AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA NÚM. 6/2016, CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE
2016.
A Tortellà, el dia 28 de novembre de 2016, 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, Francesc Xavier Ten Costa i
Albert Vergés Sarola i Oliver Viscido Sotelo.
No assisteix:
El Sr. Fernando Durante Acevedo, havent justificat la seva absència.
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 28 DE JULIOL DE 2016; ORDINÀRIA DE 3 D’OCTUBRE
DE 2016, I EXTRAORDINÀRIA DE 25 D’OCTUBRE DE 2016.
El Sr. Alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aproven els esborranys de
les actes de les sessions anteriors: ordinària de 28 de juliol de 2016; ordinària
de 3 d’octubre de 2016, i extraordinària de 25 d’octubre de 2016, 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.
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2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS.
Despatx Oficial
- 4 d’octubre de 2016
Es va realitzar la presentació del projecte de la restauració de la pedrera dels
Comuns.
- 6 d’octubre de 2016
Es va realitzar una reunió amb la comissió de la pedrera on s’hi va presentar
el projecte de restauració.
- 7 d’octubre de 2016
L’alcalde es va reunir amb el Subdirector del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya per valorar la possibilitat d’obrir la llar
d’infants.
- 14 d’octubre de 2016
En Fernando Durante i l’alcalde es van reunir amb la presidència de la
Diputació de Girona per negociar la possibilitat d’obtenir alguna línia de
finançament o subvenció per l’adequació de l’espai jove.
- 23 d’octubre de 2016
L’alcalde va rebre la vista del Bisbe i es va exposar el problema de la façana
de l’església. Explica que el Bisbe es va comprometre a estudiar-ho.
- 25 d’octubre de 2016
L’alcalde es va reunir amb els joves per tractar el tema de l’espai jove i de la
possibilitat de contractar un dinamitzador pel mateix espai.
- 27 d’octubre de 2016
L’alcalde juntament amb el regidor Fèlix van assistir a una reunió amb
Director Territorial de Territori, el Sr. Pere Saló, per tractar l’assumpte de la
reclamació danys i perjudicis contra l’empresa Cycosa. La intenció de l’equip
de govern és que aquest faci d’intermediari amb l’empresa per arribar a un
acord.
- 27 d’octubre de 2016
Es va celebrar un reunió pública per tractar el tema de la restauració de la
pedrera on hi van assistir els tècnics Marc Ambrossio i en Josep Martín.
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- 4 de novembre de 2016
L’alcalde es va reunir amb el tècnic Josep Martí per tractar el tema de la
subvenció de les plaques solars i al mateix temps, sobre l’enllumenat del
poble amb la previsió d’una inversió de 110.000€ amb una amortització de
30 anys.
- 10 de novembre de 2016
L’alcalde va assistir al Consell d’Alcaldes, on va posar de manifest la queixa
de l’Ajuntament sobre el funcionament de l’empresa de correus.
- 17 de novembre de 2016
Va tenir lloc una convocatòria pública per parlar d’eficiència energètica a
càrrec d’en Josep Martín. L’alcalde explica que es faran actuacions per
informar els veïns per reduir el consum.
- 18 de novembre de 2016
L’alcalde va assistir a l’aniversari del centre de dia de Sant Feliu de Pallerols.
- 21 de novembre de 2016
L’alcalde va anar a Sant Llorenç de Cerdans. Explica que la trobada va ser
molt positiva i que hi ha la possibilitat de fer alguna actuació conjuntament,
per exemple, amb el casal d’avis.
Informacions d’alcaldia
- L’alcalde explica que el dia 8 d’octubre de 2016 hi va haver la segona edició
de la fira de cervesa de la qual en fa una valoració molt positiva.
- L’alcalde informa que varen rebre dues cartes de veïns del poble exposant el
seu punt de vista sobre la restauració de la pedrera. Explica que l’equip de
govern les té en compte que se’n donarà l’oportuna contesta.
- L’alcalde comenta que el dia 26 de novembre de 2016 van tenir el concert de
Santa Cecília de la qual en fa una valoració molt positiva tant per
l’assistència com per la qualitat de les actuacions musicals.
