AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, SESSIÓ ORDINÀRIA
NÚM. 2/2017, CELEBRADA EL DIA 28 DE MARÇ DE 2017.
A Tortellà, el dia 28 de març 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 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 DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
ORDINÀRIA DE 29 DE NOVEMBRE DE 2016; EXTRAORDINÀRIA DE 28
DE DESEMBRE DE 2016 i ORDINÀRIA DE 31 DE GENER 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 28 de novembre de 2016;
extraordinària de 28 de desembre i ordinària de 31 de gener de 2017, de les
quals s’ha tramés còpia a tots els regidors/es del consistori.
Ningú no demana la paraula i, per tant, queden aprovades com a actes de les
esmentades sessions.

2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS.
Despatx Oficial
- 6 de febrer de 2017
L’alcalde va assistir a la reunió periòdica amb els alcaldes de Montagut i Oix
i Argelaguer.
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- 9 de febrer de 2017
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal
de la Garrotxa que va comptar amb l’assistència del Conseller de Territori,
Josep Rull.
- 5 de març de 2017
Es va celebrar la Fira de la Quaresma amb una valoració positiva. L’alcalde
aprofita per agrair al personal que l’ha fet possible.
- 8 de març de 2017
L’alcalde va assistir a una reunió al SIGMA per tractar diversos assumptes
sobre la mancomunitat del Gomarrell, entre d’altres, de les ajudes que atorga
l’ACA.
- 10 de març de 2017
L’alcalde va assistir a la reunió periòdica amb els alcaldes de Montagut i Oix
i Argelaguer.
- 11 de març de 2017
Es va realitzar la celebració del Carnestoltes amb una valoració positiva.
L’alcalde aprofita per felicitar al Casino de Tortellà i a l’AMPA que juntament
amb l’Ajuntament van organitzar-lo.
- 16 de març de 2017
El 1er tinent d’alcalde va assistir a la celebració de la festa “Crema de Sant
Josep” que organitzava el Casal de Gent Gran “Pont del Llierca”.
- 17 de març de 2017
Es va realitzar la festa del 7è aniversari del Centre de Recursos que va
comptar amb l’assistència del director de Benestar i Família, Sr. Ferran
Roquer. L’alcalde aprofita per donar les gràcies a tot el personal que treballa
al centre de dia i al director de la Residència Geriàtrica Montsacopa.
- 21 de març de 2017
L’alcalde es va reunir amb el president del Dipsalut, el Sr. Josep Mª
Corominas.
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- 22 de març de 2017
L’alcalde va assistir juntament amb el secretari de la corporació a una reunió
al Institut Municipal de Promoció d’Olot sobre el nou gestor d’expedients eSET que en breu s’implantarà a l’Ajuntament.
- 26 de març de 2017
Es va celebrar la 36a Trobada de Delegats de la Garrotxa de Donants de
Sang. L’alcalde manifesta que és una tasca molt important i que s’ha de
conscienciar a la gent perquè doni sang. Continua dient que és la primera
vegada que es feia aquesta trobada a Tortellà.
Informacions d’alcaldia
- L’alcalde informe que a dia d’avui hi ha més de 70 abonats a la fibra òptica a
Tortellà.
- L’alcalde informe que per segon any consecutiu s’ha concedit el camp de
treball pels joves del municipi que es realitzarà la primera quinzena de juliol
amb uns 25 joves aproximadament.
- L’alcalde vol fer uns aclariments sobre el sou i les indemnització que reben
els seus companys d’equip de govern. En relació al seu salari informe que
està cobrant una nòmina de 1.464,64€ amb una retenció del 15% i una
jornada del 75% de dedicació. Continua dient que a partir del mes de gener
de 2017 la retenció és del 12% amb una salari de 1.487,28€. Manifesta que
per l’assistència al consell d’alcaldes cobra 50€ i que els seus companys
d’equip de govern cobren per assistència a la junta de govern de local i els
plens, en aquest últim cas, igual que tots els regidors del consistori.
- L’alcalde informe que els dies 23 i 24 de març es va realitzar una enquesta
sobre el litigi de la Pedrera dels Comuns amb dues preguntes: acceptar
l’oferta econòmica de l’empresa Cycosa i restaurar la Pedrera; o bé anar a
judici. Informe que van anar a donar la seva opinió 67 persones amb un total
de 56 persones a favor de l’acord amb l’empresa i 11 a favor d’anar a la via
judicial. Explica que s’ha de tenir en compte que l’acord indemnitzatori va
lligat amb la restauració i que en les properes setmanes s’aportarà al ple
l’aprovació dels acords escaients.
- L’alcalde informe que el proper dijous dia 30 hi ha prevista una reunió amb
els pares per parlar de la llar d’infants. Explica que hi ha un grup de veïns
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que han recollit signatures perquè la llar d’infants s’obri però que la realitat
econòmica i demogràfica ho fa molt difícil.
- En relació a les actuacions que es volen realitzar al Parc de Can Santaló,
informe que únicament es vol facilitar l’accés de la gent del parc a les masies
i que en funció de les subvencions que arribin l’actuació serà més o menys
gran.
- L’alcalde informe que s’ha posat en marxa el camió municipal que té el
consistori i que estava en desús.
- L’alcalde informe que a partir de l’1 abril hi haurà una persona fixa de
Correos a Tortellà. Explica que s’ha fet molta pressió des dels ajuntaments
d’Argelaguer, Sales i Tortellà per aconseguir-ho.
- En relació al Pont del Llierca informe que s’han realitzat diverses actuacions
de millora. Una primera consistent en la millora de diverses zones on
s’acumulava aigua, actuació que ha estat possible gràcies a la col·laboració
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del seu director
Territorial, Francesc Ten. Una segona actuació, ha consistit en la millora dels
accessos, instal·lació de baranes i anivellament del Pont, de tal manera que
s’eviten riscos. Finalment, indica que s’ha sol·licitat una subvenció a la
Diputació de Girona per arreglar el deteriorament del Pont.
- L’alcalde informe que s’estan realitzant diverses actuacions a la piscina
municipal. Aquest mes es començarà l’obra d’instal·lació d’una fossa sèptica
i en els pròxims mesos es canviarà un filtre i l’any vinent l’altre. Al mateix
temps, a la zona del bar s’instal·larà un porxo amb els diners que provindran
