AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA NÚM. 5/2016, CELEBRADA EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2016
A Tortellà, el dia 3 d’octubre 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 Fernando Durante Acevedo, Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso,
Francesc Xavier Ten Costa i 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA DE 28
DE JULIOL DE 2016
El Sr. Alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de l’acta
de la sessió anterior: ordinària de 28 de juliol de 2016, de la qual s’ha tramés
còpia a tots els regidors/es del consistori.
El regidor Francesc Ten manifesta que ha detectat diversos errors en l’acta de
la sessió anterior i en sol·licita la seva correcció. El Sr. Alcalde manifesta que
es faran les correccions proposades i que novament es portarà a aprovació en
el proper ple ordinari.

2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS
Informacions d’alcaldia
- L’alcalde comenta les activitats que s’han dut a terme durant l’estiu.
Assenyala que està content amb la gestió de la piscina ja que s’han obtingut
beneficis i que l’idea de l’equip de govern és reinvertir en les instal·lacions de
la mateixa.
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- L’alcalde comenta diverses qüestions respecte a la Festa Major:
-

Manifesta que s’ha de realitzar una valoració molt positiva de la Festa
Major, entre d’altres coses, perquè no s’han produït incidències.

-

Al mateix temps, realitza un agraïment a la brigada municipal degut al fet
que ha sigut el primer any que han treballat per la festa.

-

Respecte a la “Sardinada”, explica que l’Ajuntament col·labora aportant
1.100.-€.

-

Dóna el seu agraïment als organitzadors de la Festa de l’Aigua i
l’Acordionada que s’està consolidant. Explica que l’Ajuntament ha
col·laborat aportant l’equip de música per un import de 650.-€ més IVA.