En Francesc Ten pregunta quan començarà el dinamitzador de joventut.
L’alcalde explica que encara no està definit ja que s’ha d’acabar de coordinar
amb l’escola Cru a finals de Gener.
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L’Olivier Viscido pregunta si hi ha previst fer una convocatòria per escollir el
formador.
L’alcalde diu que no ja que l’any passat es va treballar amb una formadora i
que van estar contents.
En Francesc Ten pregunta quantes hores realitzarà el dinamitzador.
L’alcalde diu que serien els dissabtes a la tarda durant unes 3 hores.
L’Olivier Viscido diu que seria bo fer una bona tria perquè possiblement un dels
possibles formadors estarà a l’atur, l’altre no, etc.
L’alcalde explica que potser hi haurà més d’un dinamitzador i que l’escola Cru
també s’encarregarà de la formació.
En Francesc Ten comenta sobre l’assumpte de Sant Llorenç de Cerdans que
potser seria interessant comentar-ho amb alguna entitat més a part del casal
d’avis.
L’Albert Vergés pregunta si pot tenir l’estudi del tècnic Josep Martín sobre
l’enllumenat del poble.
L’alcalde dóna l’informació al mateix regidor en aquest acte.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
Donar compte dels següents Decrets:
- Decret d’Alcaldia núm. 110/16, de data 21 de setembre, de convocatòria del
Ple ordinari de 3 d’octubre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 111/16, de data 28 de setembre, de convocatòria de
la JGL de 3 d’octubre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 112/2016, de data 28 de setembre, de permís d’obres
núm. 34/16.
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- Decret d’Alcaldia núm. 113/2016, de data 28 de setembre, de permís d’obres
núm. 35/16.
- Decret d’Alcaldia núm. 114/2016, de data 3 d’octubre, de delegació de
funcions d’alcaldia al tinent d’alcaldia Fernando Durante durant els dies 13 a
23 d’octubre.
- Decret d’Alcaldia núm. 115/2016, de data 6 d’octubre, de retribució de
càrrecs electes mes de setembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 116/2016, de data 6 d’octubre, de retribució de JGL
del mes de setembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 117/2016, de data 14 d’octubre, de permís d’obres
núm. 36/16.
- Decret d’Alcaldia núm. 118/2016, de data 16 d’octubre, de convocatòria del
Ple Extraordinari de 25 d’octubre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 119/2016, de 24 d’octubre, de permís d’obres núm.
37/2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 120/2016, de 24 d’octubre, de permís d’obres núm.
38/2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 121/2016, de 4 de novembre, d’autorització de la sala
de lectura a favor de la senyora Alba Bayona.
- Decret d’Alcaldia núm. 122/2016, de 4 de novembre, d’autorització
d’ocupació de la via pública a favor de la senyora Oriana Blanch.
- Decret d’Alcaldia núm. 123/2016, de 4 de novembre, de convocatòria de la
JGL de 8 de novembre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 124/2016, de 4 de novembre, de retribució de la JGL
de data 3 d’octubre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 125/2016, de 8 de novembre, de permís d’obres núm.
39/2016.
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- Decret d’Alcaldia núm. 126/2016, de 14 de novembre, d’autorització
d’ocupació de via pública a favor de Construccions Sala – Les Preses, SL.
- Decret d’Alcaldia núm. 128/2016, de 17 de novembre, de convocatòria de la
JGL de 22 de novembre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 129/2016, de 22 de novembre, de permís d’obres
núm. 40/2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 130/2016, de 22 de novembre, de permís d’obres
núm. 41/2016.
Convalidació dels següents Decrets:
- Decret d’Alcaldia núm. 127/2016, de 16 de novembre, d’autorització a
l’empresa Telecomunicacions Garrotxa, SL, pel desplegament de la fibra
òptica.
- Decret d’Alcaldia núm. 131/2016, de 22 de novembre, d’autorització a la
Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral (Guifi.net), pel
desplegament de la fibra òptica.

