
-

Factura núm. 360 de data 15/11/2010 per import de....................824,61 €
Factura núm. 259 de data 31/08/2010 per import de....................590,74 €
Factura núm. 16 de data 31/01/2010 per import de......................350,88 €
Factura núm. 284 de data 15/07/2009 per import de....................194,22 €
Factura núm. 17 de data 31/01/2009 per import de......................177,25 €
Factura núm. 560 de data 31/12/2008 per import de....................814,16 €
Factura núm. 506 de data 30/11/2008 per import de.................1.080,84 €
Factura núm. 447 de data 31/10/2008 per import de......................20,98 €
Factura núm. 421 de data 15/10/2008 per import de.................2.957,22 €

Tercer.- Aplicar al pressupost de l’exercici vigent els corresponents crèdits,
amb càrrec a les aplicacions que s’assenyalen en la relació anterior.
El regidor Albert Vergés pregunta per què no s’havia pagat aquest deute.
L’alcalde contesta que això s’hauria de pregunta als responsables anteriors del
Consistori.
El regidor Olivier Viscido pregunta si aquests diners es pagaran a l’empresa
CYCOSA?
L’alcalde respon que sí ja que formen part del conveni aprovat al seu dia.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà – CP), 1 en contra (PDeCAT) i 1 abstenció (CUP).

9. APROVAR EL CONVENI TIPUS DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ (DARP) I
L’ENTITAT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PER TAL DE
REALITZAR LA GESTIÓ FORESTAL A LES FORESTS DE LA SEVA
TITULARITAT DE FORMA CONJUNTA AMB LES FORESTS DE
TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant el
Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, té atribuïdes les competències en l’àmbit dels boscos que
inclouen la de gestionar les forests del domini públic forestal.
L’Ajuntament de Tortellà és competent en matèria de sostenibilitat ambiental en
gestionar els boscos de titularitat municipal, contribuint a la estabilitat de la
població rural del terme municipal, gestió forestal dels boscos de forma
ordenada, millora de les
masses forestals i divulgació de tasques de gestió forestal i aprofitaments dels
productes del bosc.
Vist el Conveni tipus de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de Tortellà per tal de realitzar la gestió
forestal a les forest de la seva titularitat de forma conjunta.
D’acord amb les clàusules d’aquest conveni el DARP, realitzarà la gestió de la
forest de l’entitat local de forma conjunta amb la gestió de la forest de titularitat
pròpia amb recolzament en la defensa de la propietat de les forest, gestió
d’ocupacions, redacció dels Instruments d’Ordenació Forestal (IOF), control,
direcció i seguiment dels IOF, actuacions prevencions d’incendis, erosió,
plagues, assessorament en subvencions i actuacions del Pla anual
d’aprofitaments forestals i l’Ajuntament de Tortellà, proposarà al DARP les
actuacions a realitzar, aportarà el 15% dels aprofitaments i licitarà de forma
conjunta els aprofitaments fustaners.
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Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i vist
l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
I d’acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local.
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració administrativa amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb l’objecte
esmentat i aprovar el clausurat del mateix que consta a l’expedient, al qual
s’adjunta els annexos de les forests incloses.
Segon.- Determinar que el conveni tindrà vigència de 3 anys a partir de la seva
signatura, si bé podrà ser prorroga amb l’acord d’ambdues parts.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els
tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords
adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al
seu text del conveni que no en desvirtuïn substancialment el contingut.
Quart.- Trametre aquest acord i el conveni signat a al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i a la Direcció General d’Administració Local,
tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
El regidor Olivier Viscido pregunta que tindrà la decisió final?
L’alcalde respon que l’Ajuntament sempre serà el propietari dels seus terrenys.
El regidor Olivier Viscido pregunta si el DARP fa propostes de replantació?
El regidor Felix Valero respon que sí. Afegeix que hi ha dues parts: la primera,
és que ja es treballa amb el DARP amb gestió forestal; i la segona, és la que fa
referència al tema de les aportacions on tots els beneficis dels terrenys de la
Generalitat (100%) aniran al fons comú mentre que els terrenys de l’Ajuntament
només el 15% aniran a l’esmentat fons.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels presents.
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10. DONAR COMPTE DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ D’ENTITATS LOCALS I DEL
PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE 2017
En aquest punt de l’ordre del dia, concretament a les 19:57 hores s’incorpora el
regidor Francesc Ten qui ja havia justificat el seu retard.
El senyor alcalde dóna la paraula al Secretaria Interventor.
El Secretari Interventor comenta que aquesta informació es tracta de la situació
de la comptabilitat al primer trimestre de 2017, concretament, el període mig de
pagament, les obligacions trimestrals d’informació i seguiment del pla d’ajust.
El Ple es dóna per assabentat.

11. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 144/2017 D’APROVACIÓ
DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018
Assumpte: Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici
2018
1. ANTECEDENTS
En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar
informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar
les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018
L’Interventor Municipal va emetre informe sobre les línies fonamentals del
pressupost proposades per l’Alcaldia.
L’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals ha
habilitat l’aplicació per a la captura de les dades corresponents a les línies
fonamentals del pressupost per a l’exercici 2018, aplicació que estarà operativa
fins el dia 20 de setembre de 2017.
2. FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre
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les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa
europea.
Segon.- L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent
informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans del 15 de
setembre de cada any les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici
següent.
Tercer.- L’article 13.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera disposa que amb caràcter anual i abans del 15 de setembre s’hauran
de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i
que han de contenir, almenys la següent informació:
- Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
- Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb
la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del
sistema europeu de comptes.
- Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos,
tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a
lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en
els seus principals rúbriques.
- Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
- Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
- Informació sobre les diferències existents en els objectius i previsions, així
com en les mesures o resta de variables considerades per a l'elaboració
de les línies fonamentals dels Pressupostos de l'exercici següent, en
relació a les utilitzades per a l'elaboració del marc pressupostari establert
en l'article 6. En el cas de produir-se aquestes diferències, cal procedir a
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la remissió de la informació actualitzada relativa a aquest marc
pressupostari.
Quart.- L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la
informació econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la
Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel
que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local,
R E S O L C:
Primer.- Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el
següent detall:

Segon.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es
celebri.
Tercer.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les
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obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

12. ACORDS D’URGÈNCIA
No n’hi ha

13. PRECS I PREGUNTES
Precs
El regidor Francesc Ten comenta que en el darrer Ple va fer una observació
sobre els contenidors de rebuig i insisteix en treballar-hi perquè estan plens.
L’alcalde respon que ens els pròxims dies mantindrà reunions amb els
responsables dels SIGMA per buscar solucions sobre aquest assumpte.
El regidor Albert Vergés sobre les obres de les pistes de tennis manifesta que
la pilota no vota bé.
El regidor Fernando Durante contesta que fer una obra ben feta tenia un cost
de 70.000.-€, que les pistes estan en pendent i això fa molt difícil trobar una
solució adequada. Explica que amb els 14.000.-€ que s’hi ha destinat no s’ha
pogut deixar llisa, sinó que s’han reomplert les esquerdes amb resina.
Preguntes
El regidor Francesc Ten pregunta si l’Ajuntament tenia coneixement d’unes
maniobres de l’exèrcit que s’han realitzat recentment a Tortellà.
L’alcalde respon que no en sabien res.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
20:16 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.
Tortellà, a la data la signatura eletrònica.
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