ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2016
A Tortellà, el dia 10 de març 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 ordinària, 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. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
ORDINÀRIA DE 26 DE GENER DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA
DE 9 DE FEBRER DE 2016
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany
de les actes de les sessions anteriors: ordinària de 26 de gener de
2016 i extraordinària de 9 de febrer de 2016, de la qual s’ha tramés
còpia a tots els regidors/es del consistori.
Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovada com a acta
de l’esmentada sessió.
2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS
Visites:
•

27 de gener de 2016
L’alcalde va assistir el programa de tertúlia que organitza,
mensualment, Radio Olot.

•

30 de gener de 2016

L’alcalde va assistir els actes que va organitzar el casino en motiu
de la festivitat de la Candalera.
•

1 de febrer de 2016
L’alcalde es va reunir amb l’AMPA i el Casino per preparar la festa
del carnaval. Aquest any, com a novetat, han organitzat aquesta
activitat conjuntament. L’experiència ha estat molt bona, ja que el
carnaval no tenia la repercussió que es mereixia.

•

2 de febrer de 2016
L’alcalde es va rebre la vista del cap de Mossos d’Esquadra, el sr.
Blay Ortitz, per tractar temes d’interès municipals.

•

3 de febrer de 2016
L’alcalde i en Félix Valero juntament en el Sr. Francesc Canalies i
Santi (president del consorci de l’alta Garrotxa) varen visitar el
Pont del Llierca. S’està preparant un projecte per millorar diferents
aspectes com: l’accés del pont, els punt de deteriorament i
arreglar la balla.

•

4 de febrer de 2016
L’alcalde va rebre la visita de la representat de Alba Serveis
Educatius pel tema del patrocini de la festa del Roser.

•

10 de febrer de 2016
L’alcalde va rebre la visita del Sr. Pere Genis i Domènec Espadalè
per parlar de la proposta de conveni de la Pedrera.

•

10 de febrer de 2016
L’alcalde i el 1r tinent d’alcalde varen assistir a celebració del
Dijous Llarder que organitza el Casal d’avis. Com sempre, va ser
un dia molt maco i espera que es vagi repetint.

•

11 de febrer de 2016
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes, al Consell
Comarcal de la Garrotxa. Varen tractar dos temes importants:
correus i les telecomunicacions que té incidència tant en els
ciutadans com en les empreses.

•

17 de febrer de 2016
L’alcalde va assistir amb la reunió dels alcaldes del Llierca. Es fan
reunions periòdiques per parlar de les problemàtiques per tal de
trobar solucions mancomunades.

•

22 de febrer de 2016
L’alcalde i en Félix Valero es va reunir amb els veïns del barri de
dalt de Tortellà per tractar el tema de la pedrera.

•

24 de febrer de 2016
L’alcalde, conjuntament amb l’equip de govern, varen fer una
reunió informativa per parlar de la sentència del Sr. Esteve Vila i el
tema de la pedrera.

•

25 de febrer de 2016
L’alcalde va rebre la visita d’en Josep Martín per tractar el
problema d’humitats del carrer Sant Pere i el clavegueram del
carrer Vinyot.

•

25 de febrer de 2016
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal de la Garrotxa. Varen parlar, novament, de les
telecomunicacions i el tema del consorci Dynamic que està pensat
per aquells municipis que tenen moltes empreses i polígons
industrials potents.

•

1 de març de 2016
L’alcalde va rebre la visita d’en Pere Serra de l’empresa Salvador
Serra per pressupostar les obres del carrer Sales, Sant Joan i el
clavegueram del carrer Vinyot.

•

2 de març de 2016
L’alcalde va rebre la visita de l’empresa Xartic. Mantindran un any
més el contracte amb l’empresa, ja que presta un servei bo i no
han tingut cap problema.

•

2 de març de 2016
L’alcalde va rebre la visita de la tècnica del Consell Comarcal de la
Garrotxa per tractar el tema de la circulació de la zona urbana de
Tortellà. S’està elaborant un plànol per regular la circulació del
municipi.

•

3 de març de 2016
Primer reunió comissió control de la Pedrera. Està molt satisfet
com va anar la primera reunió.

•

5 de març de 2016

L’alcalde va assistir a l’acta de la inauguració de la potabilitzadora
que s’ha construït a Sant Jaume de Llierca.
•

7 de març de 2016
Es va constitució de la Junta de Govern Local i es va celebrar la
primera sessió ordinària.

•

8 de març de 2016
L’alcalde va rebre la visita de l’empresa Guifinet. Hi ha instal·lada
una antena a l’edifici de l’ajuntament que està donant un servei a
uns quants veïns del municipi i implica una despesa econòmica per
l’ajuntament. S’està estudiant aquest tema ja que és injust pagar
aquest servei per 3 o 4 persones del municipi.