4. APROVAR INICIALMENT EL PLA D’INSPECCIONS I CONTROLS EN
ACTIVITATS, EQUIPAMENTS I ESPAIS COL·LECTIUS DE TORTELLÀ.
Antecedents
Una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de
serveis a l’ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment,
la gran majoria d’activitats i establiments estan subjectes al règim de
comunicació prèvia o de declaració responsable sense que aquest fet, no
obstant, impliqui que l’administració local es desentengui del seu correcte
funcionament.
En aquest sentit, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fins i
tot, al deure de l’Administració de comprovar (verificant i inspeccionant) que les
activitats i els establiments s’ajusten a les dades comunicades, que compleixen
amb la normativa sectorial que els sigui aplicable i fins i tot la Llei 2/2011, de 4
de març, d’economia sostenible, va modificar el text refós de la Llei reguladora
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de les hisendes locals amb la finalitat que els ajuntaments poguessin establir
una taxa per a la realització d’aquestes comprovacions.
A banda del control ex post de les activitats comunicades a què ens obliga la
Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa, amb el
Pla d’inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius s’ha
volgut anar més enllà i incloure també tots aquells vectors ambientals o de salut
pública que cal inspeccionar per part de l’administració local. S’ha redactat,
doncs, pensant en què sempre que sigui possible es “compactaran” en una
mateixa visita a l’activitat les inspeccions que determinen la normativa
d’aplicació com d’altres programes sectorials. És el cas dels abocaments a
xarxa de sanejament, les piscines d’ús públic, la seguretat alimentària o d’altres
vectors que sens perjudici d’altres periodicitats o criteris de controls específics
que tinguin, almenys un, haurà de coincidir amb el control periòdic ( control
assimilable a les ITV dels cotxes) de l’activitat.
L’objectiu final d’aquest Pla és, per tant, garantir que els equipaments, espais
col·lectius, activitats de nova obertura subjectes a règim de comunicació i
també les que ja es troben en funcionament en el nostre municipi, compleixen
amb els requisits de seguretat, protecció al medi ambient, salubritat i
tranquil·litat que els són exigibles, per així millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i alhora facilitar l’activitat econòmica.
El període de vigència del Pla de verificació és de 10 anys, s’aprovarà complint
el que estableix l’article 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
per a l’aprovació de reglaments i ordenances i s’executarà i es mantindrà
actualitzat mitjançant el desenvolupament dels Programes de verificació anuals
que s’aprovaran per l’alcalde en l’òrgan a qui delegui.
La proposta de Pla d’inspecció i controls entenent-la com a eina global de
protecció dels òrgans i càrrecs electes municipals competents haurà
d’acompanyar-se, anual i necessàriament, dels corresponents Programes
municipals per a la seva correcta execució.
En data 14 de juliol de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment
el Pla d’inspeccions comarcal el qual, un cop transcorregut el període
d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, en aquests
moments ja ha esdevingut definitiu.
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De conformitat amb l’Article 6 del a Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació
de l’activitat administrativa; l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMC); l’article 4.1.a) i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local; i d’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu
4/2003 de 4 de novembre i els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa al
Ple adoptar el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’inspeccions i controls en activitats,
establiments i espais col·lectius de la comarca pel que fa a l’àmbit d’aplicació
relatiu al terme municipal de Tortellà.
Segon.- Exposar al públic, durant el termini de trenta dies hàbils, aquest acord
al tauler d'edictes/web de la Corporació, i publicar el corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients.
Tercer.- Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap
al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb
caràcter definitiu. En aquest supòsit, es publicaran els acords elevats a
definitius i el text íntegre del Pla d’inspeccions i controls en activitats,
establiments i espais col·lectius de Tortellà al Butlletí Oficial de la Província i es
traslladarà una còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l' Estat i a la
Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva entrada en vigor d’acord amb
l’article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local.
Quart.- Facultar a la Junta de Govern Local per aprovar el Programa de
verificació específic que, d’acord amb els criteris inclosos en el Pla
d’Inspeccions, definirà anualment les activitats, equipaments i/o espais
col·lectius que seran objecte d’inspecció o verificació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).
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5. APROVAR EL PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L’AJUNTAMENT
DE TORTELLÀ.
Antecedents
L’ajuntament és un ens al servei del ciutadà i tots els que en formem part tenim
la obligació d’actuar tenint en compte aquesta premissa. En els darrers anys la
legislació està forçant que es produeixin canvis a l’administració, el primer
intent va ser amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics i darrerament l’han seguit la Llei 19/2014 de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i també la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015 de règim
jurídic del sector públic.
Totes aquestes lleis afecten directament sobre el procediment administratiu i
els drets del ciutadà. La mateixa Llei de Transparència obliga a la publicació del
codi ètic de cada ens, que va més enllà del simple compliment de la llei. I
precisament aquesta és la pretensió de l’aprovació d’aquest pla. No ens
conformem en complir estrictament la legislació, volem oferir el nostre
compromís al ciutadà, i per això ens comprometem amb el següent:
-

