ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 19 D’ABRIL
DE 2016
A Tortellà, el dia 19 d’abril 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
extraordinària, 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 Ten Costa i Albert Vergés Sarola.
No assisteix:
Sr. Oliver Viscido Sotelo, havent justificat la seva absència.
Actua com a secretària de la Corporació la Sra. Susanna Vilarnau
Prujà.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta
la sessió.
1. APROVAR EL CONVENI TIPUS DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I l’AJUNTAMENT DE
TORTELLÀ PER LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS TRAMS DE
SENDERS QUE S’HAGIN D’INCORPORAR A LA XARXA NO
BÀSICA D’ITINERÀNNIA
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió del dia 10 de
març de 2016, va aprovar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments per la gestió i
manteniment dels trams de senders que s’hagin d’incorporar a la
xarxa no bàsica d’itinerària.
Donat que és voluntat de l’Ajuntament incorporar a la xarxa no bàsica
d’itinerànnia els següents senders: la Pedrera, Font de l’Horta i GR
Pont de Llierca.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar

el

conveni

de col·laboració

entre

el

Consell

Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Tortellà per la gestió i
manteniment dels trams de senders que s’hagin d’incorporar a la
xarxa no bàsica d’itinerària, que literalment es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, PER LA GESTIÓ I
MANTENIMENT DELS TRAMS DE SENDERS QUE S’HAGIN D’INCORPORAR A
LA XARXA NO BÀSICA D’ITINERANNIA
REUNITS
D'una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la
Garrotxa que actua en nom i representació d'aquesta corporació.
D’altra part, el Sr. Rafel Domínguez Blázquez Alcalde de l’Ajuntament de Tortellà
que actua en nom i representació d’aquesta corporació.
EXPOSEN
El Consell Comarcal de la Garrotxa, juntament amb les comarques del Ripollès i l’Alt
Empordà, venen gestionant un projecte de senderisme anomenat ITINERANNIA.
Es tracta d’un gran projecte de cooperació interterritorial de tres territoris que van
dels Pirineus fins al mar, i representa una proposta innovadora de producte turístic,
centrada en el senderisme.
La creació d'aquest recurs, es va iniciar l'any 2004 i es va materialitzar (amb
2.500kms de senders senyalitzats que conformen la xarxa bàsica de senders a les
tres comarques) a finals de l'any 2008.
Al llarg dels últims anys s’han adoptat un seguit d’accions, concretament: es va
realitzar un manual tècnic de senyalització, es varen elaborar els continguts de la
senyalització vertical, es va realitzar la marcació de la senyalització horitzontal dels
2.500 kms de senders a les tres comarques i la implantació de la senyalització
vertical, es varen implantar cartelleres a tots els municipis amb mapes de la xarxa,
es va elaborar un manual pel manteniment de la xarxa, i durant els últims anys
s’han fet diverses actuacions pel manteniment de la xarxa, a part de les accions de
difusió i promoció realitzades.
La Xarxa ITINERANNIA és gestionada a través d’un Consell Dinamitzador que va ser
creat en virtut d’un conveni de col·laboració aprovat l’any 2010 per les tres
comarques. El Consell Dinamitzador d’Itinerànnia actua com a òrgan encarregat de
vetllar pel bon funcionament, desenvolupament i continuïtat de la xarxa de
senders.
En els darrers anys, i arran de les convocatòries d’ajuts en el marc del Pla de
Foment del Turístic -anualitats 2014 i 2015- sota el projecte “La Garrotxa Terra de
Volcans, Cultura i Identitat”, l’Ajuntament de Tortellà a promogut la creació
d’itineraris de senderisme amb la voluntat d’integrar-los a la xarxa considerada no
bàsica d’ ITINERANNIA.
El Consell Dinamitzador reunit en data 2 de novembre de 2015, va acordar que el
desenvolupament d’aquests senders locals que s’integren a la xarxa bàsica i són