- L’alcalde comenta que hi ha diversos projectes en relació a l’escola
municipal. En aquest punt, dóna la paraula al regidor Fèlix Valero que
manifesta que es realitzarà una activitat anomenada “apadrinament del
parc”, amb la intenció de portar la biodiversitat a l’escola; estudiar les
plantes, completar el parc, fer un hort, etc. Explica que s’ha reunit amb la
directora de l’escola, la Maria; amb l’Octavi Bonet i els biòlegs de l’empresa
Tosca els quals van explicar el projecte. Al mateix temps, manifesta que la
primera activitat consistirà en fer un homenatge a la palmera i que està
previst pel dia 24 d’octubre una nova reunió amb els biòlegs i claustre de
professors de l’escola. Finalment, explica que el cost del projecte s’haurà
d’avaluar econòmicament i que el PNZVG s’ha compromès a fer una
aportació econòmica.
- L’alcalde explica que es duran a terme unes jornades pioneres de dos dies
sobre eficiència energètica i que es realitzaran a l’escola.
- L’alcalde explica que el dia 4 d’octubre de 2016 començaran les obres a la
pista de tennis amb una durada aproximada d’unes dues setmanes. Al
mateix temps, diu que era una obra necessària ja que s’havien trobat un
espai molt deteriorat.
- L’alcalde comenta que l’any vinent es realitzarà una inversió al parc infantil
“Parc de Santaló” i que demà mateix s’hi realitzarà una millora.
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- L’alcalde explica que s’ha rebut la resolució sobre la subvenció PAES i que
s’ha atorgar un import inferior al que es va sol·licitar. Per aquest motiu,
comenta que possiblement l’obra s’haurà de realitzar en dues fases o bé
reduir el cost inicialment previst. Al mateix temps, comenta que la previsió
per l’any vinent amb el PAES és invertir en lluminàries LED i que es
realitzarà un estudi econòmic el qual determinarà l’execució de les obres.
- L’alcalde comenta que es vol adequar l’espai de l’ADF per els joves del
municipi. Per aquest motiu, manifesta que properament tindrà una reunió
amb l’arquitecte tècnic municipal Quim Bartrina per sol·licitar un projecte i
saber-ne el seu cost.
- L’alcalde informa que des del dia 19 de setembre de 2016, la senyora
Susanna Vilarnau i Prujà, va cessar en el seu càrrec de secretària
interventora de l’Ajuntament de Tortellà. Explica que el nou secretari
interventor és el senyor Joel Mañas i Serra el qual va obtenir la major
puntuació en el procés de selecció que havia convocat l’Ajuntament.
- L’alcalde informa que la família Grau Verdaguer ha realitzat la donació d’una
taula de fuster pel Museu que està situat a l’edifici del Centre de Dia. Per
aquest motiu, mostra l’agraïment en nom del Consistori.
- L’alcalde informa que el senyor Albert Juanola Quintana ha fet una donació
d’unes fotos del municipi de Tortellà. Públicament mostra l’agraïment en nom
del Consistori.
- L’alcalde informa que ha sigut un estiu molt sec i que després de mantenir
una reunió amb l’empresa PRODAISA, es va decidir para el reg per evitar un
estrés hidràulic.
- L’alcalde informa que dijous passat, dia 29 de setembre, va mantenir una
reunió amb els tècnics de la pedrera. Es va presentar un esborrany de
restauració i se’n va fer una valoració molt positiva ja que per part de
l’empresa (CYCOSA) hi ha voluntat de tancar el tema.
En aquest mateix sentit, informa que el dia 4 d’octubre hi ha una reunió amb
els responsables de Medi Ambient, Mines i CYCOSA per presentar el
projecte de restauració i que, un cop fet això, es podrà començar a treballar.
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Finalment, informa que el dia 6 d’octubre de 2016, està prevista una reunió
amb la comissió de la pedrera. Fa constar que aquest assumpte no només
és qüestió de l’equip de govern sinó de tot el municipi.
- L’alcalde explica que hi ha un acord amb els 21 municipis de la Garrotxa per
implantar la fibra òptica a la comarca. Assenyala que la línia passarà per
darrera el municipi de Montagut i que es preveu que en el termini de 2 anys
estigui tota desplegada. Diu que els empresaris del municipi han sigut
receptius en tenir la fibra òptica.
- L’alcalde informa que el dia 8 de setembre es va reunir amb uns veïns de la
vila que han presentat un projecte pedagògic per infants de 2 a 6 anys. La
intenció d’aquest veïns és utilitzar l’espai destinat a la llar d’infants, no
obstant això, l’alcalde manifesta que és un projecte no reglat (alternatiu a
l’oficial) i que el Departament d’Ensenyament no autoritza la seva obertura.
Encara en aquest àmbit, l’alcalde manifesta que mantindrà una reunió amb
el Delegat Territorial d’Ensenyament i que qualsevol qüestió sobre aquest
assumpte serà posat en coneixement de l’oposició.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA
- Decret d’Alcaldia núm. 90/16, de data 20 de juliol de 2016, pel qual s’aprova
el permís de pas pel municipi a Josep M. Coll pel dia 24 de juliol.
- Decret d’Alcaldia 91/2016, de data 21 de juliol de 2016, pel qual s'aprova
incoar expedient de protecció de legalització urbanística de Francesc
Pararols.
- Decret d’Alcaldia núm. 92/16, de data 26 de juliol de 2016, pel qual s’aprova
notificar un vehicle abandonat.
- Decret d’Alcaldia núm. 93/16, de data 26 de juliol de 2016, pel qual s’aprova
sol·licitar una subvenció per Plagues Urbanes a Dipsalut.
- Decret d’Alcaldia núm. 99/16, de data 23 d’agost de 2016, pel qual s’aprova
sol·licitar una subvenció per Consultoris Locals a Dipsalut.
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- Decret d’Alcaldia núm. 100/16, de data 25 d’agost de 2016, pel qual s’aprova
la llista d'admesos a les oposicions de la plaça de secretari-interventor.
- Decret d’Alcaldia núm. 102/16, de data 8 de setembre de 2016, pel qual
s’aprova la llista definitiva d’admesos a les oposicions de la plaça de
secretari-interventor.
- Decret d’Alcaldia núm. 108/16, de data 20 de setembre de 2016, pel qual
s’aprova la llista definitiva d’admesos a les oposicions de la plaça de
secretari-interventor.
- Decret d’Alcaldia núm. 109/16, de data 20 de setembre de 2016, pel qual
s’aprova l'autorització a l'associació de caçadors de Tortellà i Sales de
Llierca per fer ús dels camins públics i privats d'ús públic durant el transcurs
de les batudes.

4. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIVA A LA
INDEMNITZACIÓ PELS CÀRREC ELECTES 2016.
Vista la resolució de la Directora General de l’Administració Local de data 14 de
setembre de 2015, pel qual s’acorda atorgar compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments, perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’exercici 2015, per import de 13.129,20€.
L’alcalde proposa al Ple de la corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Governació i
Relacions Institucionals referent a les compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2015, per import de 13.129,20€.
Segon.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per aquesta activitat.
Tercer.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
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Quart.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP) i 3 abstencions (CUP i CIU).

5. APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL AL SR. AHMED TALEB PER
LES OBRES DE CANVI DE FUSTERIA A ALUMINI DE LES OBERTURES
DE L’ESCOLA MUNICIPAL CEIP JOAN ROURA I PARELLA.
En el llibre de valors independents i auxiliars del pressupost, figura consignada
la quantitat de 3.370,40.-€, corresponent a l’aval dipositat pel senyor Ahmed
Taleb amb DNI X0276239D per l’execució de les obres de canvi de fusteria a
alumini de les obertures de l’escola municipal CEIP Joan Roura i Parella.
Aquesta quantitat és coincident amb la sol·licitud de l’adjudicatari Ahmed Taleb,
en el seu escrit de data 30 d’agost de 2016 (NRE 613).
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Vist l’expedient instruït a instància del senyor Ahmed Taleb, per a la
devolució de l’aval de les obres de canvi de fusteria d’alumini de les obertures
de l’escola municipal CEIP Joan Roura i Parella.
Segon.- Atès que han estat complerts els tràmits legals, que els informes han
estat favorables, s’acorda retornar al senyor Ahmed Taleb, l’aval per import de
3.370,40.-€ (tres mil tres-cents setanta euros amb quaranta cèntims).
Tercer.- Notificar el present acord al senyor Ahmed Taleb.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

6. APROVAR LA COMPATIBILITAT DE LES FUNCIONS DE SECRETARI –
INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ DEL SENYOR JOEL
MAÑAS SERRA AMB LES TASQUES D’ASSESSORIA JURÍDICA.
Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per al desenvolupament
del lloc de funcionari amb l’exercici d’activitat privada presentada pel Sr. Joel
Mañas i Serra, i de l’informe de Secretaria de data 29 de setembre de 2016.
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De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i
50.9 del Reglament d’organització i funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre,
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Reconèixer al Sr. Joel Mañas i Serra la compatibilitat del lloc de
funcionari amb l’exercici de l’activitat professional consistent en
l’assessorament jurídic i advocacia per compte propi, per entendre que no
s’impedeix l’estricte compliment dels seus deures.
Segon.- Inscriure l’acord del ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per
a desenvolupar activitats privades en el corresponent registre de personal.
Tercer.- Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

7. APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES GENERALS DE L’EXERCICI
2014
Vist el Compte General format de l’exercici 2015, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen
d’aquesta Comissió.
Atès que el Compte General ha estat exposat al públic mitjançant edicte
insertat en el BOP núm. 6122 de 28 de juny 2016 pel termini legal, sense que
en el decurs del termini de quinze dies ni en els de vuit dies més següents, hi
hagi hagut cap tipus de reclamació i/o suggeriment.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb
l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2015.
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Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP) i 3 abstencions (CUP i CIU).

8. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:
PROPOSTA D’APROVACIÓ PER 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 28 de setembre de 2016, pel qual s’acorda concedir la subvenció – Línea
3 pel projecte d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici de
l’Ajuntament per import de 6.632,75.-€ (sis mil sis-cents trenta-dos euros amb
setanta-cinc cèntims).
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona “Àrea de
Territori i Sostenibilitat” referent la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a
l’edifici de l’Ajuntament per import de 6.632,75.-€.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
Intervé en Francesc Ten i pregunta quin és el percentatge atorgat. L’alcalde
explica que el percentatge és un 62,89% corresponent a 6.632,75.-€ i que la
intenció és fer l’obra en dues fases.

