AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA NÚM. 1/2017, CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER DE 2017.
A Tortellà, el dia 31 de gener 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 I EXTRAORDINÀRIA DE 28
DE DESEMBRE DE 2016.
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 i
extraordinària de 28 de desembre, de les quals s’ha tramés còpia a tots els
regidors/es del consistori.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i manifesta que en l’acta de la sessió
plenària del dia 28 de novembre de 2016 algunes de les seves intervencions
disten molt del què va dir i no són gents fidedignes. Continua dient que en
altres casos, manquen precisament aportacions que a més són del tot
rellevants i hi ha canvis en les construccions de les frases que les tergiversen.
Acaba dient que hi ha un paràgraf en el punt del pressupostos on la seva
intervenció està totalment retallada o interpretada.
Pren la paraula el regidor Francesc Ten i sol·licita les següents correccions:
- Acta del dia 28 de novembre:
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a) Rectificació del punt 14è on s’estableix “perquè creu que estan
infinitament més ben cuidats” hauria de dir “perquè creu que estan
més ben cuidats” ja que les seves paraules podríem induir a confusió.
b) Rectificació de l’apartat de precs on s’estableix “podar les males
herbes” ha de dir “arrencar les males herbes”.
c) Rectificació de l’apartat de preguntes on s’estableix “hi ha hagut un
descontrol” ha de dir “hi ha hagut un cert descontrol”
- Acta del dia 28 de desembre: considera que seria adequat que en el punt 3
de l’ordre del dia s’afegís l’explicació dels fets derivats del decés del que
havia sigut agutzil de l’Ajuntament de Tortellà.
L’alcalde respon que pren nota de les esmenes proposades i que posposa
l’aprovació de les actes per la propera sessió plenària ordinària quan s’hagin
introduït les esmenes.
Pren la paraula el regidor Fèlix Valero i es pregunta si es podria fer d’una altra
manera per no posposar les aprovacions de les actes, com per exemple, fer
arribar les esmenes abans de la sessió plenària.
L’alcalde respon que es buscarà la manera de fer-ho més àgil.

