ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TORTELLÀ
A Tortellà, el dia 1 de juliol de 2015, a les 18:00 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 extraordinària,
pública i de primera convocatòria que correspon el 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 secretària de la Corporació la Sra. Susanna Vilarnau Prujà.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió.
Es reuneix el Ple de l’Ajuntament amb la finalitat de donar compliment al
que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, on es disposa que dins dels trenta dies següents a la sessió
constitutiva l’alcalde convocarà la sessió extraordinària del Ple per tal de
fixar el funcionament de la nova corporació local.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Celebrades les eleccions municipals de data 24 de maig de 2015, s’aprova
l’Acta de sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament de data 13 de
juny.
De conformitat amb el que estableix l’article 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el ROF, l’alcalde pregunta als reunits si tenen
cap modificació a incloure a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior:
•

No es produeix cap i és aprovada per unanimitat.

2. INFORMAR AL PLE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I
ELS SEUS PORTAVEUS
Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local determina que a efectes de la seva actuació
corporativa, els membres de les Corporacions locals es constituiran en
grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin
amb excepció d'aquells que no s'integrin al grup polític que constitueixi la
formació electoral per la qual van ser elegits o que abandonin el seu grup
de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits.

Atesa la voluntat dels components de cada llista electoral que han obtingut
representació corporativa per constituir-se en grup municipal i designar un
portaveu.
Els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al President i
subscrit per tots els seus integrants, que es presentarà a la Secretaria
General de la Corporació dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució
de la Corporació.
Al mateix escrit de constitució es farà constar la designació de Portaveu del
grup, podent designar-se també suplents.
L’alcalde informa els escrits presentats pels diferents grups polítics, d’acord
amb l’article 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Per tant, queden constituïts com a grups municipals els següents:
Grup Municipal
Portaveu
Independents
de Sr.
Rafel
Domínguez
Tortellà – CP
Blázquez
CIU i Avancem
Sr. Francesc Xavier Ten
Costa
Unitat Popular - CUP
Sr. Olivier Viscido Sotelo

Suplent
Sr. Fernando Durante
Acevedo
Sr.
Albert
Vergés
Sarola

3. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i amb
l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals de 28 de novembre de 1986 aprovat per Reial Decret
2568/86, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, el Ple celebra sessions ordinàries
com a mínim cada tres mesos en els municipis de fins a 5.000 habitants.
L’alcalde acorda:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es
celebrin l’últim dimarts no festiu, de cada dos mesos a les set de la tarda a
la Sala de Plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a posposar o avançar la celebració
de les sessions ordinàries bimensuals del Ple dins del mateix mes de la seva
celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un
període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals.

Tercer.- Comunicar el present acord a tots els Regidors afectats i als
serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
La Corporació es dóna per assabentada.
Intervé el Sr. Olivier Viscido Sotelo i comenta que des de la CUP entenen
que els ajuntaments són espais molt adients per reconstruir i crear
estructures que permetin una major participació ciutadana en els afers
públics. Si realment es vol iniciar un procés d’aprofundiment democràtic,
s’ha de començar a plantejar, proposar i crear mesures que ho permetin i/o
ho fomentin, i no repetir els models, lleis i reglaments de funcionament que
s’han dut at terme fins ara des dels 80. També assenyala que és fonamental
reactivar els plens perquè la gent s’acosti i participi, en cas contrari
considera que estarien exactament a la mateixa situació que abans, i per
tant proposa:
1. Que les entitats i població estiguin ben assabentades sobre la
periodicitat, dates i contingut, i que hi hagi un marge de temps
considerable que permeti aquesta participació. Així que volen que hi
hagi una bona informació, capacitat de participació i obrir els plens a
la ciutadania.
2. Que el final dels plens hi hagi un espai de precs i preguntes obert al
poble, propostes, participació, aclariments de dubtes, etc...
3. Construir una regidoria
o altre models similar o paral·lels de
“participació ciutadana”, que afavoreixin programes que facin
pedagogia i trametin hàbits i valors participatius, que recullin les
propostes de la població i que realment pugui apropar les persones
dels poble en quan els afers públics.
4. També proposa una reforma del ROF i la creació de Reglaments de
participació a través del qual es recullin totes els mecanismes i canals
participatius possibles que es duguin a terme des de l’ajuntament
(pressupostos participatius, consultes....)
Per tant, creuen que s’ha de fomentar un Ajuntament dinàmic i participatiu,
i que aquestes mesures reflecteixen i reforcen aquetes conceptes a la
pràctica. I per aquest motiu proposa que els plens es facin un cop al mes.
4. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE
Donar compte del Decret d’Alcadia núm. 66/15 de data 25 de juny de
2015, pel qual es va adoptar la Resolució relativa al nomenament de
Tinents d’Alcalde, amb el contingut següent:
“Relació de fets
1. El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions municipals.
2. El dia 13 de juny de 2015 es va dur a terme la constitució de la nova
corporació local.
3. Correspon a l’alcalde la designació dels tinents d’alcalde.
Fonaments de dret
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(articles 20 a 23)

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 48, 53.2, 55 i
56)
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (articles 35, 38, 41, 43.3 i 46 a 48)