•

10 de març de 2016
L’alcalde var rebre la visita de la Roser de Joventut del Consell
Comarcal de la Garrotxa. Varen firmar un conveni amb joventut,
així l’ajuntament pot participar a les diverses iniciatives,
programes i activitats que organitzen (brigada joves, camp de
treball, casal d’estiu...). També, disposen d’un tècnic per tal
d’elaborar un pla. Un dels objectius de l’ajuntament és dinamitzar
la sala de lectura.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS
Donar compte els següents Decrets d’Alcaldia:
- Decret d’Alcaldia núm. 16/16, de data 29 de gener de 2016, pel
qual s’acorda aprovar despeses de l’exercici econòmic del 2015.
- Decret d’Alcaldia núm. 17/16, de data 29 de gener de 2016, pel
qual s’acorda aprovar despeses del mes de gener.
- Decret d’Alcaldia núm. 21/16, de data 4 de febrer de 2016, pel
qual s’acorda nomenar els membres de la Junta de Govern Local.
- Decret d’Alcaldia núm. 22/16, de data 5 de febrer de 2016, pel
qual s’acorda delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici
d’algunes atribucions de l’Alcaldia.
- Decret d’Alcaldia núm. 23/16, de 5 de febrer de 2016, pel qual

- s’acorda l’adhesió a la pòlissa de responsabilitat dels càrrecs
electes i personal al servei de l’Administració.
- Decret d’Alcaldia núm. 24/16, de 9 de febrer de 2016, pel qual
s’acorda concedir que la XXI Duatló de Castellfollit de la Roca passi
per aquesta municipi, a través de la carretera GVI-5232.
- Decret d’Alcaldia núm. 27/16, de 18 de febrer de 2016, pel qual
s’acorda incoar un expedient de protecció de la legalitat
urbanística per la investigació dels fets, la determinació de les
infraccions, l’aclariment i depuració de les responsabilitats en que
s’hagi pogut incórrer, la sanció als responsables, així com
l’exigència de la restauració de la realitat física alterada i la
indemnització dels danys i perjudicis provocats en relació a
l’extracció de pedra i a usos del sòl no autoritzats i amb infracció
de les condicions fixades a la Muntanya dels Comuns, de titularitat
municipal.
- Decret d’Alcaldia núm. 29/16, de data 29 de febrer de 2016, pel
qual s’acorda aprovar la liquidació del pressupost del 2015.
- Decret d’Alcaldia núm. 30/16, de data 29 de febrer de 2016, pel
qual s’acorda aprovar despeses del mes de febrer.
4. APROVAR SOL·LICITAR UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PEL SERVEI
D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL
L’Ajuntament de Tortellà disposa d’un centre de dia SAIAR (Servei
d’Atenció Integral a la gent gran en l’àmbit rural), ubicat el carrer
Olot, 14.
Amb data 28 de juliol de 2010, es va signar el conveni de
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i
l’Ajuntament de Tortellà per a la prestació del Servei d’Atenció
Integral a les persones grans en l’Àmbit Rural. I, la vigència de
l’esmentat conveni finalitzarà el dia 31 de desembre de 2016.
Donat que és voluntat de l’Ajuntament de Tortellà continuar prestant

el servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Sol·licitar un conveni de col·laboració interadministratiu per
l’any 2017 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortellà per a la
prestació del servei de 20 places d’Atenció integral a la gent gran en
l’àmbit rural.
Segon.- Notificar el presenta acord al Departament de Treball, Afers
Socials i Família.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la gestió i signatura de tots els
documents que siguin necessaris.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5. APROVAR SOL·LICITAR
DIPUTACIÓ DE GIRONA

DIVERSES

SUBVENCIONS

A

LA

a) Programa “Del Pla a l’acció”
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 2 de febrer de
2016, va aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció” 2016.
L’objecte d’aquesta convocatòria és millorar l’eficiència energètica i
reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat
prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible i/o en
plans d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) aprovats pel Ple.
Es voluntat d’aquest Ajuntament dur a terme les següents accions:
-

-

Línea 1:
- Actuació: 1.1.12 Implantació d’un sistema de
gestió de l’energia.
- Objecte: comptabilitat energètica i control
dels subministraments elèctrics 2016
Línea 3:
- Actuació: 3.3.1 Generació d’energia elèctrica
per autoconsum als edificis municipals –
Ajuntament

