ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015
A Tortellà, el dia 29 d’octubre de 2015, 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
Xavier Ten Costa i Albert Vergés Sarola i Oliver Viscido Sotelo.
Actua com a secretària interventora de la Corporació la Sra. Susanna Vilarnau
Prujà.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
1. ACORDAR MODIFICAR DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2016
Relació de fets
1.- El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, estableix en els seus articles 15a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’apropar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
2.- La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
3.- Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
4.- Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

5.- Vista la Memòria del regidor d’hisenda, els informes de la Secretaria i la
Intervenció, l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
TAXES
1. Ordenança fiscal número 16: Reguladora de la taxa per serveis
administratius
•

Documents relatius a activitats:
Verificació i control obertura en règim:
Innòcua ................................................................ 468,79€
Annex III .............................................................. 468,79€
Recreativa ............................................................. 468,79€
Tramitació obertura en règim de llicència municipal:
Annex II ............................................................... 722,40€
Recreativa ............................................................. 722,40€
Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació:
Verificació i control canvi nom en règim comunicació ................. 167,37
Informes tècnics en matèria de:
Canvis no substancials ambientals ........................................... 104,41€
Assistència tècnica ambiental .................................................. 104,41€
Consulta prèvia inici activitat ................................................... 104,41€
Competències municipals Annex I ............................................ 104,41€
Control inicial/periòdic amb visita d’inspecció............................. 722,40€
Control inicial/periòdic sense visita d’inspecció ........................... 104,41€
Sonometries diürna ................................................................ 219,48€
Sonometries nocturna............................................................. 351,17€
Mesures de seguretat en cas d’incendi (inclou visita en el cas que sigui
necessària) ........................................................................... 261,43€
Certificats, verificació de documentació i conformitats (sense informe ni visita):
Autoconsums .......................................................................... 48,85€
Ramadera extensiva ................................................................. 48,85€
Tallers artesanals ..................................................................... 48,85€
Certificats ............................................................................... 48,85€
Trasllats Generalitat (OGE, Turisme i Ensenyament) ..................... 48,85€

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents:
1) Es publicarà íntegrament els articles que són objecte de modificació en relació a
cadascuna de les ordenances fiscals a què fan referència d’acord amb la relació de
l’acord anterior.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, en aquells casos en que siguin modificats en relació als
vigents.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complert de les Ordenances fiscals modificades
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
L’alcalde comenta que els impostos (IBI, IAE, IVTM, ICIO i IIVTNU) es queden
congelats. Així mateix, també, explica que la única taxa que es modifica és la
d’activitats que ve regulada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. I, la resta, de
taxes (escombraries, aigua,...) no es modifiquen. A continuació, exposa que es
canviarà el període de cobrament de la taxa d’escombraries, així que enlloc de ser
del 15 d’abril al 15 de juny serà del 1 de juny a 30 de juliol, per tal que els
ciutadans tinguin uns terminis de pagaments més còmodes.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Francesc Xavier Ten i Costa i manifesta que el seu
grup anuncien el seu vot positiu a aquestes ordenances, si bé volen fer algunes
apreciacions de caire formal. Considera que hi ha poca claredat expositiva, i que
aquest Ple de les ordenances juntament amb el Ple del pressupostos, són uns dels
més importants. Comenta que està d’acord amb aquestes modificacions, no
obstant, explica que de cares a l’any que ve seria interessant fer algunes
bonificacions, exempcions, rebaixes... en tema d’obres, inversions, sostenibilitat i
energia. També, explica que celebra que les ordenances més dures pels ciutadans
quedin congelades. I, pensa que caldria marca quin és el perfil polític de
l’Ajuntament, com per exemple, fer una bonificació en tema d’obres a la part antiga
del poble...
L’Alcalde respon que tindrà en compte aquestes observacions.
La proposta és sotmesa a votació i és aprovada per unanimitat.
2. APROVAR EL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL PER L'ASIL
L’Ajuntament de Tortellà, com no pot ser d'una altra manera, està sempre a la
disposició dels Serveis Socials Comarcals i del Consell de Cooperació de la Garrotxa.
El consistori, en la mesura de les seves possibilitats, aportarà els equipaments
precisos, en funció de les necessitats d'acolliment de cada moment i farà
aportacions dineràries concretes i de forma finalista. Promourà la voluntarietat dels
veïns en labors de suport a refugiats (solidaritat) i actes benèfics.
L'equip de govern, entén, que una vegada aquí els refugiats, seran els Serveis
Socials Comarcals qui ha de coordinar i dirigir aquestes delicades operacions.
L'acolliment significa assistència sanitària mèdica, cultural, habitatge, etc. Si no es
fa així, estarem donant entrada a grups marginals i guetos.
Igualment entenem, que de forma subsidiària als Serveis Socials les entitats no
governamentals de la Garrotxa millor preparades per ajudar de forma eficaç als
Refugiats són Creu Roja Olot i Càrites Garrotxa.

Per tant, el nostre pla d'acció, serà estar sempre coordinats amb les diferents
associacions de municipis de Catalunya, amb els Serveis Socials de la Garrotxa ,
amb Creu Roja i amb Càrites.
Així mateix, els regidors, responsables seran : Fèlix Valero Alonso i Rafel
Domínguez Blázquez.
Com ja es va dir en la moció de l’últim Ple (29 de setembre) en el qual l’Ajuntament
es va declarar municipi d’acollida ens vam comprometre a fer una aportació de 0,10
€ / habitant, tal com vam quedar amb el Consell d’Alcaldes celebrat el 17 de
setembre.
Entenem que aquesta aportació per Tortellà amb 790 habitants és molt escassa.
Per es creu convenient realitzar una aportació inicial de 300 € que s’ingressarà al
compte corrent del Consell de Cooperació de la Garrotxa. ES31 1491 0001 2220
8672 7324 Triodos Bank.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció Municipal per l’Asil, que consisteix en estar sempre
coordinats amb les diferents associacions de municipis de Catalunya, amb els
Serveis Socials de la Garrotxa, amb la Creu Roja i amb Càrites.
Segon.- Realitzar una aportació inicial de 300€ que ingressarà al compte corrent
del Consell de Cooperació de la Garrotxa (ES31 1491 0001 2220 8672 7324 Triodos
Bank).
Tercer.- Nomenar com a responsables l’alcalde, Sr. Rafel Domínguez Blázquez, i el
regidor de Territori i Paisatge, Sr. Félix Valero Alonso.
L’Alcalde explica que l’últim Ple ja es va parlar de fer un document a favor de
posicionar Tortellà com a municipi d’acollida. Comenta que passaran un fulletó a
tots els ciutadans del municipi sobre aquesta problemàtica el qual hi figuren uns
números de compte bancaris per si algun veí del municipi vol realitzar una
aportació de caire individual.
Pren la paraula la Sra. Mireia Vila i Canal i comenta que el dia 28 de novembre, que
es celebrarà el concert de Santa Cecília, hi haurà un parell d’urnes per tal de poder
fer aportacions als refugiats.
A continuació, l’Alcalde manifesta que Tortellà sempre ha estat un municipi molt
solidari. I, explica que en el parc de Bombers d’Olot les persones que estiguin
interessades poden portar-hi roba (preferentment que abrigui). També, comenta
que si hi ha algun veí del municipi que no pot anar a Olot i està interessat a donar
roba que la porti a l’Ajuntament i l’Ajuntament ja la farà arriba al parc de Bombers,
donat que creu que és molt necessari ajudar-los. Aquest gent està passant una
situació molt complicada i tota el que es pugui fer per ajudar-los és poc.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a la 19:18h.,
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.

