ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015
A Tortellà, el dia 24 de novembre 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 ordinària, 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINÀRIA DE
29 DE SETEMBRE DE 2015 I 29 D’OCTUBRE DE 2015
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de les actes
de la sessió anterior: ordinària de 29 de setembre de 2015 i extraordinària de 29
d’octubre de 2015, 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
Despatx oficial:
•

8 d’octubre de 2015
L’alcalde va rebre la visita de la gerent de Turisme Garrotxa, Sra. Turina Serra,
per tracta temes en l’àmbit turístic.

•

8 d’octubre de 2015
L’alcalde va rebre la visita dels representants de la companyia Oliver Conti per
tal de convidar-los a la presentació del vi que s’ha elaborat a partir dels raïms
collits de les vinyes de Tortellà, que tindrà lloc el dia 15 d’octubre.

•

8 d’octubre de 2015
L’alcalde va rebre la visita dels representats de l’empresa ARRINAT per tal de
dur a terme un curs de monitors a Tortellà pel Nadal.

•

8 d’octubre de 2015
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’alcaldes, i entre d’altres, es van
tractar temes relatius a les ordenances municipals i el consorci d’Acció Social.

•

13 d’octubre de 2015
El regidor de Medi Ambient i Territori va assistir a la reunió del Consorci d’Alta
Garrotxa. Bàsicament, es va tractar del Ple de la constitució del Consorci.

•

15 d’octubre de 2015
El Sr. Fernando Durante, alcalde en funcions en aquest moment, juntament
amb la regidora de Cultura i el regidor de medi ambient i territori varen assistir
a la presentació del vi de Tortellà elaborat per l’empresa Oliver Conti.

•

20 d’octubre de 2015
L’alcalde va rebre la visita de la directora del consorci d’Acció Social, Sra. Teia
Fàbregas, per tractar temes de benestar social.

•

20 d’octubre de 2015
L’alcalde es va reunir amb els representats de l’escola Cruc per tal d’organitzar
una reunió amb els joves del poble.

•

21 d’octubre de 2015
L’alcalde va assistir a la reunió del Zer del Llierca a Argelaguer per tal de tractar
temes d’ensenyament.

•

22 d’octubre de 2015
L’alcalde va assistir a la visita que organitzava l’empresa Prodaisa a
Fontcoberta, juntament amb l’alcalde d’Argelaguer i l’alcaldessa de Montagut i
els diferents alcaldes del Pla de l’Estany, per parlar de la xarxa de distribució
d’aigua.

•

23 d’octubre de 2015
L’alcalde va rebre la visita del cap dels Mossos d’Esquadra, Sr. Blay Ortiz, per
tractar temes d’interès municipal.

•

28 d’octubre de 2015
L’alclade va assistir a la reunió que va programar Prodaisa a per tractar temes
relacionats amb la xarxa l’aigua, juntament amb l’alcalde de l’Ajuntament
d’Argelaguer i l’alcaldessa de l’Ajuntament de Montagut i Oix.

•

28 d’octubre de 2015
L’alclade va assistir a una tertúlia radiofònica a Radio Olot per parlar temes
d’actualitat.

•

29 d’octubre de 2015
L’alcalde va participar el programa “l’alcalde respon”, que promou Olot TV.

•

30 d’octubre de 2015
L’alcalde va visitar al centre de dia, juntament amb el regidor de Benestar social
i la regidora de Cultura, per acompanyar-los amb la celebració de la
castanyada.

•

2 de novembre de 2015
L’alcalde va visitar, juntament amb el regidor de medi ambient i territori, a la
fàbrica Noel en motiu de la presentació del catàleg d’arbres amb història, on hi
va intervenir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila.

•

3 de novembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita dels comercials de Movistar. Tortellà es troba en una
situació complicada en tema de comunicacions. Així mateix, l’alcalde va queixarse del servei d’internet que s’està rebent en relació amb el cost del servei que
s’ha de suportar. També comenta que actualment l’Ajuntament de Tortellà té
una permanència de 5 anys amb Movistar i que està intentant solucionar
aquesta tema.

•

3 de novembre de 2015
L’alcalde, el regidor de Benestar Social i la regidora de Cultura varen rebre la
visita de la gerent de la companyia Espectacles del Ripollès.