del PUOSC 2015. Finalment, informe que durant el proper mes d’abril es
pavimentarà la terrassa.
- L’alcalde informe que s’han realitzat diverses actuacions a carrers de la vila:
s’ha pavimentat el carrer de la Font; s’ha fet una actuació de millora al carrer
Sant Joan; s’ha fet un forat pel clavegueram al mig del carrer de Sales i s’ha
arreglat el camí de la Quintana malgrat ser particular.
- L’alcalde informe que aquest mes s’instal·laran diverses senyals en el marc
del catàleg i d’acord al conveni signat amb Itinerànnia.
- L’alcalde informe que per la Festa del Roser es farà una caminada.
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- L’alcalde informe que durant el proper mes es realitzarà l’actuació de pintar
la part exterior del cementiri i es farà un tractament als xiprers.
- L’alcalde informe que s’ha fet una actuació al parc de darrere l’església i que
s’hi instal·larà un gronxador.
- L’alcalde informe que durant aquesta setmana s’estan instal·lant les plaques
fotovoltaiques a l’Ajuntament d’acord a la subvenció sol·licitada del PAES.
- L’alcalde informe que la sega del Parc de Can Santalo la realitzarà la
Fundació la Fageda.
- L’alcalde informe que des del mes de febrer, els dimarts a la tarda de 17 a
19 hores, a la sala de lectura hi ha una dinamitzadora juvenil que està tenint
molt bona acollida.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
- Decret d’Alcaldia núm. 18/17, de data 27 de gener, d’indemnització dels
membres del tribunal de selecció de personal administratiu C1.
- Decret d’Alcaldia núm. 19/17, de data 27 de gener, d’indemnització dietes
del Regidor Fèlix Valero.
- Decret d’Alcaldia núm. 20/17, de data 27 de gener, d’autorització a Poligaris
ARC Club.
- Decret d’Alcaldia núm. 21/17, de data 30 de gener, autorització llicència
d’obres núm. 2/2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 22/17, de data 30 de gener, autorització llicència
d’obres núm. 3/2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 23/17, de data 30 de gener, autorització llicència
d’obres núm. 4/2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 24/17, de data 30 de gener, autorització intervenció
Pont del Llierca.
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- Decret d’Alcaldia núm. 25/17, de data 30 de gener, autorització sala de
lectura.
- Decret d’Alcaldia núm. 26/17, de data 31 de gener, acord adjudicació
contracte menor de serveis de telefonia i fibra òptica.
- Decret d’Alcaldia núm. 27/17, de data 6 de febrer, aprovació de despeses
renovació de domini.
- Decret d’Alcaldia núm. 28/17, de data 8 de febrer, de retribució de JGL del
mes de gener de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 29/17, de data 8 de febrer, de retribució del Ple del
mes de gener de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 30/17, de data 9 de febrer, de modificació de la
denominació del grup polític municipal de CiU.
- Decret d’Alcaldia núm. 31/17, de data 9 de febrer, de concessió d’un permís
per passar pel municipi.
- Decret d’Alcaldia núm. 32/17, de data 13 de febrer, d’arxiu de diferents
expedients sancionadors.
- Decret d’Alcaldia núm. 33/17, de data 14 de febrer, d’acord d’adjudicació del
contracte menor de serveis de dinamitzador juvenil.
- Decret d’Alcaldia núm. 34/17, de data 14 de febrer, de convocatòria de la
JGL del dia 17 de febrer de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 35/17, de 17 de febrer, pel qual s’acorda sol·licitar
una subvenció a Dipsalut pel programa de dinamització de Xarxes d’Itineraris
Saludables (Pm01i).
- Decret d’Alcaldia núm. 36/17, de 17 de febrer, pel qual s’acorda sol·licitar
una subvenció a Dipsalut pel programa de parcs urbans de salut (Pm01p).
- Decret d’Alcaldia núm. 37/17, de 17 de febrer, pel qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 1/2017.
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- Decret d’Alcaldia núm. 39/17, de 23 de febrer, de convocatòria de la JGL del
dia 27 de febrer de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 40/17, de 27 de febrer, d’adjudicació d’un contracte
menor d’obra de reforç de paviments.
- Decret d’Alcaldia núm. 41/17, de 27 de febrer, mitjançant el qual es posa fi a
un procediment de responsabilitat patrimonial.
- Decret d’Alcaldia núm. 42/17, d’1 de març, pel qual s’acorda sol·licitar una
subvenció a la Diputació de Girona per a la restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial.
- Decret d’Alcaldia núm. 43/17, de data 2 de març, de retribució de JGL del
mes de febrer de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 44/17, de data 3 de març, pel qual s’acorda sol·licitar
una subvenció a la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i
matèria forestal.
- Decret d’Alcaldia núm. 45/17, de data 6 de març, de devolució ingrés Fira de
la Quaresma.
- Decret d’Alcaldia núm. 46/17, de data 6 de març, de devolució ingrés Fira de
la Quaresma.
- Decret d’Alcaldia núm. 47/17, de data 6 de març, pel qual s’acorda sol·licitar
una subvenció a la Diputació de Girona per a finançar projectes per facilitar
l’accés a les noves tecnologies.
- Decret d’Alcaldia núm. 48/17, de data 7 de març, d’aprovació de l’anul·lació
per prescripció de ordres de pagament.
- Decret d’Alcaldia núm. 49/17, de data 7 de març, d’aprovació de l’anul·lació i
rectificació de drets pendents de cobrament.
- Decret d’Alcaldia núm. 50/17, de data 7 de març, pel qual s’acorda sol·licitar
una subvenció a la Diputació de Girona del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural.
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- Decret d’Alcaldia núm. 51/17, de data 16 de març, d’aprovació de despeses.
- Decret d’Alcaldia núm. 52/17, de data 16 de març, d’adjudicació del
contracte menor d’obra de millora dels accessos del Pont del Llierca.
- Decret d’Alcaldia núm. 53/17, de data 17 de març, d’autorització d’ocupació
de la via pública.
- Decret d’Alcaldia núm. 54/17, de data 21 de març, de convocatòria de la JGL
del dia 24 de març de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 55/17, de data 23 de març, de convocatòria del Ple
ordinari de 28 de març de 2017.