-

-

Aprovar aquest pla a través del Ple amb la intenció de formalitzar aquest
compromís i de donar-ne coneixement a tots els membres que formen
part del Consistori.
Aprovar el codi ètic o de bon govern.
Traslladar a tot el personal de l’ajuntament l’aprovació d’aquest pla per
tal que en tinguin coneixement.
Sol·licitar els serveis d’administració electrònica a la Diputació de Girona
i mostrar en cada moment el compromís en el compliment de les
condicions establertes a les bases d’aquests serveis.
Incorporar el mètode de treball e-SET definit per l’ AOC (Administració
Oberta de Catalunya), ja sigui a través de la Diputació de Girona, de la
mateixa AOC o d’una empresa proveïdora de serveis, i així adherir-se al
model d’administració electrònica que s’està implantant arreu de
Catalunya

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa al
Ple adoptar el següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de transformació digital de l’ajuntament de Tortellà.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).
El regidor Olivier Viscido comenta que per ell és un inconvenient haver de
canviar el correu electrònic que utilitzava fins ara pel correu corporatiu de
l’Ajuntament. També comenta que hi ha una part freda de l’administració ja que
l’alcaldia perd el contacte directe amb el ciutadà ja que està tot penjat en la
pàgina web.

6. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PER
A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE
RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE LES DEIXALLES
DOMÈSTIQUES I ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES.
En data 13 d’octubre de 2016, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va
aprovar el conveni marc de col·laboració entre el propi Consell i els
ajuntaments de la comarca interessats en adherir-s’hi per a la per a la
delegació de competències municipals en matèria de recollida, gestió i
tractament de les deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de Tortellà per a la delegació de competències
municipals en matèria de recollida, gestió i tractament de les deixalles
domèstiques i assimilables a domèstiques:
“CONVENI PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN
MATÈRIA DE RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE LES DEIXALLES
DOMÈSTIQUES I ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES
Olot, la Garrotxa, el dia
REUNITS:
D’una part el Sr. Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la
Garrotxa, amb domicili a l’Av. Onze de Setembre, núm. 22, de la ciutat d’Olot.,
facultat per acord plenari del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 7 de
maig de 2015.
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I de l’altra el/la Sr./a. ................................, alcalde/ssa de l’Ajuntament de
........................amb domicili a .................., facultat per acord plenari de
l’ajuntament de data ... de ... de 2015.
MANIFESTEN:
I.Que l’article 42 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de residus, estableix que la gestió dels residus
municipals és una competència pròpia del municipi; i que aquest,
independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el servei de
recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels
residus municipals.
Per altra banda, l’article 51 estableix les competències i funcions de la
comarca, establint que correspon a la comarca la gestió dels residus
municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de delegació dels
municipis i d'assumpció d'aquest servei municipal per altres títols, d'acord amb
la legislació de règim local.
II.
Que el Programa d’Actuació Comarcal (PAC) de la Garrotxa aprovat en
sessió plenària de 4 d’abril de 1995, preveu concretament a l’apartat de gestió
de residus (capítol IV Medi Ambient), l’assumpció del servei a través del
Consell Comarcal de la Garrotxa prèvia delegació formal dels municipis, de
conformitat amb l’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
III.
Que el Consell Comarcal de la Garrotxa té implementat el servei de
recollida de deixalles en proximitat el qual es prestat a la majoria de municipis
de la comarca a través d’un concessió de servei públic.
IV.
Que l’Ajuntament de ................................ i el Consell Comarcal de la
Garrotxa volen establir els vincles de col·laboració necessaris per garantir una
correcta gestió de les deixalles domèstiques i assimilables, d’acord amb la
normativa vigent, i per això han consensuat formalitzar un conveni de delegació
de competències d’acord amb la legislació de règim local vigent.
V.Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest
document:
CONVENEN:
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Primer.Que l’Ajuntament de ................................ delega i encarrega al
Consell Comarcal de la Garrotxa l’exercici de les competències relacionades
amb la gestió de les deixalles d’origen domèstic i assimilable, produïdes en el
seu terme municipal; concretament i específicament les següents:
a)
Recollida selectiva de deixalles en contenidors d’àrees de proximitat
b)
Recollia selectiva de deixalles en contenidors d’àrees d’aportació
c)
Recollides sectorials de deixalles (voluminosos, piles, activitats
econòmiques, etc.)
d)
Gestió de centres de recollia (deixalleries, plantes de transferència, etc.)
e)
Destí i tractament dels materials recollits als centres de gestió i
tractament de residus autoritzats
f)
Sensibilització, campanyes i actuacions de comunicació dirigides als
usuaris dels serveis relacionats amb la gestió de residus
g)