•

4 de novembre de 2015
L’alcalde i el regidor de Benestar Social varen assistir a la celebració de la
castanya organitzada pel Casal d’Avis a la Sala del Casino de Tortellà.

•

5 de novembre de 2015
L’alcalde va reunir-se amb la directora de l’escola de Tortellà per parlar de les
millores de l’escola i les actuacions que s’haurien de fer de cares al futur.

•

9 de novembre de 2015
L’alcalde va rebre els representants de l’AMPA, i es varen tractar diferents
temes (caga tió, reis, quines...)

•

10 de novembre de 2015
L’alcalde i el regidor de medi ambient i territori varen rebre la visita de la Sra.
Miriam Sangerman, tècnica forestal de la Generalitat, per tractar el tema dels
Comuns de Tortellà.

•

11 de novembre de 2015
L’alcalde, el regidor de benestar social i la regidora de cultura varen anar a
visitar a l’empresa Sillería Vergés. L’alcalde comenta que estan visitant les
diferents empreses del municipi per tal d’obrir una borsa de treball, que es
posarà a la pàgina web de l’ajuntament.

•

12 de novembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita del tècnic – comercial de Repsol Gas per tractar el
tema del subministrament de gas i la caldera de l’escola.

•

12 de novembre de 2015
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcalde, i entre d’altres, es va
tractar el conveni del SOC.

•

14 de novembre de 2015
L’alcalde i la regidora de cultura es va reunir amb els joves de Tortellà
juntament amb l’escola Cruc i l’empresa Arriant. Va ser una primera pressa de
contacte, per tal d’elaborar un fulla de ruta pels joves del municipi.

•

18 de novembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita dels representats del consorci de Joventut de la
Garrotxa, Sra. Roser Som i Pep Compte, per marcar una fulla de ruta amb el
tema juvenil. Creu que és molt important du a terme polítiques juvenils.
Considera que s’ha de fer un Pla local de joventut i dinamitzar alguns espais i
locals.

•

18 de novembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita del secretari tècnic de la UE Olot per valorar l’estada i
l’utilització del camp de futbol. S’han de millorar algunes qüestions si es vol
continuar mantinent fent tractes de cares al futur.

•

19 de novembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita de l’advocat, Sr. Eduard de Ribot.

•

23 de novembre de 2015
L’alcalde va assistir a la reunió de Turisme Garrotxa per tal d’escollir els òrgans
de govern.

Informacions:
•

El dia 3 d’octubre es va celebrar la 1a fira de la Cervesa i es va fer l’ exposició
de la “Masia el pas del temps”. A la nit va haver-hi l’actuació del grup musical
“els Gossos” (Informació del comptes en el proper butlletí).

•

El dia 9 d’octubre es va fer la presentació de la maqueta del poble que va
confeccionar el Sr. Josep Iglesias. En Sr. Santi Soler, historiador, va fer una
xerrada.

•

El dia 13 d’octubre l’alcalde en funcions va fer un manifest, que es va celebra a
la sala d’actes i exposicions, per mostrar el desacord per la imputació del 9N al
President de la Generalitat.

•

S’ha posat en marxar un nou format del Butlletí municipal. Trimestralment es
publicar aquest butlletí, amb la intenció que la gent estigui informada.

•

El 24 d’octubre la marxa Trepitja Garrotxa va passar per Tortellà.

•

El dia 3 de novembre va començar l’exposició dels arbres amb història i el dia 7
es va organitzar una xerrada.

•

El dia 24 d’octubre, en Kilian i l’Alba van organitzar la primera observació
astronòmica, i el dia 22 de novembre es va repetir.

•

Felicitem a la Lia Badosa Serrat pel seu nomenament com a pubilla de la
Garrotxa.

•

S’han començat els cursos d’hivern (català, costura, informàtica i història del
cinema) que són gratuïts i es fa de manera voluntària.

•

La sala de lectura s’obrirà tots els dies a la tarda, de 5 a 7. Recordar que les
persones que fan possible que la sala de lectura estigui oberta ho fan de
manera voluntària.

•

El semàfor quedarà arreglat abans de final d’any.