Per tant,
Resolc
Primer.- Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortellà als
regidors següents:
-

Sr. Fernando Durante i Acevedo
Sra. Mireia Canal i Vila

Als Tinents d’Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els hi
correspon substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per
l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment
que impossibiliti a aquest per l’exercici de les seves atribucions. I que es
considerà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies
hàbils a partir de la comunicació no hi manifesten cap oposició, i que
aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa
i manifestada per escrit.
Segon.- Notificar personalment la present resolució a les persones
designades, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació
expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la
Província per a la publicació del mateix, igualment publicar la Resolució en
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat
des del dia següent al de la seva signatura per l’Alcalde.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la
primera sessió que es dugui a terme.”
La Corporació es dóna per assabentada.
5. DELEGACIONS
CORPORACIÓ

ESPECÍFIQUES

ALS

REGIDORS

DE

LA

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 67/15 de data 25 de juny de
2015, pel qual es va adoptar la Resolució relativa a la delegació de
competències, que es transcriu íntegrament a continuació:
“Relació de fets
El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions municipals.
El dia 13 de juny de 2015 es va dur a terme la constitució de la nova
corporació local.
Correspon a l’alcalde la delegació de les pròpies competències en els termes
previstos legalment.

Fonaments de dret
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(articles 21.3 i 23.4)
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56)
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (articles 43, 44, 45 i 51)
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(article 13)

De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 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; 114 a 118 i 120 i 121 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
Decreto:
Primer.- Delegar de forma genèrica, i específica si escau, les competències
que a continuació es determinen a favor dels següents regidors per a la
gestió dels assumptes de la seves respectives àrees d’actuació, d’acord amb
la definició funcional de cada àrea que s’efectua en aquest mateix decret i
amb la particularitat de que les matèries que es relacionen, són merament
enunciatives i no limitatives.
Segon.- Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent de
dictar-se aquest decret i la delegació s’haurà d’acceptar expressament pels
regidors, tot i que s’entendrà acceptat tàcitament si en el termini de tres
dies hàbils comptats des del nomenament els regidors no presenta davant
de l’alcaldia la seva renúncia expressa.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre
anunci d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
Delegacions de funcions
Els regidors delegats de l’alcaldia tenen les facultats de gestió, direcció
política i inspecció dels serveis inclosos dins el seu àmbit competencial, sota
la coordinació del responsable de l’àrea la qual queden adscrits.
Àrea de Governació
Coordinació: Rafel Domínguez Blázquez
Delegacions:Governació, representació institucional, personal, serveis
municipals, urbanisme, obres públiques, justícia i economia i finances.
Àrea de Joventut

Coordinació: Fernando Durante Acevedo
Assistit per: Rafel Domínguez Blázquez
Delegacions: esports, educació, treball i benestar social.
Àrea de Cultura
Coordinació: Mireia Canal Vila
Assistit per: Rafel Domínguez Blázquez i Fernando Durante Acevedo
Delegacions: comunicació, comerç, turisme, ensenyament,
tecnologies i festes

noves

Àrea de Medi Ambient i Territori
Coordinació: Félix Valero Alonso
Assistit per: Rafel Domínguez Blázquez
Delegacions:Agricultura, ramaderia i noves energies.”

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 68/15 de data 25 de juny de
2015, pel qual es va adoptar la Resolució relativa a la creació d’una
comissió assessora, amb el contingut següent:
“Celebrades de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, vista la
sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015, aquesta
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a
l’Ajuntament i els articles 4.1.a i 20.3 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i altra legislació concordant,
Decreto:
Primer.- Crear una Comissió Assessora per donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia i als regidors/es en els temes de les seves
competències, integrada pels següents membres:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sr. Dani Lorenzo Pla (Governació i ensenyament)
Sra. Pilar Louzao Coca (Benestar Social)
Sra. Immaculada Márquez Martínez (Gent gran, voluntariat)
Sra. Esmeralda Espinosa Cruz (Medi ambient i territori)
Sr. Jordi Inverno Curós (Territori)
Sra. Dolors Rubio Sánchez-Ocaña (Medi Ambient)

Segon.- Aquesta comissió celebraran reunions de caràcter bimensual
primer dilluns de cada dos mesos a les sis de la tarda en el Saló de sessions
de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, a excepció dels mesos d’agost i
desembre.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els membres afectats.
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la
primera sessió plenària. “

La Corporació es dóna per assabentada.
6. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Un cop celebrades les eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015 de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou
Ajuntament es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i amb
els articles 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, i l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local.
De conformitat amb el que disposa els articles 123 a 126 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i article
100 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, a la creació i
composició de les Comissions Informatives les quals s’ajusta a la Comissió
Especial de Comptes.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes, integrada pel següents
membres de la Corporació:
-

Sr. Rafel Domínguez i Blázquez
Sr. Francesc Xavier Ten i Costa
Sr. Olivier Viscido i Sotelo