4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÉDIT NÚM. 2/17
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva
modalitat de suplement de crèdit.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorarse fins l’exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit
o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de la Corporació
ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el
primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que haurà de
ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple de
la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els
pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació,
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169
d’aquesta Llei.
_
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 i,
si escau, de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPYSF).
_
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció
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municipal de fons i aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als
mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i publicitat que el
Pressupost municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
_
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini
mínim de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin
examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents.
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per
l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat
de suplement de crèdit.
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà
necessària l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació
acreditativa de tal extrem per la Secretaria General.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del pressupost
vigent en la seva modalitat de suplement de crèdit núm. 2 que cal finançar
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals, segons el detall
següent:
FINANÇAMENT:
•

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Apli. Pres.
870.00

Denominació
Aplicació per al finançament de crèdits...........................................16.200,00 €

Total Ingressos:

16.200,00 €
9

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

DESPESES A FINANÇAR:
•

Suplements de crèdit:

Apli. Pres.
01-913.02

Denominació
Amortització préstec

Total Despeses:

Consignació inicial Modificació
1.000,00 €
16.200 €

Crèdit definitiu
17.200,00 €

16.200 €

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.
Tercer.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas
que no es presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP) i 3 abstencions (PDeCAT i CUP).

5. APROVAR SOL·LICITAR UNA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT
DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PEL SERVEI
D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL
L’Ajuntament de Tortellà disposa d’un centre de dia SAIAR (Servei d’Atenció
Integral a la gent gran en l’àmbit rural), ubicat el carrer Olot, 14.
Amb data 28 de juliol de 2010, es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Tortellà per a la
prestació del Servei d’Atenció Integral a les persones grans en l’Àmbit Rural. I,
la vigència de l’esmentat conveni finalitzarà el dia 31 de desembre de 2017.
Donat que és voluntat de l’Ajuntament de Tortellà continuar prestant el servei
d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
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Primer.- Sol·licitar una pròrroga del conveni de col·laboració interadministratiu
per l’any 2018 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortellà per a la prestació del servei
de 20 places d’Atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural.
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Família.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la gestió i signatura de tots els documents
que siguin necessaris.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

6. ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN GIRONA – SISTEMA
D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Antecedents
I. La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament
sostenible. El territori és un element en constant canvi, vinculat a
transformacions de la societat i de l’activitat econòmica, per aquest motiu, és
indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint en compte les
necessitats socials, econòmiques i ambientals de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori
dels seus respectius termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació
Territorial (SIT), basats en tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica
(SIG), apareixen com una solució integradora de la gestió municipal en aquest
àmbit.
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos
d’implantació i manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a
cadascuna d’aquestes administracions de forma individual.
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees, es
va presentar al programa d’iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE obtenint
finançament FEDER, per al desenvolupament de l’eina.
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II. La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens
locals de la demarcació, va aprovar per acord de Ple de data 20 de maig de
2014, l’adhesió a la Xarxa SITMUN per oferir un sistema d’informació territorial
sense cost per als ens locals de la demarcació adherits a la Xarxa Local
SITMUN-Girona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres
dades alfanumèriques que puguin ser georeferenciades.
III. El Ple de la Diputació de Girona celebrat el dia 20 de desembre de 2016 va
aprovar la creació de la Xarxa Local SITMUN-Girona que serveix com a marc
de suport i assistència a la gestió de la informació geogràfica local, així com el
protocol d’adhesió per part dels ens locals.
Fonaments de dret
Únic. D’acord amb l’article 107.4 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
administracions públiques poden establir o formalitzar les relacions per mitjà de
qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a
l’acompliment dels objectius d’interès comú.
Un d’aquests instruments són els protocols, que segons la definició que ofereix
l’article 108.2 de la Llei 26/2010, són “els instruments que es limiten a establir
acords generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria
directa i el compliment dels quals no és susceptible d'ésser exigit jurídicament,
són considerats protocols, amb independència de llur denominació”.
Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure protocols amb
altres administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències i per a la
consecució de finalitats d'interès comú.
El règim jurídic dels protocols està regulat a l’article 109.1 de la Llei 26/2010, al
dir que aquests tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular en termes d’igualtat
entre les parts.
En cap cas no els són aplicables les prerrogatives que la legislació de
contractes del sector públic atribueix als òrgans de contractació. El contingut
mínim que, si escau, han de contenir els protocols està previst a l’article 110.2
de la mateixa norma.
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D’acord amb els antecedents de fet i fonaments de dret exposats, es proposa al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Adherir-se al Protocol de la Xarxa Local SITMUN Girona – Sistema
d’Informació Territorial Municipal de la Diputació de Girona.
SEGON. Sol·licitar a la Diputació de Girona l’accés al servei en els termes que
estableix el protocol d’adhesió, i el compromís de facilitar la informació
cartogràfica que tingui disponible, sense cap cost per l’Ajuntament.
TERCER. Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Tortellà, tan àmpliament com
en dret sigui necessari, per a la signatura d’aquest protocol, així com dels
acords necessaris per a la seva executivitat.
QUART. Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots PDeCAT) i una abstenció (CUP).

7. APROVAR SOL·LICITAR DIVERSES SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA
a) Promoció i foment de l’activitat física i l’esport
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 24 de
gener de 2017 va aprovar la convocatòria de les subvencions dels diferents
programes de suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport,
per l’any 2017.
Donat que és interès de la Corporació dur a terme actuacions de remodelació
de la tanca perimetral de l’espai esportiu de les pistes de tennis (Programa A3
– Suport a les actuacions urgents / Subprograma A3 – Suport a les actuacions
urgents en equipaments esportius municipals).
L’alcalde proposa la Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la
remodelació de la tanca perimetral de l’espai esportiu de les pistes de tennis,
per import de 6.000 euros.
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Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP) i 3 abstencions (PDeCAT i CUP).
b) Organització esdeveniments de caràcter firal
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 24 de
gener de 2017 va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments i
entitats per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, per l’any 2017.
Donat que anualment s’organitza la Fira de la Quaresma, és d’interès de
l’Ajuntament sol·licitar la subvenció per cobrir les despeses que s’han originat
en concepte d’audició de sardanes i mostra de teles aèries.
L’alcalde proposa la Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal per l’any 2017, concretament
per la Fira de la Quaresma, per import de 475 euros.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP) i 3 abstencions (PDeCAT i CUP).
c) Estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de los polítiques
d’habitatge 2017
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 21 de
febrer de 2017 va aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per
estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques
d’habitatge, per l’any 2017.
Donat que és interès de la Corporació dur a terme un estudi del parc
d’habitatges del nucli urbà de Tortellà, el seu ús i el seu estat de conservació.
L’alcalde proposa la Ple de la Corporació:
14

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per estudis,
plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge per
l’any 2017, per import de 7.000,00 euros.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP) i 3 abstencions (PDeCAT i CUP).