2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS.
Despatx Oficial
- 16 de gener de 2017
L’alcalde va mantenir una reunió amb els representants de l’empresa Arriant
per organitzar el camp de treball que es realitzarà aquest any on centre
d’interès serà el camp d’aviació i el refugi. Exposa que la valoració que s’ha
fet des de la Generalitat de Catalunya és molt positiva. sha dit que va anar
molt be i que es torni a fer.
- 17 de gener de 2017
L’alcalde va realitzar una vista al Parc de Santaló amb representants del
Consorci de l’Alta Garrotxa i de l’empresa Tosca. Explica que és una qüestió
que s’està treballant entre tots els grups i es vol potenciar que el jovent vagi
al Parc de Santaló. Informe que s’està fent una formació als professors
consistents en 7 sessions perquè aquest puguin, al seu temps, formar els
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alumnes. Afegeix que serà un canvi progressiu i aprofita l’ocasió per felicitar
el regidor Fèlix Valero per la feina que ha fet sobre aquest tema.
- 17 de gener de 2017
L’alcalde, juntament amb el regidor Fèlix Valero i el Secretari de l’Ajuntament
de Tortellà, van mantenir una reunió amb el director de Territorial de Territori
de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Saló i el tècnic, el senyor
Josep Bou, a la seu de l’Ajuntament per d’informar de la reunió que havien
mantingut aquests amb l’empresa Cycosa. Manifesta que el senyor Pere
Saló va fer de mediador entre les dues partes i va oferir una sala de la seu
de la Generalitat de Catalunya a Girona per poder mantenir una reunió entre
ambdues parts.
- 18 de gener de 2017
L’alcalde va mantenir una reunió amb els representants del Casal d’avis
derivada de la visita que va fer a Sant Llorenç Cerdans per proposar la
formació d’una comissió per enfortir l’agermanament.
- 19 de gener de 2017
L’alcalde va mantenir una reunió amb la coordinadora de joventut del Consell
Comarcal de la Garrotxa per tractar el tema del casal d’estiu, brigades joves,
etc. Considera que el futur de Tortellà és el jovent i que hi ha un grup de
joves de 14 a 18 anys molt ponent.
- 25 de gener de 2017
L’alcalde va mantenir una reunió a la seu de la Generalitat de Catalunya a
Girona per parlar del projecte tècnic de restauració de la Pedrera dels
Comuns de Tortellà. A la mateixa hi van assistir el senyor Josep Bou, els
tècnics de l’Ajuntament de Tortellà, el Regidor Fèlix Valero i per part de
l’empresa Cycosa, el seu gerent juntament amb els seus tècnics. Explica que
els tècnics de l’Ajuntament estan d’acord amb la part tècnica del projecte de
restauració però no amb el redactat. Per aquest motiu, han sol·licitat algunes
esmenes que quedaran recollides en un annex, com per exemple, quan
s’estableix que: “l’espai de la pedrera és un espai propi” o quan es diu que
“les cases que estant a prop de la pedrera son de segona residència”.
Conclou que s’havia de fer un projecte nou de restauració ja que l’empresa
no va complir amb allò pactat.
- 26 de gener de 2017
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L’alcalde es va reunir a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona amb
el gerent de l’empresa Cycosa, el senyor Pere Genís, amb el regidor Fèlix
Valero i amb el secretari de l’Ajuntament de Tortellà per intentar arribar a un
acord sobre el contenciós que hi ha contra l’empresa Cycosa. Explica que
l’Ajuntament va exposar les seves consideracions a l’empresa i que ara
s’està a l’espera de la seva resposta. L’alcalde explica que si no s’arriba a un
acord s’anirà la via judicial, no obstant, la intenció és arribar a un acord per
evitar anar a la via judicial i tancar aquest tema. Diu que serà complicat
perquè l’empresa manifesta que està a la ruïna. Quan tingui alguna cosa
més concreta ho farà arribar i que en cap cas, serà una decisió unilateral
sinó que serà consensuada amb tots els grups.
Informacions d’alcaldia
- L’alcalde agraeix públicament en nom de l’Ajuntament la col·laboració que va
rebre de diferents persones i entitats (Esme, AMPA, Toni, etc) pels actes de
les Festes de Nadal. Comenta que estan molt contents amb la implicació de
la gent i la feina que han fet. Al mateix temps, agraeix a l’Ajuntament de
Sales de Llierca l’aportació de 300.-€ per comprar material per la cavalcada
de Reis. Conclou dient que des de l’Ajuntament de Tortellà s’han aportat
100.-€ per millorar el vestuari dels Reis.
- L’alcalde informe que el dia 30 de gener s’ha fet efectiu el pagament de la
quantitat de 109.668,10.-€ a la família Cufí en concepte d’indemnització per
la mort de l’agutzil. Explica que l’any passat es va pagar el primer termini i
que aquest any s’ha pagat la resta. Per fer-ho, s’ha demanat un préstec que
es pagarà durant els pròxims 8 anys. Continua dient que s’ha de tenir en
compte que el desembre de 2017 l’Ajuntament tindrà un nou judici instat per
la família Cufí.
- L’alcalde informe que el dia 15 de febrer de 2017 es farà una reunió per
parlar de la fibra òptica, on podran exposar dubtes, queixes, etc. Informe que
actualment ja hi ha unes 70 persones que disposen de fibra al municipi.
- L’alcalde explica que unes de les seves era la posada en marxa de la llar
d’infants de Tortellà però que ha mantingut una sèrie de converses amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui els hi ha
manifestat que és projecte inviable per a Tortellà per la demografia que hi
ha. Comenta que possiblement en el moment que es va fer era viable però a
dia d’avui no ho és, entre d’altres coses, perquè l’Ajuntament hauria
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d’aportar anualment la quantitat de 40.000.-€. Explica que tenim el vistiplau
per canviar l’ús de la llar d’infants. Conclou dient que és un espai que no pot
estar tancat i que entre tots s’ha de buscar el destí que haurà de tenir.
3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
Donar compte dels següents Decrets:
- Decret d’Alcaldia núm. 132/16, de data 23 de novembre, de convocatòria del
