ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 3 DE SETEMBRE DE
2015
A Tortellà, el dia 3 de setembre 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 Fernándo 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.
1. APROVAR ADHERIR-SE A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, l’alcalde proposa al Ple de
la Corporació:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència,
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar a la Sra. Regidora Mireia Canal i Vila per representar
aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en
els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació
deMunicipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic
i també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
Intervé l’Olivier Viscido Sotelo i manifesta el següent:
“Des de la CUP estem molt contents de la bona lectura que ha sabut fer
l’Ajuntament en quan a la realitat de l’expressió popular pel que fa la procés
sobiranista (tal i com la CUP us va record mitjançant escrit).
I, per tant, per haver fet aquest primer pas que és l’adhesió a l’AMI.
També, esperem que aquest no sigui l’únic pas sinó un primer pas.
D’altre banda, estem orgullosos/as i satisfets com a CUP del Llierca d’haver
generat i impulsat aquest procés que ha fet possible que l’Ajuntament es
posicionés i tractés aquest tema amb celeritat.
A l’hora i lluny del que proposava inicialment el consistori, que recordem era
una consulta popular sense data i cap concreció en quan a l’adhesió i molt

menys en quan a les dates d’aquests, a dia d’avui tenim un ple per votar
aquesta adhesió i esperem que també unes dates immediates per
formalitzar el tràmit.
Per tant, i responen a les declaracions festes des de l’Ajuntament i el grup
de Convergència als mitjans, on d’alguna manera manifesten l’incomprensió
de perquè tant de soroll (CIU parla de “representació”), que semblaria que
ens vol titllar d’oportunistes, la CUP, reitero, estem satisfets i orgullosos de
la feina feta, sabedors de la realitat tal i com és i de que, de no haver estat
així avui no estaríem aquí aprovant l’adhesió a l’AMI.
Val a dir, per esvair qualsevol dubte, que només cal llegir la petició de la
CUP i la resposta de l’Ajuntament, dates i ordre cronològic que ha seguit
l’esdeveniment.
I per desmentir les declaracions fetes, que quedi clar que en cap cas s’ha
debatut interna i clarament que hi hagués un mateix posicionament ni molt
menys la intenció directa d’adhesió i molt menys abans del 27S, ja que
recordem que això va ser proposat per un membre de la CUP en l’últim ple
en el torn de precs i preguntes.”
Tot seguit, intervé en Francesc Xavier Ten Costa i comenta que CIU també
celebra la celeritat que hi hagut en aquest procés. Tot i que no s'està
reparant una anomalia històrica, sí que s'està evitant que un altre dia
s'hagués de reparar ja que Tortellà era un dels únics municipis de la
Garrotxa que no estaven adherit a l'AMI. Expressa que volen estar a l'AMI,
perquè aquest país vol decidir, vol estar en un procés lliure obert,
democràtic i plural i perquè ha decidit d'administrar-nos més bé. En el
procés, els municipis han de ser, el que es diu en aquests moments, una
estructura d'estat més.
Llavors, pren la paraula en Fernando Durante Acevedo i manifesta que “ Tal
com sabeu, Independents per Tortellà, no està adscrit a cap partit polític,
per aquest motiu, des de finals de maig, hem enfocat els nostres esforços
en dinamitzar l’activitat cultural i social de Tortellà, organitzant la Festa
Major i noves fires, l’inici de la temporada de la piscina i les tasques
importants del dia a dia.
Dins del nostre grup, malgrat la diversitat d’opinions, varem prendre la
decisió de fer una consulta popular i així ho varem explicar al nostre últim
acte de campanya, encara que tenint en compte els resultats del 9N la
decisió d’adherir-nos a l’AMI va ser presa internament i així ho varem
expressar a l’últim Ple, demanant l’unitat dels grups i convocant un Ple
Extraordinari sobre un tema molt important per a tothom.
Per aquesta raó, el nostre grup vol manifestar la seva decepció per la
divulgació feta als diferents mitjans de comunicació per part de la CUP
sobre la notícia que ha pres el nou Ajuntament de Tortellà.
Que d’una manera partidista, ha volgut apropiar-se de l’èxit de l’adhesió de
Tortellà a l’AMI; un dels pocs municipis que encara no ho estava i demanat
públicament a l’Ajuntament a través dels mitjans que ho fes, cosa
innecessària perquè la nova formació del Consistori ja estava decidit a ferho, molt abans inclús de la seva instància.
No se’ns ha passat per alt, que més a més, la CUP ha fet bustiatge amb el
seu missatge imprès per totes les cases de Tortellà (més de 300),
contradient així mateix el seu programa d’ecologia, sostenible i cura del
medi ambient.