8. APROVAR LA MOCIÓ
REFERÈNDUM

D’ADHESIÓ

AL PACTE

NACIONAL

PEL

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
una cimera que vol facilitar la participació de la societat catalana en el procés
cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta
reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van
ser presents una quarantena de representants de partits polítics, associacions
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. En paraules de l’actual
President de la Generalitat, Carles Puigdemont, l’objectiu del Pacte és treballar
amb la voluntat de celebrar a Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el
vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada amb l’Estat
espanyol i de buscar també suports fora del país. En la mateix reunió es va
escollir una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena (coordinador),
Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
Finalment, en data 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van
presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del
Pacte.
Aquest Ajuntament, per acord del seu plenari, es va associar a l’AMI Associació
de Municipis per la independència i als objectius que persegueix la mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de
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Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís
amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte
Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Tortellà proposen al Ple
Municipal els següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la
celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, en el marc d’una
mesa local pel referèndum.
Tercer.- Donar suport a tots els càrrecs electes imputats o jutjats per haver fet
possible la consulta del 9N , així com a tots els càrrecs imputats per
desobediència ( Joan Coma, Montse Venturós i la presidenta del parlament
Carme Forcadell )
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
L’alcalde vol fer una consideració. Està d’acord en què el camí és el
referèndum però considera que aquest ha de ser pactat amb l’Estat perquè del
contrari ens portarà a l’enfrontament. Al mateix temps, afirma que no està
d’acord en donar mans lliures a la Generalitat i que per aquests motius
s’abstindrà.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP, 2 PDeCAT i 1 CUP) i 1 abstenció
(d’Independents per Tortellà – CP).
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9. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 38/17 DE 22 DE
FEBRER, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.
Assumpte: Aprovació de la liquidació del Pressupost
Considerant que l’article 191.1 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, pel quals s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, estableix que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la
recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de Desembre de l’any
natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i
pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions.
Considerant que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i
liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de
cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de
tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-se tenint en compte els
possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que reglamentàriament
s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació.
Considerant que la liquidació del Pressupost ha de confeccionar-se abans del
dia primer de març de l’exercici següent, corresponent la seva aprovació a
aquesta Alcaldia, previ informe de la Intervenció municipal.
Considerant que l’article 93.1 del 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, estableix que
la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte del pressupost de
despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives els drets
reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.
Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a
conseqüència de la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els
drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
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desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el
romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105 del
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 que ens ocupa.
Considerant que l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i
resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals
es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa
europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o
superàvit estructural.
Considerant que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció
donada per la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats
Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, afegeix que les actuacions de les
Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat
financera, entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de
despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de
deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa
europea. Així mateix, per al compliment del principi de sostenibilitat financera
les operacions financeres se sotmetran al principi de prudència financera.
Considerant que l’article 16 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,
que la Intervenció municipal elevarà al Ple un informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats
dependents. L’informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als
previstos a l’article 191.3 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.
Vistos l’informe emès per la Secretaria General i els de la Intervenció Municipal
sobre la liquidació del Pressupost Municipal i sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
18

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2016 en
els termes que consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als
informes del Secretari - Interventor, les dades de la qual el més significatius
són:
Resultat Pressupostari:
DRETS
RECONEGUTS
NETS

CONCEPTES
a)Operacions corrents
b)Operacions
financeres

no

1 Total operacions no
financeres (a+b)

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

583.579,51

528.939,79

54.639,72

42.409,21

49.699,47

-7.290,26

625.988,72

578.639,26

47.349,46

8.252,60

-8.252,60

8.252,60

-8.252,60

586.891,86

39.096,86

c) Actius financers
d) Passius financers
2.Total operacions
financeres (c+d)
I.RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI

625.988,72

Ajustos
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
52.368,08
despeses generals
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II= 3+4)

52.368,08

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

91.464,94

Romanent de Tresoreria:
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COMPONENTS

IMPORTS

IMPORTS

ANY

ANY ANTERIOR

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de
cobrament.

273.031,86

186.120,76

78.552,51

148.433,30

(+) del Pressupost corrent

48.448,96

99.120,36

(+) de Pressupostos tancats

21.721,91

41.117,84

8.381,64

8.195,10

(+) d'operacions no
pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents
d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de
pagament
(+) del Pressupost corrent

75.167,07
14.840,77

17.173,25

(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no
pressupostàries

72.579,30

112,79
60.326,30

55.293,26

(-) pagaments realitzats pendents
d'aplicació definitiva.
I. Romanent de tresoreria total (1
+2-3)
I. Saldos de dubtós cobrament

276.417,30

261.974,76

13.025,53

21.153,65

263.391,77

240.821,11

II. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a
despeses generals (I-II-III)

SEGON.- Donar compte de la Resolució a l’Ajuntament Ple, i a la Junta de
Govern Local, en la primera sessió que celebrin.
TERCER.- Remetre còpia de la liquidació a la Comunitat Autònoma i al
Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques.
QUART.- Procedir, en el termini màxim d’un mes, a la redacció del pla
econòmic financer previst a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
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d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva
redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del
deute comercial en el sector públic o, en el seu cas, a realitzar un annex en el
pla econòmic vigent a l’Ajuntament de Tortellà. Un cop redactat se sotmetrà,
previ compliment dels tràmits oportuns, a la seva aprovació per l’Ajuntament
Ple.
CINQUÈ.- Contra aquesta Resolució d’Alcaldia, que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
aquesta Alcaldia, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a la
publicació o notificació de l’acord.
També podrà interposar-se alternativament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu amb seu a Girona en el termini de
dos mesos, de conformitat amb allò establert als articles 30, 114.1.c) y 112.3 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP), i els articles 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
_
Sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que
estimin oportú.
Ho mana i signa l’Alcaldia Presidència, al lloc i data a l’inici indicats, davant
meu, el Secretari - Interventor, que dono fe.
Tortellà, 22 de febrer de 2017