senyalitzats per compte del municipi, ha de recaure el seu manteniment en el propi
municipi promotor i executor dels esmentats itineraris. En aquest sentit es va
acordar que per ser admesos a la Xarxa, cal que els ajuntaments assumeixin
expressament els seus compromisos de manteniment dels trams que connecten
amb la Xarxa i també la senyalització que s’hi instal·li.
CONVENEN
1. El present conveni té per objecte regular les obligacions de les parts en relació a
la gestió i manteniment dels trams de senders que s’hagin d’incorporar a petició
de l’Ajuntament a la xarxa no bàsica d’ITINERANNIA.
2. L’Ajuntament podrà proposar els itineraris que consideri adients per integrar-se
a la Xarxa, en coordinació amb els tècnics responsables del projecte Itinerànnia.
3. El tècnic coordinador de la Xarxa estudiarà la viabilitat i redactarà la memòria
tècnica que defineixi el traçat, els camins i els requeriments per executar-los i
per adaptar-los a la xarxa senyalitzada de senders, així com el seu posterior
manteniment.
4. Una vegada acceptat per les parts la seva inclusió a la Xarxa, l’Ajuntament
assumeix les següents obligacions:
- Aprovar mitjançant acord de Ple, la memòria tècnica de l’actuació.
- Acreditar la disponibilitat del terrenys i dels permisos necessaris per poder
executar l’actuació i garantir els recursos públics que s’invertirà sobre els
terrenys.
- En cas que els itineraris, objectes de senyalització i adequació com a xarxa
de senders d’ús turístic, transcorrin totalment o parcialment per camins
privats, caldrà que l’Ajuntament acordi la declaració d’interès públic de
l’actuació i afecti els trams de camins privats amb la servitud d’ús públic dels
camins. Amb aquesta declaració l’Ajuntament assumeix a càrrec seu
l’adequació del camí i el seu manteniment futur.
- Realitzar l’arranjament i el manteniment anual dels camins a fi i efecte que
estiguin sempre en bon estat i apte per l’ús de senderisme.
- Finançar el cost de la inversió i reposició de la senyalització que es detalla a
la memòria tècnica.
5. Obligacions que assumeix el Consell Comarcal de la Garrotxa:
- Mantenir en bon estat tots els quilòmetres que formen part de la xarxa
bàsica d’Itinerànnia: desbrossant els camins, repintant la senyalització
horitzontal i descol·locant senyalització vertical, si és necessari. El
manteniment es realitzarà seguint els criteris que marca el manual de gestió
i el manual de senyalització.
- Fer el seguiment de l’estat dels itineraris de la Xarxa no bàsica, mitjançant
una auditoria anual realitzada per l’empresa encarregada de fer el
manteniment de la xarxa bàsica. El resultat de la auditoria-informe, serà
comunicat a l’Ajuntament per tal que en el termini escaient corregeixi les
deficiències detectades.
6. El conveni serà vigent a partir de la data de la seva signatura i tindrà caràcter
indefinit.
El conveni s’extingirà per les causes que preveu l’article 311 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
7. El present conveni té naturalesa jurídica de conveni interadministratiu de
cooperació, de conformitat amb el que preveu l'article 303 i següents del Decret
179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals. Per tant, les qüestions litigioses que se’n derivin del
mateix, seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Intervé en Francesc Ten i pregunta si aquest conveni és per
incorporar els diferents camins.
En Félix Valero explica que actualment l’Ajuntament de Tortellà no ha
formalitzat cap conveni d’Itinerannia, i com que volen incloure 3
camins, un dels requisits previs, és aprovar i formalitzar aquest
conveni.
Llavors, en Francesc Ten pregunta si aquest és un conveni base o si
aquest conveni és per incorporar aquests 3 camins.
En Félix Valero respon que quedaran inclosos en aquest conveni.
Tot seguit, en Francesc Ten manifesta que fa temps que hi ha rutes
d’itinerannia.
L’alcalde explica que aquestes rutes no estaven incloses en la xarxa
bàsica d’itinerannia.
En Fèlix Valero específica que es volen incloure aquestes rutes en la
xarxa d’intinerania ja que, com ha comentat l’alcalde, actualment no
hi figuren. I per tal de que constin aquestes rutes s’han d’incorporar
en la xarxa no bàsica d’itinerannia.
En Francesc Ten comenta que no s’incloguin rutes que facin el mateix
recorregut que altres, que llavors estarien duplicant recorreguts.
En Fèlix Valero respon que fins ara aquestes rutes no figuren en cap
mapa d’itinerannia.
L’alcalde explica que l’únic cost que ha de suportar l’Ajuntament és
mantenir les rutes netes i en bona conservació, i en quan a inversió
és la seva senyalització, i especifica que en el pressupost d’aquest
any ja hi ha prevista una aplicació pressupostària. Varen presentar
set rutes al Consell Comarcal i varen considerar que només s’hi
podien incloure tres.

En Félix Valero comenta que la finalitat és la promoció turística,
activar el comerç i potenciar el turisme rural.
L’alcalde explica que hi ha altres factors que sumen algunes millores,
com la previsió de millores en el Pont.
En Francesc Ten pren la paraula i manifesta que només fa una
reflexió. Comenta que considera insuficient els documents que porten
el Ple per debatre aquesta qüestió, i que només ho diu per tal de
millorar les coses i no com una crítica. Totes aquests especificacions
comentades, per ell, són noves i creu que com a regidor estaria bé
saber-les abans. Com la concreció derivat del conveni marc dels
camins que es volen afegir en el conveni, així com quin és el cost que
ha d’assumir l’Ajuntament. Per tant, creu que la informació que se li
ha facilitat és insuficient per aprovar-lo amb un conjunt, ja que
s’hauria d’haver especificat els tres recorreguts que es volen
incorporar i la seva senyalització. No obstant, considera que una bona
iniciativa.
L’alcalde respon que hi està d’acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
2. APROVAR AUTORITZAR QUE EL CLUB CICLISTA TRANSPYR
PASSI PEL MUNICIPI DE TORTELLÀ
Vista la sol·licitud presentada pel Club Ciclista Transpyr, de data 7
d’abril de 2016, registre d’entrada núm. 246, que està organitzant la
setena edició de Transpyr Gran Raid MTB, i demanen autorització per
passar pel municipi de Tortellà una marxa de BTT de caràcter
cicloturista, el dia 12 de juny de 2016.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Concedir al Club Ciclista Transpyr autorització per passar
per aquest municipi una marxa de BTT de caràcter cicloturista, el dia
12 de juny de 2016.
Segon.- El Club Ciclista Transpyr ha de tramitar els permisos i
assegurances necessàries, sens perjudicis a tercers. Donada les
característiques del nostre Ajuntament, no compta amb mitjans per