Proposta d’ordenances governatives i elaboració i aprovació dels
reglaments de gestió i ús dels serveis relacionats amb la gestió de residus.
h)
Altres serveis o actuacions relacionades amb la gestió de les deixalles
que puguin sorgir i sempre d’acord entre ambdues parts.
Segon.El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a gestionar els
serveis relacionats amb la gestió de residus que hagin estat delegats, amb les
màximes garanties.
Tercer.El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a desenvolupar
els sistemes de recollida i gestió necessaris per complir amb la legislació
vigent.
Quart.El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a actualitzar i
aprovar en el seu Ple el Programa de Gestió de Residus de la Comarca, que
serà la base per a la implantació de nous serveis o la modificació dels
previstos.
Cinquè.Que el desplegament de nous serveis, o la modificació dels
actuals, no previstos en el Programa de Gestió de Residus de la Comarca
s’implantaran només en funció de les necessitats i possibilitats i sempre per
acord entre ambdues parts.
Sisè.L’Ajuntament de ........................... cedeix en propietat, a tots els
efectes, els actuals contenidors de recollida de deixalles domèstiques i
assimilables de les àrees de proximitat del municipi i ubicats a la via pública, al
Consell Comarcal de la Garrotxa.
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Setè.L’Ajuntament de ............... serà qui definirà la ubicació de
les àrees de contenidors, les crearà i adaptarà i el Consell Comarcal de la
Garrotxa col·locarà els nous contenidors o eliminarà els existents, sempre per
acord entre ambdues parts i atenent a les necessitats i capacitats dels serveis.
Vuitè.El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir i
facilitar a l’Ajuntament els controls dels pesos dels residus produïts en el seu
terme municipal, amb l’aplicació de les tècniques disponibles en cada moment.
Novè.L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa a fer
les inspeccions i controls necessaris, per fer el seguiment tant de la prestació
dels serveis per part de l’adjudicatari com de l’ús que en facin els usuaris.
Desè.El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a facilitar a
l’Ajuntament els controls i seguiments realitzats en el seu terme municipal,
sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti.
Onzè.L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa a:
a) A actuar com a interlocutor únic pel que fa a la transmissió d’informació
sobre aquests serveis a l’Agència de Residus de Catalunya.
b) A prestar el servei mitjançant qualsevol forma jurídica admesa en dret, i
a la realització dels contractes públics necessaris per a la prestació dels
serveis delegats, si així ho creu convenient i necessari per garantir el
funcionament dels serveis.
Dotzè.L’Ajuntament de ...................... es compromet a satisfer la
quantitat del valor del cost dels serveis delegats, d’acord amb les
corresponents ordenances fiscals comarcals o amb l’estudi econòmic anual que
el Consell Comarcal aprova com a base per a la redacció de les corresponents
ordenances fiscals municipals i el pagament es farà per mensualitats vençudes.
Tretzè.Ambdues parts es comprometen a mantenir-se informades de
totes aquelles actuacions que puguin afectar el normal funcionament dels
serveis.
Catorzè.L’Ajuntament de .............. i el Consell Comarcal de la Garrotxa,
hauran de nomenar un representant per a resoldre de comú acord tot el no
previst en aquest conveni.
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Quinzè. Amb la signatura del present conveni s’entén que l’Ajuntament de
............... acredita i autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa per a poder
dur a terme els serveis que li han estat encomanats, donar-li la cobertura
jurídica necessària per a la seva realització davant de tercers, així com la
informació necessària.
Setzè.Aquest conveni i la seva delegació tindrà efectes a partir de
l’entrada en funcionament del nou contracte de servei de recollida de deixalles
en proximitat a la Garrotxa, que fou adjudicat per acord Plenari del Consell
Comarcal de data 11 de desembre de 2014. En cas de denúncia per qualsevol
de les dues parts, caldrà considerar sempre els terminis dels contractes
d’adjudicació i esperar la seva finalització per tal de no afectar amb la renúncia
a tercers. En qualsevol cas, la renuncia unilateral s’haurà de fer per anys
naturals complerts i s’haurà de comunicar amb un termini mínim de tres mesos
abans que finalitzi l’anualitat vigent.
Dissetè.-. Aquest conveni anul·la i deixa sense efecte qualsevol altre acord
de delegació referent a la recollida, gestió i tractament de les deixalles
domèstiques municipals signat entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de
.....................
Així ho acorden els compareixents, en representació de les seves respectives
corporacions, i signen aquest conveni, a un sol efecte, en el lloc i la data
esmentats en l’encapçalament.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE
DE LA GARROTXA
....................................”
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (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,
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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
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.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
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:
TIPUS D'INGRÉS
Sancions per infraccions a la
Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'espais naturals.