Rafel Domínguez Blázquez
Alcalde

10. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:
10.1. APROVAR UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ I EL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE LA LLEI 12/2007, D’11 D’OCTUBRE
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A Olot, la Garrotxa, el _____________ de ___ de 2016
D’una banda, el Sr/Sra. __________, alcalde de __________________, facultat
per aquest acte per acord de ______________________, assistit pel Sr./Sra.
____________________,
secretari/ària
de
l’Ajuntament
de
________________.
I de l’altra el Sr. Joan Espona _______, President del Consell Comarcal de la
Garrotxa, facultat per acte per acord de Ple de data _________________ i
assistit per la Sra. Alícia Vila i Torrents, secretària del Consell Comarcal.
Reconeixent-se ambdues parts capacitat per actuar en aquest acte:
EXPOSEN
1. La Llei 7/1982, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, recullen en els seu articles 7 i 9 respectivament
que les entitats locals tenen les competències que es contenen en aquests
normatiu i les altres que els atribueixi les lleis.
L’article 25 de la LBRL recull un llistat de matèries i competències que com a
mínim han de desenvolupar les entitats locals, podent-se ampliar aquest llistat
mitjançant la normativa autonòmica de desenvolupament de la llei bàsica
estatal.
En matèria de serveis socials, l’article 25 de la LBRL concreta que els municipis
tenen competències per a l’avaluació i informació de situacions de necessitat
social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social i
l’article 66.3.K del TRLMC, en desenvolupament de la normativa estatal, els
atribueix competències per a la prestació dels serveis socials i la promoció i la
reinserció socials. Per tant, el marc normatiu bàsic en aquesta matèria atribueix
als municipis un ampli camp d’actuació que ha de concretar el legislador
sectorial autonòmic ja que les competències en matèria de serveis socials
d’acord amb l’article 148 de la Constitució Espanyola corresponen a les
comunitats autònomes.
Per la seva banda, i en consonància amb aquest article de la CE, l’article 166
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la LO 6/2006, determina
que Catalunya té competències exclusives en matèria de serveis socials. En
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compliment d’aquestes competències estatutàries, Catalunya té aprovada la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials que estableix les prestacions i el
marc competencial en aquesta matèria.
La Llei 12/2007 en el seu article 31 atribueix competències als municipis en
matèria de serveis socials bàsics, indicant en el seu apartat 2 que les
comarques supleixen en aquestes matèries a aquells municipis de menys de
20.000 habitants que no estiguin en condicions d'assumir directament o
mancomunadament aquestes competències.
2. A la Garrotxa, des de l’any 1997 l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal
de la Garrotxa tenen constituït el Consorci d’Acció Social de Garrotxa, que
desenvolupa les competències en matèria de serveis socials dels municipis de
la comarca.
En tant que els municipis garrotxins, excepte Olot, no formen part del Consorci i
sí n’és membre el Consell Comarcal, aquest darrer ha estat, d’acord amb
l’article 31.2 de la Llei 12/2007, suplint-los en la prestació dels serveis socials
bàsics.
És per aquest motiu que ara és voluntat de les parts signants formalitzar
aquesta situació i aprovar un conveni en el qual es concreti els termes de
l’exercici, per part del Consell Comarcal, de les competències dels municipis de
la Comarca de menys de 20.000 habitants.
3. La Llei 12/2007 estableix que els ajuntaments i l'Administració de la
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi
els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a
domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que
els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o
usuària pot haver de participar en el finançament de la teleassistència i dels
serveis d'ajuda a domicili.
A la Garrotxa, els ajuntaments han estat participant en el finançament dels
serveis socials mitjançant les aportacions anuals que es transfereixen al
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa a través del propi Consell Comarcal. És
per aquest motiu que l’acord també ha de preveure com es materialitza aquest
pagament i en quines condicions.
Per tot l’anterior, les parts signants,
23

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

CONVENEN
Primer.- L’Ajuntament de ___________ encomana al Consell Comarcal de la
Garrotxa que desenvolupi d’acord amb l’article 31.2 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, les competències en matèria de serveis socials
bàsics que la llei atribueix als municipis, amb el benentès que aquesta actuació
no suposa transferir la titularitat de la competències, que continua corresponent
a l’Ajuntament.
Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa desenvoluparà aquestes
competències a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Tercer.- L’Ajuntament es compromet a aportar anualment el finançament dels
serveis socials que es prestin en el seu municipi d’acord amb els imports que
cada any concretarà el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i que aprovarà el
Ple del Consell Comarcal prèvia informació i validació pel Consell d’Alcaldes.
Aquestes aportacions s’ingressaran al Consell Comarcal mitjançant cobrament
per rebut bancari emès pel Consell
o transferència i es transferiran
automàticament al Consorci una vegada el Consell hagi rebut l’ingrés de
l’ajuntament.
Quart .- Aquest conveni té una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més
de manera expressa pel mateix termini.
Cinquè.- Qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar en relació al compliment
de les obligacions d’aquest conveni se sotmetrà a la consideració dels tribunals
contenciosos administratius.
En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni.