Ple ordinari de 28 d’octubre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 133/16, de data 28 de novembre, d’anul·lació del
decret d’alcaldia núm. 61/16.
- Decret d’Alcaldia núm. 134/2016, de data 28 de novembre, de permís
d’obres núm. 42/16.
- Decret d’Alcaldia núm. 135/2016, de data 2 de desembre, de convocatòria
de la JGL de data 5 de desembre de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 136/2016, de data 2 de desembre, d’autorització OVP
a favor de la senyora Oriana Blanch Lazaro.
- Decret d’Alcaldia núm. 137/2016, de data 5 de desembre, de retribució de
JGL del mes de novembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 138/2016, de data 5 de desembre, de retribució del
Ple del mes de novembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 141/2016, de data 19 de desembre, d’admesos i
exclosos per el procés de selecció per cobrir de forma interina una plaça
d’administratiu.
- Decret d’Alcaldia núm. 142/2016, de 19 de desembre, d’incoació de
procediment de protecció de la legalitat urbanística.
- Decret d’Alcaldia núm. 143/2016, de 22 de desembre, de convocatòria de la
sessió extraordinària del Ple del dia 28 de desembre de 2016.
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- Decret d’Alcaldia núm. 144/2016, de 28 de desembre, de contractació de
personal temporal per realitzar tasques de neteja.
- Decret d’Alcaldia núm. 145/2016, de 30 de desembre, de retribució de JGL
del mes de desembre.
- Decret d’Alcaldia núm. 1/2017, de 3 de gener, d’autorització OVP a favor de
la senyora Georgina Agulló Vallès.
- Decret d’Alcaldia núm. 2/2017, de 4 de gener, d’aprovació definitiva
d’admesos i exclosos per el procés de selecció per cobrir de forma interina
una plaça d’administratiu.
- Decret d’Alcaldia núm. 3/2017, d’11 de gener, de contractació de personal
temporal per realitzar tasques d’auxiliar administrativa.
- Decret d’Alcaldia núm. 6/2017, d’11 de gener, de permís d’obres núm. 1/17.
- Decret d’Alcaldia núm. 10/2017, d’11 de gener, de convocatòria de la JGL
del dia 16 de gener de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 12/2017, de 23 de gener, de requeriment al promotor
de l’activitat del carrer Sales, 35.
- Decret d’Alcaldia núm. 13/2017, de 23 de gener, de requeriment al promotor
de l’activitat del carrer Sales, 27.
- Decret d’Alcaldia núm. 14/2017, de 23 de gener, d’autorització OVP a favor
de la senyora Laia Mas.
- Decret d’Alcaldia núm. 15/2017, de 23 de gener, de requeriment al promotor
de les obres del carrer Olot, 22..
- Decret d’Alcaldia núm. 16/2017, de 25 de gener, de convocatòria de la JGL
del dia 30 de gener de 2017.
- Decret d’Alcaldia núm. 17/2017, de 26 de gener, de convocatòria del Ple del
dia 31 de gener de 2017.
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Convalidació dels següents Decrets:
- Decret d’Alcaldia núm. 139/2016, de 12 de desembre, pel qual s’acorda
sol·licitar una pròrroga excepcional de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortellà per a la prestació del
Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’àmbit rural a Tortellà.
- Decret d’Alcaldia núm. 140/2016, de 12 de desembre, pel qual s’aproven
despeses de la Cavalcada de Reis.
- Decret d’Alcaldia núm. 4/17, d’11 de gener, pel qual s’acorda sol·licitar una
subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió i control
d’instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt-01).
- Decret d’Alcaldia núm. 5/17, d’11 de gener, pel qual s’acorda sol·licitar una
subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió i control
d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt-02)
- Decret d’Alcaldia núm. 7/17, d’11 de gener, pel qual s’acorda sol·licitar una
subvenció a Dipsalut pel programa d’avaluació i control de l’aigua a l’aixeta
del consumidor (Pt-04).
- Decret d’Alcaldia núm. 8/17, d’11 de gener, pel qual s’acorda sol·licitar una
subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió de la salubritat de
les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt-06).
- Decret d’Alcaldia núm. 9/17, d’11 de gener, pel qual s’acorda sol·licitar una
subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió de la salubritat de
les sorreres infantils (Pt-09).
- Decret d’Alcaldia núm. 11/17, de 13 de gener, de resolució del procediment
per la provisió d’una plaça d’administratiu.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i pregunta si és necessari fer tots
aquest decrets, com per exemple, el que autoritza l’ocupació de la sala de
plens o el requeriment efectuat a la Petjada Solidària i manifesta si calen tota
aquesta bateria de decrets.
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L’alcalde respon que sí, que és necessari perquè s’ha de seguir el procediment
administratiu que marca la llei, és a dir, petició del ciutadà i resolució per part
de l’alcaldia en el cas que sigui de la seva competència.
Pren la paraula el regidor Francesc Ten i manifesta: “en línia amb el què ha dit
l’Oli, per què rebem aquests decrets que fins ara no rebíem? Per exemple, el
de la Georgina Agulló que demanda autorització per fer un trasllat. Per què ara
això és així si fins ara no s’havia fet? Quin criteri se segueix en tema de
decrets?”
L’alcalde informa que el criteri del nou Secretari – Interventor és donar compte
de tots els decrets d’alcaldia al Ple, a diferència del que s’havia fet anteriorment
quan se’n feia una tria.
Pren la paraula en Francesc Ten i manifesta que el Decret en què es sol·licita
una subvenció hauria de ser un punt de l’ordre del dia.
L’alcalde respon que tant si es sol·licita o s’accepta una subvenció s’ha de
passar per Ple, no obstant, en casos d’urgència es fa per decret d’alcaldia i
llavors es convalida en el Ple.
En Francesc Ten exposa que en el cas que un ciutadà tingui dificultats per
omplir l’imprès d’instància, per part de l’Ajuntament s’ajudi a aquesta personal
per tal que només hagi de fer la signatura.
L’alcalde informe que ja s’està fent.

4. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL
LLOC DE TREBALL DE SECRETARI INTERVENTOR.
Examinada la proposta d’increment del complement específic del lloc de treball
de Secretari Interventor, i en conseqüència, de la modificació de la relació de
llocs de treball.
Considerant que s’ha realitzat l’oportuna valoració del lloc de treball i que
l’increment està justificat en l’existència d’un increment de tasques per part del
Secretari Interventor que assumirà les funcions de Tresorer d’acord amb l’acord
del Ple Extraordinari 4/2016 de 28 de desembre de 2016.
8

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

Resultant que l’esmentada modificació revist caràcter urgent per quant les
funcions de tresorer ja s’estan exercint pel Secretari Interventor, no podent
demorar-se, per tant, la seva aprovació fins el proper exercici.
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua
de l’organització als canvis produïts de forma que la mateixa reprodueixi una
imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent.
Considerant que la modificació de la RLLT no pot suposar augment global de
les retribucions complementàries, de conformitat amb allò que preveu l’article
19 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2016 (LPGE 2016).
Considerant que l’aprovació de la RLLT i, consegüentment, de les seves
modificacions, correspon al Ple de l’Ajuntament, en virtut d’allò previst a l’article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
(LRBRL), sense que tal atribució pugui ser objecte de delegació.
Considerant que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada
juntament amb el Pressupost municipal.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
PRIMER.- Incrementar el complement específic del lloc de treball de Secretari
Interventor i, en conseqüència, de la modificació de la relació de llocs de treball,
en els següents termes:
-

Incrementar el complement específic del Secretari Interventor en un
30%, això és, en 227,25.-€/mes.