- Objecte: generar energia elèctrica en el propi
edifici de l’ajuntament
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per les
següents accions:
Línea 1: implantació d’un sistema de gestió de
l’energia, per import de 388,80 euros.
Línea 3: generació d’energia elèctrica per
autoconsum als edificis municipals – ajuntament,
per import de 10.000 euros.
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.
b) Fons de cooperació econòmica i cultural any 2016
La Junta de Govern, en sessió de 2 de febrer de 2016, va aprovar la
convocatòria de les subvencions dels Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per l’any 2016.
Aquesta subvenció té per objecte tres línies d’ajuts: despeses
culturals, despeses en inversions reals i transferències de capital i
despeses corrents vinculades a la prestació de servies de caràcter
obligatori.
Donat que és interès de l’Ajuntament de Tortellà realitzar:
- Despeses d’inversió: fressar i pavimentar el carrer
de Sales degut el mal estat en que es troba i el
carrer Sant Joan. I posar 6 faroles en el carril
bici.
- Despeses corrents: arranjar clavegueram del
carrer Vinyot.
- Despeses culturals: les festes, fires i concerts que
es realitzen durant l’any.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, àrea de cooperació local,
cultural i acció social, una subvenció de 29.362 euros.

Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per tal de fer efectius els presents acords
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta (4 vots
d’Independents per Tortellà - CP i un vot de la CUP) i 2 abstencions
de CIU.
c) Actuacions en camins rurals i en matèria forestal
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de
2 de febrer de 2016 va aprovar la convocatòria de les subvencions
per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, any 2016.
Donat que és interès de la Corporació dur a terme actuacions de sega
en camins rurals.
L’alcalde proposa la Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona
per a la sega de marges de camins rurals i la prevenció d’incendis
forestals, per import de 1.100 euros.
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 per unanimitat.
6. MOCIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE L’IBI DE LES PROPIETATS
AMB TITULARITAT DE L’ESGLÉSIA
Degut a la complexitat del tema s’acorda, per unanimitat, deixar
aquest punt sobre la taula i incloure en la propera sessió ordinària.
7. MOCIÓ SOBRE LA RETIRADA DEL DRET D’APARCAMENT DEL
MOSSÈN
“Des de la CUP DEL LLIERCA volem mostrar la nostra preocupació i
desacord per el tracte preferent que rep l’església catòlica en el
nostre poble en quan al dret d’aparcament reservat per al rector.

Atès que:
-Les exempcions fiscals a entitats religioses, atempten contra el
principi constitucional de l’Estat.
- Contradiuen el sentit de la igualtat i la equitat, i de la justícia
distributiva de la resta de ciutadania no confessional, i especialment
les persones que defensen la independència de l’Estat respecte les
confessions religioses i les seves jerarquies.
- Que no li correspon a l’Estat finançar amb recursos públics
l’organització, el manteniment, ni el culte de cap confessió religiosa o
organització ideològica, i que aquesta política porta cap a la
consolidació d’un règim multiconfessional, contrari al model
aconfessional o laic establert per la Constitució.
- Dit això, un Estat aconfessional o laic no pot alliberar de part de la
tributació a societats particulars religioses, ja que atempta contra la
laïcitat de l’Estat.
- Aquestes exempcions basades en la titularitat i no exclusivament
del servei, donen privilegis a locals d’ús privat; places aparcament,
habitatges ús privat.
- El dret reservat d’aparcament del rector representa un evident
greuge comparatiu vers la resta de la ciutadania, així com les altres
opcions confessionals, alhora que no deixa de representar un tracte
de favor que la resta de veïns i veïnes del municipi no gaudim.
- No hi ha cap raó fonamental que pugui justificar aquesta diferència
de tracte avui en dia.
- És necessari un canvi per tal de no perpetuar més aquests tractes
preferents de l’església catòlica heretats del règim franquista i
avançar cap a un model de societat que contempli i fomenti la
pluralitat, la diversitat i equitat enfront la desigualtat i els greuges
comparatius.
Per tant sol·licitem:
- La retirada del dret d’aparcament reservat al rector i en tot cas que
s’atengui a les normatives municipals vigents com al resta de
ciutadans.
- Que en cas de voler conservar un dret reservat d’aparcament
l’Església pagui un gual municipal.”
L’alcalde comenta que considera més adequat presentar una
alternativa, mentre parlaran amb el mossèn per tal de que sigui un
“aparcament de serveis”.
Intervé l’Olivier Viscido i manifesta que ho troba molt suau. I, que la
seva proposta no va en contra el mossèn de Tortellà, és a dir, no és