Joan Espona i Agustín
President
Consell Comarcal de la Garrotxa

Alcalde/essa
Ajuntament de__________

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots PDeCAT) i una abstenció (CUP).
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El regidor Albert Vergés pregunta quina quantitat aporta l’Ajuntament de
Tortellà.
L’alcalde contesta que aproximadament uns 17.000.-€ anuals.

10.2. APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, PER LA
GESTIÓ I MANTENIMENT DELS SENYALS DEL PROJECTE GARROTXA
CULTOUR.
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.
D’altra part, el Sr. ..... Alcalde de l’Ajuntament de ..... que actua en nom i
representació d’aquesta corporació.
EXPOSEN
El Consell Comarcal de la Garrotxa va obtenir l’any 2013 una subvenció de
fons europeus FEDER, i a les anualitats 2014 i 2015 es van atorgar dos Plans
de Foment del Turístic, anomenats “La Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i
Identitat” i “La Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i Identitat. Fase II”,
respectivament, que van permetre –entre altres accions- impulsar un projecte
conjunt anomenat GARROTXA CULTOUR.
El projecte conjunt GARROTXA CULTOUR va permetre la posada en valor del
patrimoni cultural de la Garrotxa, organitzat a través de 15 propostes
temàtiques. Per a desenvolupar el projecte es van crear els continguts per a la
senyalització, per a l’APP i per als vídeos promocionals; es van fabricar i
implantar els senyals i les cartelleres; i finalment es va desenvolupar una APP
que incloïa una sèrie de continguts addicionals tan per als diferents elements
del patrimoni cultural com per a les 15 propostes temàtiques.
L’any 2015 el projecte conjunt va quedar 100% executat, amb la senyalització
implantada sobre el territori i l’APP en ple funcionament.
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El projecte conjunt incloïa un manual tècnic de senyalització, per tal de dotar
els diferents senyals d’una identitat corporativa ben definida i d’una organització
coherent dels continguts (textos, imatges, mapes, etc.). Aquest manual no
només es va aplicar als senyals que es van finançar a través del projecte
conjunt, sinó també –amb algunes adaptacions- a altres senyals preexistents
que alguns municipis han anat renovant per iniciativa pròpia i finançant a través
d’altres vies.
En el marc d’aquest projecte, el Consell Comarcal de la Garrotxa va facilitar,
doncs, senyalització a tots els municipis de la Garrotxa, en funció de l’acord al
qual es va arribar amb cada ajuntament en relació als diferents indrets que
desitjaven senyalitzar finançant-los a través del projecte conjunt inicial.
Addicionalment, al llarg dels darrers anys, alguns ajuntaments i el Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa han senyalitzat altres elements de
patrimoni cultural addicionals.
En el Consell d’Alcaldes, reunit el 9 de febrer de 2017, es va proposar que els
respectius ajuntaments es farien càrrec del manteniment dels senyals
implantats al seu municipi fins a aquella data, i també tots els costos derivats de
les futures implantacions promogudes des de l’ajuntament, assumint
expressament el seu compromís de manteniment dels senyals (excloent les
implantacions promogudes pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, la responsabilitat de les quals recaurà en aquest.
CONVENEN
Primer.-El present conveni té per objecte regular les obligacions de les parts en
relació a la gestió i manteniment dels nous elements que s’hagin d’incorporar, a
petició de l’Ajuntament signant, a GARROTXA CULTOUR, tant a la
senyalització com a l’APP.
Segon.-L’Ajuntament podrà proposar els elements d’interès patrimonial que
consideri adients per integrar-se a GARROTXA CULTOUR, en coordinació amb
els tècnics de Turisme Garrotxa responsables del projecte, podent incorporar
només nous senyals sobre el territori, o bé nous elements a l’APP, o bé
ambdós elements, que és la situació més preferible i desitjable per a la
coherència del projecte global.
Tercer.- El tècnic coordinador de Turisme Garrotxa estudiarà la viabilitat de la
proposta i facilitarà a l’Ajuntament imatges de l’element, si n’existeixen al seu
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arxiu. Un cop l’Ajuntament faciliti els textos i les imatges per a l’APP, el tècnic
coordinador de Turisme Garrotxa els penjarà i proporcionarà a l’Ajuntament
l’adreça web i el respectiu codi QR, a més del manual d’imatge gràfica de la
senyalització.
Quart.- Una vegada acceptat per les parts la seva inclusió a GARROTXA
CULTOUR, l’Ajuntament assumeix les següents obligacions:
- Aprovar mitjançant acord de Ple, la proposta de l’actuació.
- Acreditar la disponibilitat del terrenys i dels permisos necessaris per poder
executar l’actuació i garantir els recursos públics que s’invertirà sobre els
terrenys.
En cas que els senyals s’hagin d’implantar en una finca privada, caldrà que
l’Ajuntament acordi la seva instal·lació amb la propietat. Amb aquest acord
l’Ajuntament assumeix a càrrec seu l’adequació del senyal i el seu manteniment
futur.
- Realitzar el manteniment periòdic dels senyals a fi i efecte que estiguin
sempre en bon estat, tan les antigues com les noves senyalitzacions.
- Assumir el cost de tot el projecte d’implantació i manteniment: creació i
maquetació dels continguts, maquetació dels continguts, fabricació i
implantació dels senyals, i reposició de la senyalització en cas que es malmeti
o es deteriori, sigui per l’envelliment natural dels materials o per vandalisme. En
qualsevol cas caldrà seguir el manual d’imatge gràfica de Garrotxa Cultour.
Cinquè.- Obligacions que assumeix el Consell Comarcal de la Garrotxa:
- Garantir la continuïtat de GARROTXA CULTOUR.
- Donar resposta a les peticions que trametin els ajuntaments.
Sisè.- Aquest conveni té una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més de
manera expressa pel mateix termini. Així mateix el conveni s’extingirà per les
causes que preveu l’article 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals.
Setè.- El present conveni té naturalesa jurídica de conveni interadministratiu de
cooperació, de conformitat amb el que preveu l'article 303 i següents del Decret
179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals. Per tant, les qüestions litigioses que se’n derivin del
mateix, seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni .
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Joan Espona i Agustín
President
Consell Comarcal de la Garrotxa