GESTIÓ LIQUIDACIÓ

X

X

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X

X
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la
Diputació el 22 de setembre de 2009 i formalitzada en el conveni subscrit en
data 28 de setembre de 2009.
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
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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.
ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les
dades facilitades per l’Ajuntament
b) Notificar les denuncies formulades.
c) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, o òrgan competent.
d) Recaptar en període voluntari i executiu les sancions.
e) Expedir provisions de constrenyiment.
f) Liquidar interessos de demora.
g) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
h) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
i) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del
procés recaptatori.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i un en contra (CUP).

8. APROVAR SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA PER A LA MILLORA DEL PORXO DE L’EDIFICI DEL BAR DE
LA ZONA ESPORTIVA
Antecedents
Atès, que en data 24 de juliol de 2014 va tenir entrada (NRE 509) en aquest
Ajuntament, resolució de data 23 del mateix mes i any dictada pel Secretari
General de la Diputació de Girona, mitjançant la qual s’atorgava una subvenció
de 70.000€ per la substitució de la fusteria de les escoles, actuació AC/12210DG/15, amb la quantitat pressupostada de 74.902,67.-€.
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Atès que en data 3 de novembre de 2015 va tenir entrada (NRE 818) en aquest
Ajuntament, resolució de data 22 d’octubre de 2015, mitjançant la qual es
modificava l’import de la subvenció concedida establint l’import de la subvenció
consolidada en 64.041,78.-€.
Atès que existeix un diferencial de 5.958,22.-€ entre la quantitat atorgada
inicialment i la quantitat consolidada.
Vist que el President de la Diputació de Girona, en data 5 de setembre de
2016, va formular la proposta del programa específic de Cooperació Municipal
de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
corresponent a l’anualitat 2017.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la
millora del porxo de l’edifici del bar de la zona esportiva.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona – Assistència i
Cooperació als Municipis adjuntant la memòria tècnica de l’obra.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).
En Francesc Ten sol·licita veure el projecte del porxo.
L’alcalde manifesta que està a la seva disposició a l’Ajuntament per quan
desitgi consultar-lo.

9. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ACTUACIONS URGENTS D’ADAPTACIÓ
A LA SEGURETAT, L’HABITABILITAT O LA FUNCIONALITAT DELS
EQUIPAMENTS ESPORTIUS.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data de 2 d’agost de
2016, va acordar concedir una subvenció per a actuacions urgents d’adaptació
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a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius
existents a la província de Girona, per import de 6.160,00.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per a actuacions
urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels
equipaments esportius existents a la província de Girona, per import de
6.160,00.-€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

10. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LA SUBSTITUCIÓ DE LA IMPRESSORA
DE L’AJUNTAMENT.
Vist que la resolució del vicepresident quart de la Diputació de Girona, de data
8 de novembre de 2016, va acordar concedir una subvenció per la substitució
de la impressora de l’Ajuntament, per import de 1.506,45.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per la substitució de
la impressora de l’Ajuntament, per import de 1.506,45.-€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
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Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

11. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES
TECNOLOGIES.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 2
d’agost de 2016, va acordar concedir una subvenció per facilitar l’accés a les
noves tecnologies, per import de 785,93.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per facilitar l’accés a
les noves tecnologies, per import de 785,93.-€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

12. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER DIPSALUT
PER A LES ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE
PLAGUES URBANES.
Vist que el Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària 2016/11, de data 8
de novembre de 2016, va aprovar concedir una subvenció a l’Ajuntament de
Tortellà per a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes,
per import de 1.488,62.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Dipsalut per a les actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, per import de 1.488,62.-€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

13. APROVA ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA DINS EL PROGRAMA “DEL PLA A L’ACCIÓ”.
Vista la resolució de la Diputació de Girona “Àrea de Territori i Sostenibilitat”, de
data 26 de juliol de 2016, pel qual s’acorda concedir la subvenció – Línea 1 pel
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projecte d’implantació d’un sistema de gestió de l’energia, per import de
388,80.-€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a la
implantació d’un sistema de gestió de l’energia, per import de 388,80.-€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).

14. APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL, LES BASES
D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L’EXERCICI
2017
De conformitat amb allò establert a l'article 168.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, aquesta Alcaldia, ha de formar el Pressupost General,
degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i
documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.
L’expedient ha de tramitar-se segons les disposicions contingudes en el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i al Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
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El Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat pressupostària entès
com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb allò previst
en els articles 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
D’acord amb allò disposat a l'article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i
els seus Organismes Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el
corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les
Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat
Local corresponent.
El Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel Pressupost de
l'Ajuntament de Tortellà.
El projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article
164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme amb el que
disposa l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporant
els estats de despeses i ingressos i les Bases d'Execució.
L’estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme amb allò regulat
als apartats 1 i 2 de l'article 167 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
L’estat de despeses s'ha confeccionat conforme allò previst a l'article 167 i
a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals.
El Pressupost no conté dèficit inicial, i els ingressos per operacions corrents
superen les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per
endeutament.
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Així mateix, també, s'ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en virtut d'allò previst a l’article 16.2 del
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
El procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se a allò
regulat en els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
L’acord d'aprovació corresponent al Ple per majoria simple, per aplicació d'allò
disposat a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
concordança amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
L’acord ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple.
A l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats
aquells que reuneixen els requisits de l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, que podran presentar reclamacions únicament pels motius
previstos en l'article 170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el
termini màxim d'un mes.
El Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions.
L’aprovació definitiva ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortellà,
per a l’exercici 2017, juntament amb les Bases d’Execució, resumit per capítols
del qual és el següent:
ESTAT DE DESPESES:
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A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. Operacions corrents:
Cap. 1
Despeses Personal ....................... 180.825,00€
Cap. 2
Despeses béns i serveis ............... 276.602,00€
Cap. 3
Despeses financeres......................... 1.470,00€
Cap. 4
Transferències corrents .................. 33.386,90€
Cap. 5
Fons de contingència ........................ 5.000,00€
A.2.. Operacions de capital:
Cap. 6
Inversions reals ............................... 61.218,10€
Cap. 7
Transferències de capital .............. 110.000,00€
B) OPERACIONS FINANCERES
Cap. 9
Passius financers ............................ 16.000,00€
TOTAL DESPESES

684.502,00€

ESTAT D’INGRESSOS:
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. Operacions corrents:
Cap. 1
Impostos directes .......................... 195.400,00€
Cap. 2
Impostos indirectes ........................... 6.000,00€
Cap. 3
Taxes i altres ingressos ................ 111.202,00€
Cap. 4
Transferències corrents ................ 222.300,00€
Cap. 5
Ingressos patrimonials ...................... 3.700,00€
A.2. Operacions de Capital:
Cap. 7
Transferències de capital ................ 35.900,00€
B) OPERACIONS FINANCERES:
Cap. 9
Passius Financers ......................... 110.000,00€
TOTAL INGRESSOS