res contra la persona en concret, sinó que és un tema eclesiàstic.
Llavors, en Félix Valero assenyala que no es volen posar contra la
cristiandat.
Tot seguit, pren la paraula en Francesc Ten i manifesta que no està
d’acord amb aquesta moció. Considera que el problema és que
aquest espai no hauria de ser un aparcament. Pensa que l’església
dóna un servei al poble (deixa el local pel reis, pel concert de Santa
Cecília...., les monges varen donar uns terrenys a l’Ajuntament....)
Així mateix, també, considera que les repercussions en la premsa
poden ser ridícules.... tot això no és bo, i aquests motius el fan
arribar a la conclusió que no estar d’acord amb aquesta moció.
Considera més apropiat parlar amb el mossèn i que posi reservat
ajuntament o serveis. No obstant, pensa que el gran problema que
té Tortellà no és aquest, sinó l’aparcament del carrer de Sales.
Comenta que Tortellà no disposa d’una ordenança de guals i aquest
tema té molta més importància ja que és més greu i repercuteix més
als veïns del municipi.
Llavors, l’alcalde comenta que l’aparcament de l’Ajuntament, també,
s’hauria de treure i hauria de ser un aparcament de serveis.
Intervé l’Albert Vergés i explica que hi ha molta gent que aparca amb
l’aparcament de minusvàlids sense targeta.
A continuació, pren la paraula en Sr. Fernando Durante i manifesta
que considera més greu aquella gent que posa la targeta de
minusvàlids quan no porten cap persona minusvàlida, és a dir,
l’utilitzen inadequadament únicament per comoditat.
L’Albert Vergés hi està d’acord.
Tot seguit, pren la paraula l’Olivier Viscido i comenta que li dóna la
sensació que no han entès el sentit de la moció que ha presentat, ja
que no es tracta d’un problema d’aparcaments sinó d’un greuge
comparatiu. Els mossens donen un servei igual que el metge, el
fuster.... i aquestes persones no tenen aquest dret. Però no té res a
veure amb el trànsit ni amb els aparcaments en generals del poble. El
fet que l’església faci una donació a l’ajuntament o deixi les seves
instal·lacions no significa que els hi deguem cap favor. Així mateix,
comenta que posa en dubte el fet que donen un servei públic i matisa

que en tot cas els hi dóna, únicament, els catòlics. Comenta que el
que vol és que hi hagi una paritat i igualtat amb la resta. I, que l’únic
que diuen és al greuge comparatiu que representa això, ja que la
resta de ciutadans no gaudeixen aquest dret. I un altre tema és el
problema dels aparcaments que si es vol en poden parlar un altre dia.
Llavors, intervé en Francesc Ten i manifesta que considera que
aquest tema forma part de la mateixa conversa i que des del seu
punt de vista si que està lligat i relacionat.
Sotmesa la proposta a votació, es desestimada per 6 vots en contra
(4 d’Independents per Tortellà - CP i 2 vots de CIU) i 1 vot a favor de
la CUP.
8. ACORDS D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
9. PRECS I PREGUNTES
En Francesc Ten comenta que el final del carrer de Sales hi ha una
paperera, una acàcia,.... un racó molt maco però es veu deixat ja que
l’herba està molt alta. Si es podria mirar d’arreglar.
L’alcalde comenta que s’ho mirarà.
En Francesc Ten pregunta si el Butlletí d’Activitats Culturals serà
només en format paper per passar per les cases o, també, ho
penjaran a l’internet.
La Mireia Canal respon que està pensant fer-ho només en paper. Per
tal que la gent gran dels pobles que no té internet estigui informada.
Llavors, l’alcalde manifesta que seria interessant fer-ho tan en paper
com en digital.
A continuació, en Francesc Ten comenta que si la informació de l’odre
del dia del Ple, a part de posar-ho a les cartelleres de poble, es podria
fer-ne difusió digitalment.
La Mireia Canal contesta que ja ho fan.

Tot seguit, en Francesc Ten comenta que hi ha hagut aldarulls en els
darrers partits de futbol que es juguen, i donat que és una persona
pro activa en el tema de joventut, considera que no funciona aquest
equip de futbol i que s’hi hauria de posar remei.
L’alcalde li dóna la raó, i li explica que la setmana que ve tindran una
reunió amb els jugadors per tractar aquest tema.
En Fernando Durante manifesta que en un equip de futbol hi ha molts
jugadors i que no tots actuen igual. No obstant, és important trobar
una solució, tot i que considera que han de tractar aquest tema en
cura ja que hi ha implicades persones i famílies. El seu objectiu era
fomentar l’esport, el respecte,....
En Francesc Ten felicita a l’alcalde pel coratge en la reunió
informativa dels veïns. Considera que va anar molt bé.
L’alcalde agraeix les seves paraules.
En Francesc Ten pregunta si la relació de decrets es poden passar uns
dies abans del Ple.
L’alcalde respon que si.
Llavors, en Francesc Ten pregunta si poden fer el mateix amb els
acords de la JGL.
L’alcalde contesta que les sessions no són públiques, no obstant, els
anirà informant dels diferents acords que s’adoptin.
El Francesc Ten pregunta que si s’han seguit tots els tràmits i si s’han
demanat tots els informes respecte a les obres de Bellpuig donat que
es tracta d’un BCIL.
L’alcalde respon que demà ho revisarà.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 21:55h., 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.