Alcalde
Ajuntament de Tortellà

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

10.3. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DEL CICLE DE
CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA 2017.
Vista la resolució dictada per la Diputació de Girona, el 24 de març de 2017,
mitjançant la qual s’acorda concedir la subvenció per a la realització del cicle de
concerts de música de cobla 2017, per un import de 1.750,00.-€ (mil set-cents
cinquanta euros).
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a la
realització del cicle de concerts de música de cobla 2017, per un import de
1.750,00.-€.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots PDeCAT) i una abstenció (CUP).

11. PRECS I PREGUNTES
Precs
El regidor Olivier Viscido manifesta que va parlar amb l’empresa que va
realitzar les obres al carrer de la Font per tal de fer-los netejar el quitrà que va
quedar. Comenta que seria bo que l’Ajuntament els hi ho digués. També
manifesta que s’ha de tornar a pintar la línia groga.
L’alcalde en pren nota.
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Preguntes
El regidor Oliver Viscido pregunta en relació al Ple del dia 28 de novembre de
2016, on es va aprovar el Pla d’Inspeccions i controls en activitats,
equipaments i espais col·lectius, si és cert que l’Ajuntament pot establir una
taxa per la realització d’aquestes comprovacions. Com a membre de l’entitat La
Petjada Solidària, manifesta que no està d’acord en aquesta taxa perquè es
projecte benèfic i social.
L’alcalde dóna la paraula al Secretaria Interventor.
El Secretari Interventor respon que sí, de fet, l’Ajuntament de Tortellà va
aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de les
inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts
al públic al Ple del passat 25 d’octubre de 2016.
El regidor Olivier Viscido pregunta perquè es van treure els arbres de la zona
de la piscina.
El regidor Fernando Durante contesta que inicialment es va preveure mantenir
els 6 arbres que fins ara hi havia però que les arrels sobresortien i estaven per
sobre del nivell òptim per poder evacuar l’aigua en cas que fos necessari.
Explica que també es va detectar que alguns d’aquests arbres estaven malalts i
que l’arrelament era insuficient. Afirma que es va valorar la possibilitat de fer un
poda però que finalment es va acordar col·locar-ne 4 de sans i nous.
El regidor Olivier Viscido pregunta que com és que el camió de l’Ajuntament
que utilitza l’agutzil fa tant soroll.
L’alcalde respon que és degut al fet que té el motor limitat.
El regidor Albert Vergés pregunta quin cost ha tingut la posada en marxa del
camió.
L’alcalde respon que uns 500.-€ aproximadament.
El regidor Albert Vergés pregunta quina és la previsió sobre el desplegament
del fibra òptica.
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L’alcalde respon que a dia d’avui s’ha superat la previsió inicial de 50
connexions ja que n’hi ha unes 70.
El regidor Albert Vergés pregunta com es farà i sobre quina temàtica tractarà el
camp de treball.
L’alcalde respon que de la mateixa forma que l’any passat, l’organitza
l’empresa Arriant, tractarà sobre el camp d’aviació i es farà la primera quinzena
de juliol.
El regidor Albert Vergés pregunta si a la reunió de la llar d’infants hi pot assistir
tothom o es només els pares.
L’alcalde contesta que és oberta a tothom.
El regidor Fernando Durante manifesta que dins el seu programa polític hi
havia l’obertura de la llar d’infants però no és viable per un poble com Tortellà.
Comenta que una de les possibilitats és traslladar-hi el centre de dia i que s’han
demanant pressuposts per saber-ne l’abast.
El regidor Albert Vergés pregunta sobre el cost de canviar el filtre de la piscina?
L’alcalde respon que aproximadament uns 7.000.-€
El regidor Albert Vergés pregunta sobre el cost d’instal·lar la fossa sèptica?
L’alcalde respon que aproximadament uns 9.000.-€ i que s’instal·larà un dipòsit
de tres cossos.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
20:24 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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