garantir la seguretat dels participants, ens veiem en l’obligació moral
de manifestar-li que no ens podem responsabilitzar dels possibles
accidents que puguin produir-se en el decurs del recorregut i, en
conseqüència, l’organització haurà d’adoptar totes les mesures de
seguretat que siguin necessàries per eliminar el potencial risc
d’accidents. També cal que, una vegada finalitzada la cursa,
procedeixin a la neteja de la brossa generada en tot el recorregut.
Tercer.- Garantir el pas als propietaris de les masies que queden a
banda i a banda del vial.
Quart.- Comunicar el present acord al Club Ciclista Transpyr.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3. APROVAR AUTOTIZAR QUE MOTOR ANTIC GARROTXA PASSI
PEL MUNICIPI DE TORTELLÀ
Motor Antic Garrotxa va presentar instància, en data 22 de març de
2016, registre d’entrada núm. 221, sol·licitant autorització per poder
passar pel municipi de Tortellà el XII Clàssic dels Volcans, el dia 21
de maig de 2016, on s’espera la participació de 100 vehicles vinguts
d’arreu de Catalunya, Espanya, França i amb un gran interès històric i
automobilístic.
L’alclade proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Concedir a Motor Antic Garrotxa l’autorització per passar
per aquest municipi el XII Clàssic dels Volcans, el dia 21 de maig de
2016.
Segon.- Motor Antic Garrotxa ha de tramitar els permisos i
assegurances necessàries, sens perjudicis a tercers. Donades les
característiques del nostre Ajuntament, que
no
compta amb
mitjans per garantir la seguretat dels participants, ens veiem en
l’obligació moral de manifestar-li que no ens podem responsabilitzar
els possibles accidents que puguin produir-se en el decurs del
recorregut i, en conseqüència, l’organització haurà d’adoptar totes les
mesures de seguretat que siguin necessàries per eliminar el potencial
risc d’accidents. També cal que, una vegada finalitzada la cursa,
procedeixin a la neteja de la brossa generada en tot el recorregut.

Tercer.- Garantir el pas als propietaris de les masies que queden a
banda i a banda del vial.
Quart.- Comunicar el present acord a Motor Antic Garrotxa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
4. APROVAR SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
DE
GOVERNACIÓ
PER
ATORGAR
COMPENSACIONS
ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS
Vista la resolució de la Consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge GAH/738/2016, de 17 de març, pel qual s’obra
la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
ajuntament perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2016, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7087 de data 29 de març de 2016.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament acollir-nos en aquest ajut,
donat a que hi ha electes en règim de dedicació parcial .
L’Alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar sol·licitar al Departament de Governació i
Administracions Públiques ajuts perquè abonin retribucions a l’alcalde
amb una dedicació parcial del 75%.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5. APROVAR EL PLA ECONÒMIC FINANCER
En data 25 de febrer de 2016, la Secretària-interventora va emetre
informe en la forma establerta a l’article 16 del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en relació a
la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, en el sentit
d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat.

El Ple municipal va aprovar la liquidació del pressupost en la sessió
ordinària celebrada el dia 10 de març de 2016.
En virtut de l'article 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat Financera (LOEPSF)
procedeix l'elaboració d'un pla econòmic financer, el qual haurà
d'aprovar el Ple de la corporació en el termini màxim de dos mesos
des de la presentació i la posada en marxa no podrà excedir tres
mesos des de la constatació de l'incompliment.
El pla econòmic-financer s'obtindrà com a consolidació dels plans
individuals de les entitats a què es refereix l'article 2.1 de la LOEPSF,
amb una projecció temporal màxima per assolir el reequilibri a un
any, comptat a partir de l'inici de l'any següent al que es posi de
manifest el desequilibri.
El pla econòmic financer unit a l'expedient conté la informació que
preveu l'article 21 de la LOEPSF. En relació amb el pla econòmic
financer haurà de complir el que disposa l'art. 23 de la LOEPSF.
En relació amb el pla econòmicofinancer caldrà complir allò disposat a
l’article 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, Text refós de la Llei
general d’estabilitat pressupostària.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el pla econòmico-financer municipal que tindrà una
vigència temporal d’un any.
Segon.- Remetre el pla econòmicofinancer de reequilibri per al seu
coneixement a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor.
Tercer.- Publicar el pla econòmico-financer a efectes exclusivament
informatius, al BOP.
En Francesc Ten manifesta que amb coherència amb la votació dels
pressupostos haurien de votar en contra. No obstant, com que va en
contra de l’autonomia local considera que valorant les dos coses creu
que el més adequat és abstenir-se.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta (4 vots

d’Independents per Tortellà - CP i 2 abstencions de CIU).
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a la 19:45h., 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.