SEGON.- Publicar l’acord que s’adopti al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació del recursos
que siguin procedents.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà) i 3 abstencions (2 vots de CiU i 1 vot de CUP).
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5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ.
La Llei reguladora de les Bases del Règim Local, norma en la qual es contenen
les determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, 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, han donat contingut precís al dret a
l’autonomia que l’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa
a l’àmbit de les nostres competències, en fixar, com va assenyalar el Tribunal
Constitucional en la sentència 214/89, de 21 de desembre, una sèrie de
directrius que el legislador sectorial forçosament ha de tenir en compte en
l’assignació de competències, i en reconèixer als Municipis, entre altres entitats
locals de caràcter territorial, la potestat d’autoorganització, com a potestat
reglamentària específica, l’exponent màxim de la qual el constitueix la
possibilitat d’aprovar un Reglament Orgànic Municipal, les determinacions del
qual, dintre del marc de la legislació bàsica i de la legislació local de Catalunya,
preval, en virtut del Principi de competència, respecte de les normes
reglamentàries estatals o autonòmiques que en aquesta matèria s’haguessin
promulgat o poguessin promulgar-se en el futur, donant-se així primacia a
l’interès local, quant a l’organització interna es refereix, respecte de l’interès
autonòmic o estatal.
Aquestes circumstàncies, unides a la ferma convicció que els Reglaments
Orgànics, respectant el bloc de la constitucionalitat, no han de quedar relegats
únicament a precisar la legislació de règim local estatal i autonòmica, ja que, en
ser la potestat reglamentària inherent a l’autonomia local que la Constitució
garanteix, i estar, per tant, implícita a l’article 137 d’aquesta, com ha entès el
Tribunal Suprem en la seva sentència de 27 de març de 1985, es reconeix als
municipis un marc propi per a regular, dintre del marc de la Llei, les peculiaritats
del seu règim d’organització i de funcionament, és el que ha portat a aquest
Ajuntament a redactar i proposar al Ple corporatiu aquest text, que no és una
mera proposta de modificació i adaptació de l’ anterior Reglament Orgànic, sinó
una proposta més ambiciosa, de creació d’un nou instrument organitzatiu, que
doni resposta al model municipal que, al nostre judici, està configurat pel nostre
sistema constitucional, en base, no solament al Principi d’autonomia local
constitucionalment garantit, sinó també al Principi de subsidiarietat reconegut
per la Carta Europea d’Autonomia Local.
Vista la proposta de Reglament Orgànic Municipal, redactada per la Secretaria
General d’aquest Ajuntament, en la qual s’aborda la regulació de la peculiar
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organització municipal, mitjançant l’establiment d’aspectes tan decisius com els
Principis inspiradors de l’activitat municipal; les normes sobre constitució,
vigència i finalització del mandat corporatiu; l’organització municipal de caràcter
necessari i de caràcter complementari; el règim de funcionament i el règim
jurídic dels seus òrgans i l’Estatut dels membres de la Corporació, i es regula
d’una manera específica la informació i participació ciutadana i les normes
particulars de procediment administratiu, així com la manera en què s’han
d’aplicar en aquest Ajuntament, en base als Principis d’objectivitat,
transparència, celeritat i eficàcia que han de presidir l’actuació municipal, amb
l’objecte d’establir els canals necessaris per facilitar la participació de tots els
ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics municipals, i aconseguir així
una societat participativa, conscient i responsable dels assumptes que els
afectin, com autèntics titulars dels drets que se’n deriven, dels quals aquest
Ajuntament és únicament el gestor.
Per tot això, l’Alcalde, de conformitat amb el que disposen els articles 20,
22.2.d), 24, 47.2.f) 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 48, 49, 50, 52.2.d),
114.3.a), 168 i 177 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb els
articles 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
Locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, i la resta de legislació
aplicable, així com els informes emesos al respecte per la Secretaria General i
per l’Interventor Municipal, proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de Tortellà, el text íntegre del qual figura com a document annex a aquest
acord.
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat Reglament a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en
el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació,
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment,
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Aprovat definitivament l’esmentat Reglament, es publicarà íntegrament
el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un cop
transcorreguts quinze dies a partir de la total publicació.
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Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, dins del termini dels quinze dies següents a
l’aprovació definitiva.
Pren la paraula en Francesc Ten i manifesta que li ha sorprès tenir en tant poc
marge de temps un document de 100 pàgines, que no s’esperava tenir només
3 dies per revisar el document. Diu que en la seva justa mesura s’havia
d’aprovar el juliol de 2015 ja que el ROM va de bracet amb l’inici de la
legislatura. Assenyala que s’havia encetat una bona línia de treball amb l’equip
de govern. Manifesta que és una indigestió de reglament que no es pot digerir.
Continua dient que el ROM parla de comissions informatives i que potser no
està ben treballat. Manifesta que és un instrument organitzatiu que dóna poc
marge a l’oposició, que hi ha molt articles i només tres dies per mirar-lo.
L’alcalde contesta que en el cartipàs es van preveure comissions informatives i
que és un instrument que feia falta ja que es van crear les Juntes de Govern
Local i creien que s’havia d’especificar.
El regidor Francesc Ten, assenyala que un ROM marca una directriu i que
s’haurien d’haver assegut per arribar a acords i desacords. Per altra banda,
pregunta com és que no hi ha actes de la JGL i per què ei el ROM ha de
regular les JGL com és que no hi apareixen.
L’alcalde assenyala que de totes les JGL s’aixequen actes amb la presència del
Secretari Interventor de l’Ajuntament.
El regidor Francesc Ten manifesta que li ha sorprès trobar-se un text 100
articles que no és suficient amb l’al·legació pública sinó que s’havia de tractar
prèviament amb l’oposició. Pregunta com és que el ROM digui que es pot
limitar a tres preguntes les intervencions dels grups i que no vol que el ROM del
seu poble el limiti a ell o a qualsevol altre regidor.
L’alcalde contesta que acceptaran les propostes de modificació.
El regidor Francesc Ten manifesta que per tenir un ROM malament es podria
haver treballat amb dos mesos d’antelació. Continua dient que a la pàgina 66
sobre les mocions on fa referència a l’article 112.2.c, no troba aquest article i
demanda l’aclariment del Secretari. Assenyala que en el ROM es parlar com si
les comissions informatives ja existissin i té dubtes de si eren comissions
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informatives o comissions que es van modificar. En sol·licita la rectificació per
part del Secretari. Manifesta que és un ROM unidireccional que s’havia d’haver
fet amb una altra voluntat de consens tal i com s’han fet amb altres temes del
municipals. Demana que per qüestions de l’Ajuntament s’utilitzi el correu de la
corporació i per temes particular el correu electrònic particular.
L’alcalde respon que està disposat a modificar el que faci falta modificar, que
ha mostrat la voluntat de negociar. Manifesta que el ROM és viu i es modificarà
les vegades que faci falta. Que aquesta base es pot transformar tantes
vegades com faci falta. Creu que hi havia temes que no es feien bé i que ara
volen fer-ho bé.
El regidor Francesc Ten diu que pel seu grup hi ha d’haver un ROM però no
està d’acord que amb un cap de setmana s’hagin de preparar un text de 100
pagines. Assenyala que “s’havia de seguir la línia de negociació que s’havia
encetat” “el marge que dona als grups municipals és bastant millorable”
L’alcalde respon que estan oberts a modificar-lo i que en cap cas limitarà la
intervenció de cap regidor.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i manifesta que està bastat d’acord
amb l’explicació del regidor Ten. Assenyala en primer lloc, com a tema més
personal que, va tenir una reunió amb l’alcalde per altres temes del poble i va
preguntar a l’alcalde explícitament si hi hauria molts temes de cares al ple i
l’alcalde va contestar que no. Llavors, va quedar sorprès quan va rebre el ROM
ja que és un tema lo suficientment ampli i important com per tenir el temps
suficient per poder-lo revistar punt per punt, i en alguns casos, si cal,
contrastar-los amb un advocat.
En segon lloc, manifesta que estan absolutament en desacord que s’aprovi
aquest ROM. Diu: “entenem el ROM com una eina, potser la més important,
després es podrà canviar o no. I després hi ha els pressupost, en segon lloc.
En el Ple dels pressupostos vaig fer el mateix discurs, hi havia molts punts i
s’hauria de fer un únic Ple pels pressupostos. El ROM encara és més
important. Aquesta eina és la clau de pas que pot obstruir o donar pas,
depenent precisament de com s’elabora i del seu contingut, podem donar
possibilitats al poble o mantenir una estructura tancada que blindi. Amb aquest
ROM tinc la sensació que tanca. És una pedra, no podem aprovar ni el ROM
inicialment. Ho trobo inadequat fer en un Ple amb altres punts”. Manifesta que
amb el seu grup han trobat molts punts que no creuen adequats i que si els
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tractessin un per un, estaríem fent 6 hores de Ple. Veu que hi ha moltes coses
a canviar.
Manifesta que: “estem d’acord amb en Ten amb la manera que s’ha presentat.
és un model vostre, únicament vostre, les altres forces no hi hem participat
gens, aquesta manera de fer no la podem compartir. S’han fet alguns passos
amb aquestes coses. La sensació es que l’equip de govern “talla el bacallà” i ja
està... 30 dies “pim pam” i esmenes. És molt diferent dir tenim això i aprovar, ho
assentar-nos i parlar i construir-ho junts. S’hauria d’enviar un document amb
temps per poder-ho estudiar. No només s’ha de mirar amb lupa sinó que s’ha
de debatre i poder participar-hi, la nostra essència es transformadora, volem
“desblindar”, tenim coneixements i volem aportar-los”. “Hi ha alguns punts que
son obstructius,no deixen passar. Hi ha molts punts a revisar. Ens sobtem. No
es pot entrar al ple amb pancartes i no es pot entrar més de 3 mocions, és la
por a la democràcia”. Manifesta que necessiten el suficient temps per poder
aprovar-lo amb condicions i que han de tenir el temps per revisar-ho amb els
serveis jurídics, si cal.
Diu “Ens hi juguem molt més que no pas aprovar un reglament. No hi ha rom?
S’ha de fer? Molt bé, però fem un ROM que serveixi per obrir portes i de pas
pugui servir a altres ajuntaments. Per acabar, deia “feia falta”, sí fa falta, però
fem-ho obert i contrastat” “El ROM no és una regulació del caminar del dia a dia
com diu l’Alcalde; és molt més que això. És una eina de transformació. És una
eina bàsica per la transformació. Si es vol, el ROM té potencial per
transformar”.
L’alcalde respon que la intenció era posar un document sobre la taula i a partir
d’aquí modificar-ho si feia falta. Manifesta que si a tothom li sembla bé retirarà
el ROM del punt de l’ordre del dia ja que no volia incomodar a ningú, no era la
seva intenció. Diu que: “No tenim cap problema per fer esmenes, ens les feu
arribar i ho modifiquem. Volíem crear aquest reglament partint d’aquesta base i
canviar-li si feia falta”.
El regidor Francesc Ten diu que ho agraeix ja que hi ha desacords que s’han
de pactar.
L’alcalde respon que s’havia de regular però que també es podia no fer com
fins ara.
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Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i manifesta que almenys han de donar
dos o tres setmanes per poder estudiar-ho. Diu: “Arenem-ne per futures
ocasions, podem aprofitar això per transformar-ho i fem “algu” que obri
precedents que permeti que la gent pugui participar”.
L’alcalde manifesta que en relació als pressupostos també és la seva intenció
tenir-los abans per poder negociar amb temps.

6. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE TORTELLÀ I OLOT TELEVISIÓ, SL PER A L'ANY 2017.
Que en data de 10 de novembre de 2011 en el Consell d'Alcaldes de la
Garrotxa, el director d’Olot Televisió SL, Albert Brosa, va presentar als
alcaldes/esses la possibilitat que els ajuntaments de la comarca establissin un
acord de col·laboració amb Olot Televisió SL per donar difusió a l’actualitat del
seu municipi.
És voluntat de l’Ajuntament de Tortellà continuar manteniment els serveis que
ofereix Olot TV, SL per l’any 2017.
Que d'acord amb l'anteriorment exposat, Olot Televisió SL ha sol·licitat a
l'Ajuntament de Tortellà l’establiment d’un conveni de col·laboració.
L'Ajuntament de Tortellà d’acord amb 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,
participa en l’acció de foment d'activitats econòmiques que assoleixen la
finalitat d’interès públic com és la del servei de comunicació local.
Atès allò que estableix l’article 4.1.d) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, i el que preveu el capítol I del Títol III
del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Tortellà i Olot Televisió SL per a l'any 2017 per un import global de 1.100.-€, el
text del qual consta a l'expedient, i que es transcriu annex als presents acords.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la destinació de l’any 2017, per
un import de mil EUROS (1.100,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària
920.479.00 del pressupost de l'Ajuntament de Tortellà de l’any 2017.
Tercer.- Facultar àmpliament a l'Alcalde de Tortellà per a la signatura del
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal,
d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TORTELLÀ I
OLOT TELEVISIÓ SL PER A L'ANY 2017
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
L'Ajuntament de Tortellà, amb NIF P1721300J, representada en aquest acte
pel seu Alcalde-President, l’Il·lm. Sr. Rafel Domínguez Blázquez, assistit per la
secretària - interventora, Sra. Susanna Vilarnau i Prujà.
Olot Televisió SL, amb NIF B17477779, inscrita en el Registre Mercantil de
Girona, al volum 937, foli 70, full GI-17157, i amb domicili al carrer Pou del
Glaç, 6-B (edifici Simón) d'Olot 17800, representada en aquest acte pel seu
apoderat, el Sr. Jordi Charles i Vilaró, facultat d'acord amb els poders que
ostenta, protocol·litzats el dia 30 de desembre de 2011, davant el notari d'Olot
Ángel Arregui Laborda amb el número 2652.
Les dues parts es reconeixen amb la capacitat legal per obligar-se mitjançant la
subscripció del present conveni.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
1.Olot Televisió SL és un mitjà de comunicació comarcal que dóna un servei
informatiu centrat en l'àmbit de la Garrotxa i que resulta d'un interès general per
a molts ciutadans de Tortellà i comarca. Els serveis d'Olot Televisió destinats a
oferir la informació del municipi i de l'Ajuntament supleixen i/o complementen
els serveis que poden ser atribuïts a la competència local i indubtablement
l'acció informativa d'Olot Televisió respon a un interès públic local i comarcal.
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2.Olot Televisió SL i l'Ajuntament de Tortellà posen de manifest l’interès comú
de mantenir la vinculació establerta durant els últims anys per tal de garantir la
continuïtat d'una sèrie de serveis d'informació que han de ser prestats al
municipi. Ambdues parts acorden que la millor forma de garantir-los és
formalitzant un conveni que tingui caràcter de subvenció finalista per a la
prestació dels serveis, tot de conformitat amb el previst a l'article 125.2.a) del
ROAS.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les
següents:
C L À U S U L E S:
PRIMERA: OBJECTE.
L’objecte del present conveni és establir les condicions de l’aportació
econòmica de l'Ajuntament de Tortellà a Olot Televisió SL.
SEGONA: COMPROMISOS D’OLOT TELEVISIÓ.
Olot Televisió SL a l’empara d’aquest conveni es compromet a:
-Produir 2 espots.
-L’emissió de 25 espots.
-Donar cobertura informativa a 2 actes que les dues parts prèviament hagin
acordat.
-Intervenció en 1 programa amb periodicitat prèviament fixada en què es dóna
a conèixer l’actualitat municipal.
-Grafisme sobreimpressionat a pantalla, en el programa especial en directe de
la Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de la Garrotxa, amb l’escut de la població i
amb el text Amb el suport de l’ajuntament de Tortellà. Aquest grafisme es
mantindrà durant el recorregut que la Pubilla i l’Hereu fan per tot el menjador
fins que arriben a dalt l’escenari.
TERCERA: COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
L'Ajuntament de Tortellà transferirà a Olot Televisió SL la subvenció d’import de
MIL CENT EUROS (1.100,00 €), pels serveis esmentats a la clàusula segona
d'aquest conveni per l'any 2017.
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La subvenció es destinarà, amb caràcter finalista, a atendre exclusivament les
despeses derivades dels compromisos d’Olot Televisió SL explicitats en la
clàusula segona d’aquest conveni, i no podrà ser utilitzada per sufragar
despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses subvencionables aquelles
que, de manera indubtable, responguin a l’objecte del present conveni.
L’Ajuntament de Tortellà comunicarà per escrit a la direcció d’Olot Televisió
quan vulgui procedir a la producció dels espots o programes de televisió. En
aquest sentit, l'Ajuntament assumeix el compromís de fer els encàrrecs de les
produccions. En el cas que dins la vigència del conveni no s'hagin realitzat
tots els encàrrecs, i per tant, no s'hagin produint i prestat tots els serveis
previstos a la clàusula segona d'aquest conveni, la subvenció serà igualment
reconeguda a favor d'Olot Televisió en la seva integritat.
QUARTA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
Olot Televisió SL accepta formalment la subvenció de l'Ajuntament de Tortellà a
l’efecte del compliment de les condicions pactades en aquest conveni per a la
seva aplicació, i d’acord a allò que estableix la legislació en matèria de
subvencions. Els pagaments es podran fraccionar en dos terminis: el primer
abonament hauria de fer-se efectiu abans del 31 de març del 2017 i el segon,
abans del 31 d’octubre del 2017. Els pagaments es faran efectius mitjançant
transferència bancària al CCC 0182.5439.56.0201504746 (IBAN: ES78 0183
5439 5602 0150 4746), d’Olot Televisió SL.
CINQUENA: TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.
El termini de justificació de la subvenció serà, com a màxim, el 31 de gener de
l’any següent. No obstant això, si per causes excepcionals no es presenta la
documentació justificativa en el termini establert, es podrà sol·licitar una
pròrroga a l'Ajuntament de Tortellà, amb un mes d’antelació a l’expiració del
termini, assenyalant els motius que la justifiquen, dins el període d’ampliació de
termini. Si manca resolució expressa en el termini de 20 dies naturals d’ençà de
la presentació de la sol·licitud de pròrroga, s’entendrà estimada pel temps
màxim permès a l’article 49, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Un cop Olot Televisió SL presenti la documentació justificativa mitjançant un
certificat d'emissió es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar
conforme amb allò establert es podrà requerir a la persona interessada que
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esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que
presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho
fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen a l’apartat següent. Transcorreguts aquests
terminis sense que s’hagin presentat els documents justificatius o els requerits
en el seu cas, es procedirà d’immediat a la cancel·lació de la subvenció i al
reintegrament de les quantitats rebudes amb l’interès de demora, des del
moment de la percepció, de conformitat amb la normativa pressupostària
vigent.
SISENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
L'Ajuntament de Tortellà procedirà al reintegrament de la subvenció en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, a més dels següents: a)Incompliment de l’obligació de
justificació o una justificació insuficient. b)Incompliment de l’obligació d’adoptar
les mesures de difusió del caràcter públic del finançament, esmentada en el
pacte anterior. c)Incompliment de les obligacions restants, previstes en aquest
conveni. d)Qualsevol altra causa de reintegrament, prevista a la normativa de
subvencions aplicable.
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II, del títol
II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les
quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i seran
el resultat d’aplicació per al cobrament d’allò establert a la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, la Llei 51/2002, de reforma de
la Llei 39/1988, i les Bases d’execució del pressupost de l'Ajuntament de
Tortellà de 2017. Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de la
subvenció, s’estarà al que disposa el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la
normativa concordant.
SETENA: CONTROL FINANCER.
El control financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional catorzena del mateix cos legal.
VUITENA: RÈGIM SANCIONADOR.
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El règim sancionador d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol
IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions “Infraccions i
sancions administratives en matèria de subvencions”.
NOVENA: SEGUIMENT I CONTROL.
L'Ajuntament de Tortellà es reserva el dret d’efectuar el control i el seguiment
de les actuacions, objecte de la subvenció atorgada, així com la petició de
qualsevol document o justificant que consideri necessari.
DESENA: PUBLICITAT.
En les actuacions derivades d’aquest conveni hi ha de constar, explícitament, el
patrocini de la l'Ajuntament de Tortellà.
ONZENA: VIGÈNCIA
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva
signatura fins al 31 de desembre de 2017, sense perjudici que perdurin les
obligacions de cadascuna de les parts en aplicació de les seves previsions.
El conveni podrà ser prorrogat per anualitats mitjançant acord exprés dels
òrgans competents de la l'Ajuntament de Tortellà. En el seu cas es preveuran
les possibles modificacions dels serveis conveniats així com l'import de la
subvenció.
DOTZENA: MODIFICACIÓ I FINALITZACIÓ ANTICIPADA.
L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni estarà presidit pels principis
de bona fe i de confiança recíproca. Les causes de resolució, a més de les
previstes legalment i sense perjudici del dret de l'Ajuntament de Tortellà a la
revocació total o parcial de l’aportació econòmica per l’incompliment, per part
del beneficiari, de l’obligació de justificar el destí de la subvenció, o de
qualsevol altre que preveu aquest conveni, o per incompliment de la finalitat per
a la qual es concedeix la subvenció, seran les següents: a) l’esgotament del
període de vigència convingut entre les parts; b) la resolució per mutu acord; c)
l’incompliment manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts; d) les causes generals previstes a la
legislació vigent.
TRETZENA: RÈGIM JURÍDIC.
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Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni no suposen cap
limitació de la capacitat o de les competències respectives, i s’estableixen sens
perjudici de les relacions jurídiques de qualsevol naturalesa, previstes d’acord
amb la llei, per les dues parts; i s’hi inclouen altres relacions convencionals, si
s’escau, al marge d’aquest conveni. En tot allò no previst en aquest conveni és
aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la llei
general de subvencions; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i la resta de normativa
concordant.
CATORZENA: NATURALESA DEL CONVENI.
Aquest conveni de col·laboració té la naturalesa dels previstos a l’article 4 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les discrepàncies que puguin
sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord entre les parts.
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. I
en prova de conformitat en tot el seu contingut, les persones que l’atorguen
signen aquest conveni, per duplicat , en el lloc i la data que s’assenyalen.
I perquè consti als efectes oportuns les parts signen per duplicat exemplar a un
sol efecte, a Tortellà en data XX de xxxxxxxxxx del 2017.
Ajuntament de Tortellà
Il·lm. Sr. Rafel Domínguez Blázquez