Pren la paraula el Sr. Olivier Viscido Sotelo i manifesta que vol saber quins
són els continguts a treballar i quines repercussions pot tenir la seva
constitució. Assenyala que li sembla molt bé que la seva composició sigui
plural però des de la CUP entenen que és la població la que ha de poder
pronunciar-se sobre tots aquests àmbits, amb aspectes com en la manera
de gastar-se els diners, i tot això no deixa de ser un nou exemple d’un
procés participatiu. Continua comentant que el mateix programa d’actuació
municipal ha de ser fruit d’un procés participatiu, on les persones i entitats
pugin formular i aportar les propostes oportunes, també caldria un procés
administratiu per l’elaboració del PAM, consolidant un projecte de poble que
permeti un ampli debat i que obri, de veritat, les portes a la participació.
Per tant, considera que s’ha d’anar més enllà de repassar despeses,
entrades, etc... que d’altra banda està bé i que s’ha de fer...
7. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015 de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, el passat dia 13 de
juny, es fa necessari procedir en compliment de l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre al nomenament dels
representants de la Corporació als òrgans col·legiats.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- Nomenar representant de l’associació privada Turisme Garrotxa i
Garrotxa Terra d’Acolliment, la fundació privada Garrotxa Líder, Sigma i
Patronat de la Fundació de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, de la
prestació del servei d’aigua, l’alcalde Sr. Rafel Domínguez Blázquez.
Segon.- Nomenar representant del Consorci de Benestar Social i Xarxa
Comarcal de Joventut, al regidor Sr. Fernando Durante Acevedo.
Tercer.- Nomenar representant del consorci Localret i del Consell escolar
de l’escola Joan Roura i Parella i de la ZER, la regidora Sra. Mireia Canal
Vila.
Quart.- Nomenar representant dels consorcis Cilma i Consorci de l’Alta
Garrotxa i de la Junta de la Piscina, al regidor Sr. Fèlix Valero Alonso.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als regidors i a les entitats pel seu
coneixement i efectes.
8. APROVACIÓ INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIA DELS REGIDORS
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals
convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i establert el
nou cartipàs municipal, resulta necessari vist la dedicació i gestió que
assumeixen els regidors i Alcalde procedir a l’establiment del règim
d’indemnitzacions i assistències.
De conformitat amb el que disposa l’article 75.bis de la Llei 7/1985 de 2
d’abril de bases de règim local, concordança amb l’article 166 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 13.5 i 13.6 del
Reglament d’organització, funcionament, i règim jurídic de les entitats locals
aprovat per Decret 2568/1986 de 28 de novembre els membres de les
Corporacions tenen el dret de percebre indemnitzacions per a l’exercici del
càrrec, en
la quantia i condicions
que estableixi el Ple de la
Corporació, i assistències per a la concurrència efectiva a les sessions del
òrgans col·legiats dels quals en formen part.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir a efectes des del dia 13 de juny de 2015, data de
constitució d’aquest Ajuntament, el règim d’indemnitzacions corresponents
a cada àrea per representació, desenvolupament de funcions i gestió
general.
Segon.- Fixar l’assistència a percebre per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part els regidors/es que
no tenen dedicació exclusiva o parcial, en la quantia i condicions següents:
Assistències
Ple
Coordinació tècnica per delegació

Quantia
75€/sessió
125€/mes (amb un màxim de 10)

Coordinació comissió assessora

200€/sessió

Tercer.- Establir una retribució pel càrrec d’alcalde, en règim de dedicació
parcial (75%), i que serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social. Els qual percebrà una retribució mensual bruta de 1.837,98€ (que
correspon a una retribució mensual neta de 1.444,64€), per dotze pagues.
La percepció d’aquesta retribució, al tractar-se de règim de dedicació
parcial, està sotmesa al règim establert en l’article 75 de la Llei Reguladora
de Règim Local. (inclourà coordinació i gestió de l’àrea, desplaçaments
comarcals i telefonia mòbil). Aquesta retribució està inclosa dins les
subvencions atorgades pel Departament de Governació.
Quart.- Aquests imports quedaran anualment incrementats amb IPC que
correspongui a l’administració local.
Cinquè.- Efectuar les modificacions pressupostàries necessàries en el ple
de juliol.
Sisè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació.
Intervé el Sr. Olivier Viscido Sotelo i explica que no està d’acord amb la
retribució de l’alcalde de 1.444,64euros nets, per ser un sou d’una jornada
amb dedicació parcial. Creu que aquest sou és desorbitat amb els moments
que estem vivint i que haurien d’estar en més acord amb els sous actuals.
També assenyala que la CUP, tenen com a codi ètic, una clara referència
sobre aquest tema, així que el sou com a molt hauria de ser 2 vegades el
salari mínim interprofessional en el cas que es que tingués una jornada
complerta. Per tant, serien uns 800 euros per mitja jornada i uns 1.600
euros per jornada complerta.
A continuació pren la paraula el Sr. Francesc Xavier Ten Costa i comenta
que més enllà de la xifra hi ha un càrrega de dedicació unipersonal. Creu
que seria més correcte fer 2 mitges jornades o altres fórmules que
permetessin funcionar d’una manera que beneficiaria més a la població.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (Independents
per Tortellà –CP), 2 abstencions (CIU) i 1 vot en contra (CUP).

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
19:53 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.