684.502,00€

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs
de treball reservats a funcionaris i personal laboral.
Tercer.- Exposar a informació pública el Pressupost General per a l’any 2017,
les Bases d’Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze
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dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de que les persones interessades puguin
presentar les reclamacions que considerin pertinents.
Quart.- Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap al·legació, l’acord
inicial esdevindrà a definitiu sense la necessitat d’adoptar un nou acord plenari i
entrarà en vigor l’exercici al qual es refereix. D’altra manera, el Ple disposarà
d’un mes per resoldre les al·legacions presentades i per a procedir a la seva
aprovació definitiva.
Cinquè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a
l’Administració Local.
En Francesc Ten pregunta quan hi ha de romanent per capítols.
L’alcalde explica que li pot fer arribar la informació.
L’Olivier Viscido manifesta que el seu grup votarà en contra perquè hi ha coses
que estan bé però d’altres que no, malgrat això, creu hi ha una millora respecte
el pressupost de l’any passat. Demana disculpes perquè l’alcalde el va citar per
parlar dels pressupostos i no va poder assistir-hi. Manifesta que el
pressupostos de l’Ajuntament no són participatius. Pel seu grup polític és
fonamental que el poble participi i sàpiga de què se’n fan del seus diners. En la
seva opinió s’haurien de destinar més diners a projectes socials. Explica que al
seu dia va fer arribar informació sobre els pressupostos participatius però que
tot i això, no s’ha fet res al respecte ni s’ha tingut en compte aquesta
informació. Com a grup municipal està d’acord a fer que els diners que s’hagin
de destinar a inversions municipals sigui participatiu, no obstant, considera que
en l’elaboració dels pressupostos també haurien de participar els diferents
grups polítics.
L’alcalde respon que de cares a l’any vinent si que vol fer partícips a l’oposició
sobre les inversions, no obstant, manifesta que per la resta capítols és molt
difícil ja que el pressupost de l’ajuntament està molt limitat però reconeix que es
poden fer més coses. Continua dient que seria bo que els grups municipals es
poguessin reunir cada 15 dies per poder compartir experiències per poder
millorar la gestió de l’Ajuntament.
La regidora Mireia Canal replica a l’Olivier Viscido manifestant que quan s’ha
d’anar a parlar amb l’equip de govern sobre aquest tema és bo tenir ja les
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inversions plantejades. Comenta que és necessària una guia per poder
començar a treballar.
L’Olivier Viscido contesta que és necessari fer més reunions abans de poder
tractar els pressupostos.
En Francesc Ten manifesta que el seu grup votarà a favor dels pressupostos
amb un sí “tranquil” perquè creu que estan més ben cuidats que l’any passat,
que endrecen Tortellà i que han pogut participar en la seva elaboració.
Manifesta que en un any el Parc de Can Santaló ha de fer un canvi radical així
com els diferents parc infantils. Per aquests motius donaran un si “tranquil” i
perquè actualment hi ha una bona col·laboració amb l’equip de govern que
espera que duri. En la seva opinió és un pressupost que blinda les sentències
judicials i que s’ha de deixar de parlar de temes del passat i d’obligacions que
no han contret ells.
Continua dient que s’han de fer contribucions bonificades, com per exemple
amb temes de façanes aplicant bonificacions a la quota de l’IBI. Explica que el
municipi de Tortellà està en un punt molt fi que pot anar cap al desastre o anar
a millor. Manifesta que a llar d’infants s’ha de decidir què se’n fa i que s’hauria
de canviar-li el nom; es brinda a trencar-se les banyes per veure que s’ha de fer
en llar d’infants. Comenta que s’ha de fer una millora en el manteniment i neteja
del poble.
L’alcalde respon que la idea es tenir reunions periòdiques per poder millorar
conjuntament el pressupost.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i un en contra (CUP).

15. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JORNADA DE LA PLAÇA
ADMINISTRATIU C1 VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ.
Atès que a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Tortellà hi consta
una plaça d’administratiu C1 vacant amb una jornada establerta de 40 hores
setmanals.
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Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortellà, en sessió
ordinària de data 8 de novembre de 2016, va aprovar les bases de la
convocatòria del procés selectiu, mitjançant oposició, per a la contractació
laboral temporal d’interinitat d’una plaça d’administratiu de l’Ajuntament de
Tortellà amb una jornada de 20 hores setmanals.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de la jornada de la plaça d’administratiu C1
vacant passant d’una jornada de 40 a 20 hores setmanals.
Segon. Reflectir aquesta modificació en el pressupost municipal exercici 2017.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

16. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:
16.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ PER ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA PER DIPSALUT PER A ACTUACIONS RELATIVES AL
CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT.
Vista la resolució dictada per la presidència de Dipsalut, el 10 de novembre de
2016, pel qual s’acorda concedir la subvenció exclosa de concurrència pública
per actuacions relatives als programes de Catàleg de Serveis de Dipsalut, per
un import de 4.615,00.-€ (quatre mil sis-cents quinze euros).
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per Dipsalut per actuacions relatives
als programes de Catàleg de Serveis de Dipsalut, per un import de 4.615,00.-€.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (CUP).
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17. PRECS I PREGUNTES
Precs
En Francesc Ten manifesta que s’haurien d’arrencar les males herbes que
creixen arreu.
L’alcalde manifesta que hi ha un producte que consisteix en una barreja de
vinagre i altres productes naturals per poder aturar el creixement de les males
herbes.
L’Olivier Viscido manifesta que seria bo fer un ple únic per aprovar el
pressupost degut a la seva complexitat i a la seva importància.
Preguntes
En Francesc Ten manifesta que hi ha hagut un cert descontrol a la zona de
contenidors de l’escorxador i si existeix la possibilitat de fer una control sobre
això.
L’alcalde respon que han parlat amb el Consorci SIGMA sobre aquesta qüestió
i que el dijous dia 1 de desembre es farà una reunió sobre el reciclatge.
En Francesc Ten pregunta si per part de l’arquitecte municipal s’està fent
control a la zona de Bell Puig.
L’alcalde respon que sí, que s’està fent un seguiment.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:03 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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