Creiem fermament per tant, que l’adhesió a l’AMI serà, en tot cas, un èxit
de tots.“
Després pren la paraula en Fèlix Valoro Alonso i comenta que “creo en el
derecho de autodeterminación de los pueblos, que Catalunya debería poder
ejercer ese derecho con naturalidad y que Catalunya podría
autogobernarse. Este proceso se ha de hacer de forma convenida y
pactada. Por tanto la DUI me obliga a decir que no al AMI.”
A continuació pren la paraula l’Olivier Viscido Sotelo i assenyala que
contesta per al·lusió i vol deixar clar que des de la CUP creuen fermament
que són els impulsors del procés per una raó molt clara que tot seguit
explicarà. I diu que potser dins de l’Ajuntament ho han comentat entre ells,
però no s’ha exterioritzat de cares al poble. I manifesta que s’ha sabut
perquè la CUP ho va instar, igual que l’ajuntament de Sales de Llierca. I que
aquest pas era necessari i que en la proximitat d’aquest procés,
l’Ajuntament no s’havia manifestat. L’Ajuntament va donar una resposta
dient que a partir del 27S hi ha vida. I la CUP demana que es posicionin
sobre això. Potser la intenció de l’Ajuntament era tirar-ho endavant, però
sense cap data. I si que des de la CUP va ser un punt de decisió per
impulsar aquesta adhesió. Per tant, en cap cas poden estar d’acord amb
que tenim un fam d’oportunisme. Aquest és el posicionament de la CUP i el
defensarem en tot moment. I ha estat la CUP qui ha generat aquesta
accelaritat.
L’alcalde respon que respecte el que pensen però que no ho comparteix. I
creu que les formes no han estat les correctes. Indica que han volgut dir la
seva opinió, però no volem entrar en guerra, només faltaria. Tortellà és un
poble petit i que han d’intentar treballar al dia a dia. Que la CUP té la seva
opinió com ells tenen també la seva, i ara haurien de treballar de cares el
futur pel municipi. I com a portaveu del grup, també, vol manifestar que
està d’acord amb l’adhesió a l’AMI.
En Fernando Durante Acevedo pren la paraula i assenyala que li sembla que
la CUP vol donar a entendre que ha estat l’impulsor de l’adhesió, com si ells
no ho volguessin. I que no hi està d’acord quan diu que l’Ajuntament no
s’hagués posicionat.
Tot seguit, en Francesc Xavier Ten Costa comenta que vol agrair la postura
del regidor Fèlix Valero així com la seva exposició. Però que amb aquest
procés no es va contra la cultura ni el poble espanyol, ni basc... No obstant,
l'Estat priva a la col·lectivitat de Catalunya de fer el seu camí, ja que l'Estat
ha agafat un postura tancada contra el poble català.
En Fèlix Valero Alonso contesta que “utilizar la DUI nos puede llevar a un
periodo de recesión y desempleo.”
Finalment, l’Olivier Viscido Sotelo manifesta que la CUP ha influït per
recordar les dates. I que des de la CUP i personalment, cal recordar que
existeix un dret a la autodeterminació, que consisteix en el dret que té el
poble a escollir i a decidir de la forma que vol viure.

L’alcalde assenyala que hi està totalment d’acord amb això.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (3 vots
d’Independents per Tortellà- CP , 2 vots de CIU i 1 vot de la CUO) i 1 vot en
contra (Independents per Tortellà - CP).
2. APROVAR MODIFICAR LA RETRIBUCIÓ D’UNA EMPLEADA
De conformitat amb el que indica l’article 20.7 de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2015, es modifica
la retribució de l’empleada Sra. Maria del Mar Pastor i Ortiz, donat que s’ha
canviat el contingut del lloc de treball suposant una ampliació de les feines
a realitzar.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar modificar la retribució de la Sra. Maria del Mar Pastor i
Ortiz, quedant el seu import íntegre mensual en 56,46€ (import net 52,69€)
amb efectes a data de 1 de setembre de 2015.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. Maria del Mar Pastor Ortiz i a la
gestoria Aulinas Assessors, SL.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3. APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
Elaborats els documents relatius al Pla de Protecció Civil d’aquest municipi i
per tal de procedir a la seva homologació segons els procediments que
determinen els articles 17.2 i 18.4 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
Protecció Civil de Catalunya.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la revisió del Pla de Protecció Civil de Tortellà integrat
pels següents documents:
- Document bàsic, revisió 02
- Manual bàsic d’actuació, revisió 02 amb la cartografia corresponent
- Plantilla multirisc: Manual d’actuació per a riscos especials (sismes,
incendis forestals i nevades) amb la cartografia corresponent
- Annexos Generals amb la cartografia corresponent
- Programa d’Implantació i Manteniment.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies hàbils
comptats a partir del següent a la publicació de l’edicte en el BOP. En
aquest termini es podrà examinar a la secretaria de l’Ajuntament en horari
d’atenció al públic i formular al·legacions.
Tercer.- En el cas de no presentar-se reclamacions durant el tràmit
d’informació pública l’acord inicial esdevindrà a definitivament aprovat
senes la necessitat d’adoptar un nou acord plenari.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà- CP i 2 vot de CIU) i 1 abstenció (CUP).
4. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER DIPUTACIÓ
DE GIRONA PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L’ESCOLA I DEL CENTRE CÍVIC I SOCIAL
La Junt de Govern de la Diputació de Girona, sessió ordinària de data 3
d’agost de 2015, va aprovar concedir una subvenció a l’Ajuntament de
Tortellà per millorar l’eficiència energètica de l’escola i de l’antiga caserna.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona en
concepte de millora de l’eficiència energètica de l’escola i de l’antiga
caserna, per import de 8.999,13€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap
altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a
l’ajuda de la Diputació de Girona sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns
ha concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les
seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà- CP i 2 vot de CIU) i 1 abstenció (CUP).
5. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER DIPUTACIÓ
DE GIRONA PER L’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE
L’ENERGIA
La Junt de Govern de la Diputació de Girona, sessió ordinària de data 3
d’agost de 2015, va aprovar concedir una subvenció a l’Ajuntament de
Tortellà per l’implantació d’un sistema de gestió de l’energia.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona en
concepte d’implantació d’un sistema de gestió de l’energia, per import de
345,60€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.

Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap
altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a
l’ajuda de la Diputació de Girona sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns
ha concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les
seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà- CP i 2 vot de CIU) i 1 abstenció (CUP).
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a la
19:25h., 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.