9. PRECS I PREGUNTES
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- En relació a la jornada d’eficiència energètica, en Francesc Ten comenta que
seria interessant fer altres jornades i accions pedagògiques cada cert temps
per explicar on s’han de dipositar els residus ja que existeix molta confusió
sobre aquesta matèria.
L’alcalde explica que més endavant es farà una xerrada sobre aquesta
qüestió i concreta que en el butlletí municipal s’indica l’horari de la deixalleria
mòbil. Al mateix temps, manifesta que des del Consell Comarcal es farà una
campanya didàctica en format paper. En Francesc Ten comenta que seria bo
rebre els correus que s’enviïn des del Consell Comarcal de la Garrotxa sobre
aquest tema.
- En Francesc Ten demana explicacions sobre la incidència en el reg de la
piscina essent aquesta l’única nota negativa de la piscina.
L’alcalde explica que el sistema de reg de Tortellà està en mal estat i que
s’haurà de fer una actuació.
Encara en aquest àmbit, en Francesc Ten diu que l’herba de la piscina i de
darrere de l’empresa Tecalum no llueix i que s’haurien de fer actuacions en
aquest àmbit.
L’alcalde manifesta que només hi ha una persona a la brigada municipal,
que la maquinària és vella i que l’idea és externalitzar el servei de jardineria.
Pren la paraula el regidor Fernando Durante i manifesta que les
instal·lacions estan molt deteriorades, com per exemple, la pista de tennis on
hi ha mancances de manteniment.
- En Francesc Ten manifesta que en la seva opinió no ha anat bé el perfil
institucional de la pubilla, considera que necessita més atenció. Manifesta
que per fer-ho així, no cal fer-ho.
L’alcalde en pren nota i diu que l’acte és millorable.
- En Francesc Ten diu que està d’acord i és una bona proposta l’activitat
realitzada al Parc de Can Santaló.
Pren la paraula el regidor Fèlix Valero i comenta que hi ha la voluntat de
realitzar una xerrada sobre el Parc i que en l’actuació es van trobar fins a 15
varietats diferents de plantes.
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- En relació a les lluminàries, el regidor Francesc Ten alerta que no només
s’ha de tenir en compte la qüestió tècnica sinó també la qüestió estètica i diu
que la zona del passeig no ha quedat massa bé.
L’alcalde en pren nota i manifesta que ho tindran en compte.
- En Francesc Ten pregunta com s’articularà l’aportació econòmica per portar
la fibra òptica.
L’alcalde explica que l’Ajuntament ha pres el compromís d’aportar 15.000.-€ i
els empresaris del poble 3.000.-€ perquè la fibra arribi a la seva empresa.
Diu que la fibra òptica estarà a final d’any al municipi només per les
empreses. El regidor Fernando Durante manifesta que els empresaris varen
fer aquesta aportació per poder iniciar les obres.
- En Francesc Ten manifesta que li agradaria que tothom pogués participar
per millorar l’enjardinament dels parcs, la reducció de les caques de gos i els
jocs infantils que es realitzen no només al Parc de Can Santaló. Expressa
que seria bo fer una actuació conjunta per trobar solucions al problemes
existents.
L’alcalde explica que estan buscant solucions per millorar els diferents parcs
infantils i que s’està estudiant poder realitzar actuacions de millora l’any
vinent.
- En Francesc Ten diu que s’hauria d’enviar una carta recordatori als
propietaris dels gossos per fer-ne un control.
L’alcalde diu que en pren nota.
- En Francesc Ten pregunta com està la redistribució de nínxols del cementiri.
L’alcalde manifesta que és cert que hi ha mancances i que s’estan buscant
persones interessades per canviar nínxols i fer un nou bloc.
- En Francesc Ten pregunta si està previst una actuació a la zona on es llença
la poda per tal de cremar-la i netejar aquest espai.
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L’alcalde contesta que l’idea és fer uns mòduls per poder gestionar-ho
correctament.
- En Francesc Ten pregunta si hi ha alguna previsió per tal de poder fer uns
pressupostos participatius.
L’alcalde es mostra oberta a negociar el pressupost amb l’oposició i informa
que la previsió d’inversions per l’exercici 2017 serà una quantitat aproximada
de 48.000.-€.
- En Francesc Ten, en relació a l’ADF, manifesta que seria bo que no només
fos un local per a joves sinó també per les entitats del municipi.
El regidor Fernando Durante explica que l’idea de l’equip de govern és que
sigui un espai per a joves i entitats.
- L’Olivier Viscido manifesta que hi ha una proposta del seu grup polític per fer
uns pressupostos participatius.
- L’Olivier Viscido manifesta que estan satisfets amb els nous horaris de la
piscina. No obstant, considera que s’ha d’arreglar el carril bici que condueix
a la mateixa ja que hi ha un tram en què s’ha de passar per l’asfalt degut a
que no hi ha carril.
El regidor Fernando Durante manifesta que ho estudiaran.
- L’Olivier Viscido fa una reflexió sobre la qüestió de l’aigua, diu que és cert
que l’herba ha d’estar en condicions però considera que no és un tema
prioritari.
L’alcalde manifesta que aquest estiu han estat al límit i, que fins i tot, no
descarta que hi hagin restriccions d’aigua.
- L’Olivier Viscido diu que està d’acord amb les actuacions realitzades al parc i
a l’escola però insisteix que se’n vol assabentar abans.
- L’Olivier Viscido felicita al regidor Fèlix Valero per la possibilitat que l’escola
de Tortellà es serveix productes alimentaris de quilòmetre zero i ecològics.
L’alcalde manifesta que ha estat una proposta personal del regidor.
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- L’Olivier Viscido pregunta, ja que ho desconeix, perquè el personal de la
brigada no pot fer totes les tasques i feines pendents del municipi.
En Fernando Durante explica que és un tema de prioritats i que l’anterior
govern tenia altres prioritats.
- L’Olivier Viscido explica que en relació a la petjada solidària, on són uns 10
voluntaris, els van fer fora del local amb un preavís d’una setmana. Continua
dient que el projecte perilla per aquest fet i que faran una crida per
aconseguir un local nou on establir-se.
L’alcalde manifesta que és una mala notícia i els encoratja a trobar un local
nou per seguir desenvolupant la seva activitat.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:10 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos,
estenc aquesta acta 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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