Olot Televisió SL
Sr. Jordi Charles i Vilaró

Pren la paraula el regidor Francesc Ten i comenta que hi ha diferències en el
conveni ja que en algun lloc es parlar de 1.000.-€ i en d’altres de 1.100.-€.
Manifesta que fa un any ja va plantejar la diferència entre subvenció, conveni i
contractació d’un servei i que s’hauria de comprovar si aquest conveni compleix
amb allò que estableix la Llei de subvencions. Per aquest detalls formals,
s’abstindran.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i manifesta que l’any passat van votar
en contra de l’aprovació d’aquest conveni. Diu que estarien abans d’acord en
votar a favor d’una televisió publica, critica, de la gent que expliqui la realitat
local des de la pluralitat, des de la crítica i la denúncia i que fes una bona tasca.
Assenyala que és un conveni de publicitat als ajuntaments, que és una manera
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de pagar publicitat del poble. Diu: “Volem participar d’una televisió que sigui de
tots. TV Olot podría fer una feina més rica, la televisió no ha de cobrir notícies
perquè es pagui. TV Olot no ha de venir a Tortellà a cobrir perquè es pagui,
sinó que ha de venir perquè es fan coses, per informar. És un model gens o
poc crític que no aborda la pluralitat de les coses”. Manifesta que no estan
d’acord amb el conveni ja que aquest conveni és un conveni de publicitat s’està
pagant publicitat i que la finalitat que té TV Olot com a televisió local no és
cobrar diners per cobrir. Acaba dient que la televisió no ha de venir ha cobrir
res perquè se’ls pagui, sinó perquè es fan coses interessants, i s’ha d’informar.
L’alcalde respon que no serà ell qui defensi TV Olot per que és un acord
necessari per l’Ajuntament de Tortellà.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents per
Tortellà), 2 abstencions (CiU) i 1 en contra (CUP).

7. MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT
DIGITAL A CATALUNYA.
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut
factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la
millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al
coneixement haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir
una Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la
informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en
l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació
es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de
comunicacions electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori,
evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una
societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de
les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
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Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el
Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci
Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24
d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes
les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn
de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a
tots els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús
de tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb
l’objectiu de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i
donant suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de
referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en
la nova societat digital.
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les
infraestructures necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tortellà l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb
data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
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Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a
col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 d’Independents
per Tortellà i 2 de CiU) i 1 abstenció (CUP).

8. MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA
CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat
la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les
competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la
campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la
situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva
solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És
Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i
moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de
denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir
la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida
reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
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Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i
reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció
internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Tortellà, es proposa l'adopció dels
següents acords:
•

Declarar l’ens local (nom) municipi adherit a la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra.

•

Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.

•

Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà
a Barcelona el proper 18 de febrer.

•

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les
entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

9. INFORMAR DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I DE LES OBLIGACIONS
TRIMESTRALS.
El senyor alcalde dóna la paraula al Secretaria Interventor.
El Secretari Interventor comenta que aquesta informació es tracta de la situació
de la comptabilitat al quart trimestre de 2016, concretament, el període mig de
pagament, les obligacions trimestrals d’informació, seguiment i resum anual del
pla d’ajust i informació de morositat.
El Ple es dóna per assabentat.
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10. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:

10.1. MOCIÓ DE LA CUP DEL LLIERCA CONTRA LA PLANTA DE
TRIATGE DE SANT JAUME DE LLIERCA
“Davant la imposició contra la voluntat popular del poble de Sant Jaume de
Llierca i tenint en compte el dany ecològic que representa per la Vall del Llierca
la planta de triatge projectada en el nou emplaçament prop de la nau del
Llongarriu i tenint en compte que no afecta tan sols al municipi de Sant Jaume
de Llierca.
Manifestem:
1. L’impacte ecològic de la planta és encara major després del canvi
d’emplaçament a la Casica ja que tan sols es fa a 90 metres del riu
Fluvià amb el risc que això comporta per l’ecosistema del curs fluvial.
2. La preocupació per que tiri endavant un projecte rebutjat molt
majoritàriament per la consulta realitzada a Santa Jaume fa vora 6
mesos on 214 persones es van manifestar en contra per tan sols 4 a
favor.
3. Que l’impacte de la planta no només afecta al municipi de Sant Jaume si
no al conjunt del territori i en especial als municipis de Montagut i Oix,
Argelaguer, Tortellà, Castellfollit de la Roca, Sales de Llierca i Sant
Jaume de Llierca.
4. La opacitat i la manca de transparència amb la que està tirant endavant
el projecte tant en les adjudicacions de gestió i obra com en la
informació a la ciutadania.
Per tant demanem:
1. Aturar immediatament el projecte de la planta de triatge.
2. Replantejar el model de gestió de residus a la Vall del Llierca d’acord
amb uns criteris de sostenibilitat i respecte al territori.
3. Buscar mecanismes de debat ciutadà en la presa de decisions que
afecten al futur de totes les persones que vivim a la Vall del Llierca.
4. Emplaçar al consell comarcal a elaborar un pla de residus comptant amb
els ajuntaments de la Vall del Llierca per tal de explorar possibles
alternatives a la planta de triatge.
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5. Fer arribar la decisió presa per aquest ajuntament a tots els grups
parlamentaris que tenen representació al Parlament de Catalunya i a la
comissió de medi ambient del Parlament de Catalunya així com al
Conseller de Medi Ambient i Sostenibilitat Josep Rull i Andreu”.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i manifesta que la moció anterior que
va presentar el seu grup era confusa, però que aquesta és molt clara ja que ha
quedat redactada de forma molt explícita. Explica que el seu grup treballa per
evitar la planta de triatge ja que el procediment no és transparent, hi ha abús de
poder i represàlies contra algunes persones. Diu: “Que cadascú voti el que
cregui oportú”.
L’alcalde pren la paraula i manifesta que segons la seva informació els dos
grups de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca estan d’acord a on ha d’anar la
planta de triatge però no obsta això, li agradaria tenir mes informació, quin
impacte tindrà, etc.
Llavors, l’Olivier Viscido diu que si no hi ha la informació suficient es retira la
moció i es vota en altre Ple. Diu: “Si és cert, que estem davant un tema molt
important, entrarà a varis ajuntaments i el que passi allà ens afectarà a tots. El
greu és la imposició quasi mafiosa del que està passant. És seguir un model
impositiu i sinó et castiguen. És diuen mentides. És suficient per votar a favor
que els ajuntament no tenen informació sobre aquest tema”. Seguidament
llegeix la moció i reitera que el redactat és molt clar. Diu “aquí hi ha un model
de gestió de residus, on al final algú guanya molts diners amb aquestes coses i
per tant han de tirar endavant. Interessa que hi hagi plantes de triatge perquè
determinada gent es forra”.
Pren la paraula el regidor Fèlix Valero i manifesta que donarà suport a la moció
pel sol fet que hi pugui haver vessaments de residus i per la manca
d’informació sobre aquest tema. Diu: “Estem amb vosaltres. És suficient per
votar a favor de la moció”.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido, estableix que es suficient per votar a
favor de la moció que l’alcalde no tingui informació sobre aquest tema.
Continua dient que la planta va lligada amb la construcció posterior d’un
abocador. Diu: “Per què hi ha aquesta imposició? Per què hi ha personatges
públics que estan sucant a darrere. Qui guanyarà benefici quan es construirà?
A darrere hi ha uns beneficis privats i per això s’ha de tirar endavant sí o sí”.
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Pren la paraula el regidor Fernando Durante i manifesta que hauria de tenir
més informació prèvia. Té la intenció que quan hi ha un grup de veïns amb
aquesta oposició és perquè hi ha coses que s’han explicat del tot bé. Diu que hi
ha llocs més preparats geològicament per fer-la i que d’entrada no li fa cap
gracia tenir una planta a prop, però el dia que a Tortellà s’hagi d’implantar una
abocador, seria bo que la resta de municipis poguessin dir la seva i en aquest
punt dóna la raó a l’Olivier. Continua dient que afectarà a les generacions
futures i que el que s’acabi votant no tindrà conseqüències perquè la planta es
farà.
Pren la paraula en Francesc Ten i manifesta que en aquest casos hi ha d’haver
llibertat de vot. Diu que cadascú faci el que vulgui o cregui i que si en comptes
de tenir la moció a les 9 menys quart l’hagués tingut abans hauria pogut parlar
amb l’alcalde de Sant Jaume o fer altres tràmits per tenir-ne més informació.
Manifesta que s’abstindrà perquè en la moció no s’esmenta la qüestió de
l’abocador, perquè li manca informació i perquè no ha pogut parlar amb els
companys del seu grup sobre aquest tema.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (3 d’Independents
per Tortellà i 1 CUP) i 3 abstencions (1 d’Independents per Tortellà i 2 CiU).

10.2. APROVAR SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DEL CICLE DE CONCERTS DE
MÚSICA DE COBLA
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 10 de
gener de 2017 va aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva
per a l’atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de
concerts de música de cobla.
Donat que és interès de la Corporació contractar concerts de música de cobla.
L’alcalde proposa la Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a
l’atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de
concerts de música de cobla, per import de 1.750 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 6 vots a favor (4 d’Independents
per Tortellà i 2 CiU) i 1 abstenció (CUP).

11. PRECS I PREGUNTES
Precs
El regidor Olivier Viscido pren la paraula i comenta que té molts problemes amb
les comunicacions informàtiques i que abans a la direcció electrònica de la
CUP del Llierca arribava tot. Diu que per ells és un problema i que no agilitza
res. Sol·licita tenir la informació del Ple en paper.
El regidor Francesc Ten sobre aquesta qüestió manifesta que allò oficial ho vol
rebre a l’adreça de oficial de l’Ajuntament de Tortellà i que les comunicacions
del ple per correu no és pràctic amb els codis.
L’alcalde respon que ho tenen en compte.
Preguntes
El regidor Francesc Ten, pregunta quins terminis hi ha per la restauració de la
Pedrera.
L’alcalde respon que hi ha un termini de 3 mesos perquè el document vagi a la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i retorni a l’Ajuntament.
Després es donarà el vist i plau per fer la ocupació.
El regidor Francesc Ten pregunta en quina situació està la demanda de
l’agutzil.
L’alcalde respon que el judici serà el desembre de 2017.
El regidor Francesc Ten pregunta qui ha guanyat la plaça de d’administratiu
que es va convocar, quan començarà i quins horaris farà.
L’alcalde respon que ha guanyat la plaça la senyora M.C.D. i que feia falta
cobrir aquesta plaça per 20 setmanals. Explica que s’incorpora demà dia 1 de
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febrer i que farà 10 hores a l’ajuntament (2 dies 5 hores) i a les tardes de 5 a 7
anirà a la sala de lectura perquè l’espai resti obert.
El regidor Francesc Ten manifesta la seva satisfacció perquè la sala de lectura
restà oberta dues hores a la tarda.
Pren la paraula el regidor Olivier Viscido i pregunta si s’ha fet quelcom sobre la
qüestió de la furgoneta que ve a dur i recollir la gent del centre de dia, ja que la
situació es la mateixa. Continua dient que s’ha de fer quelcom encara que el
conductor tingui més feina.
L’alcalde respon que demà té una reunió amb el gerent del centre Montsacopa
per parlar d’aquest tema.
El regidor Fernando Durante pren la paraula i diu que és perquè es més pràctic.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:09 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
Firmado
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