•

L’ajuntament de Tortellà s’ha acollit a la subvenció del SOC que sol·licita el
Consell Comarcal. El treballador seleccionat ha de realitzar feines de paletaria i
ajudar en David amb les feines de jardineria.

•

El proper dia 28 de novembre es celebrarà el concert de Santa Cecília, i en
l’acta s’homenatjaran els Srs. Silvestre Vergés Costa i Alex Font Badosa.

•

S’estan preparant les diferents activitats que es realitzant durant el Nadal i Reis.

•

L’alcalde parlar del tema de la neteja viària i demana la col·laboració de la gent
del poble, com s’ha fet fins ara, ja que l’ajuntament no disposa d’una màquina
de netejar els carrers i l’agutzil té molta feina i no dóna l’abast en tot.

•

Durant les festes de Nadal, en les escoles es realitzaran treballs per tal de
millorar l’eficiència energètica.

•

La CUP va presentar un document referent el tema dels transgènics. Considera
que és un tema important, i que abans d’adoptar algun acord s’haurien de
reunir tan amb els pagesos del poble com amb les associacions de pagesos i
amb els regidors per tractar i consensuar aquest tema.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS
A continuació el senyor Alcalde president dona compte dels següents Decrets de
l’Alcaldia:
-

Decret d’Alcaldia núm. 115/15, de data 29 d’octubre de 2015, pel qual s’acorda
aprovar la relació de despeses.

-

Decret d’Alcaldia núm. 122/15, de data 12 de novembre de 2015, pel qual
s’acorda sol·licitar una subvenció al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, per l’aclarida de millora (annex 3 millora de la
xarxa viària) i la millora de vials (annex 4 actuacions silvícoles de millora).

-

Decret d’Alcaldia núm. 128/15, de data 23 de novembre de 2015, pel qual
s’acorda aprovar la relació de despeses.

4. PROCEDIR AL SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER
LES ELECCIONS GENERALS DEL 20/12/15
A fi de complir amb el que indica l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 29 de
juny, del règim electoral general, s’ha procedit al sorteig dels membres de la mesa
electoral per les eleccions generals, del proper dia 20 de desembre de 2015, essent
el resultat el següent:

SECCIÓ

01

MESA

U

TITULARS
PRESIDENT/A: Roser Guitart Arau
1r VOCAL: Georgina Balaguer Romero
2n VOCAL: Anna Freixes Sans

DNI 77916334Q
DNI 40344371W
DNI 48084987Z

Elector/a núm. 0248
Elector/a núm. 0042
Elector/a núm. 0205

DNI 46571676B
DNI 36933741L

Elector/a núm. 0179
Elector/a núm. 0491

DNI 46733787H
DNI 77916333S

Elector/a núm. 0498
Elector/a núm. 0247

DNI 41547008S
DNI 46673217F

Elector/a núm. 0389
Elector/a núm. 0034

SUPLENTS
PRESIDENT/A
1r suplent: Alejandro Feliu Solà
2n suplent: Ruth Sales Barriocanal

1r VOCAL

1r suplent: Laura Sánchez Garriga
2n suplent: Jordi Guitart Arau

2n VOCAL

1r suplent: Claudia Planas Pont
2n suplent: Juan Ayats Verges

5. APROVAR LA MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT
LA RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES DE
MUNTANYA I DESFAVORIDES DE CATALUNYA
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les
desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió
Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones
agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en
particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes
zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de
muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb
la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible

deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la
Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps
afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en
l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i
poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia
agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten
352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la
Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat
dels municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i
la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix
Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el
Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus
municipis. En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones
de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una
superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000
explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de
Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides
fora de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació de
l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar
aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una
segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de
Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament
de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar
el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar
els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i
en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues
d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en
aquestes zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va
acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de
Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els
ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els
ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la
programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del
desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne
les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària.
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se
dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia
de la pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el
mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització
compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de
Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les
properes setmanes, per tot això l’alcalde de l’Ajuntament de Tortellà proposa al Ple
de la Corporació:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de
Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones

desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció
de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys.
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del
Parlament de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:
-

Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 BARCELONA

-

Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614
08007 BARCELONA

-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA

Intervé l’Olivier Visicido i manifesta el següent: “Nosaltres votem en contra aquest
model d’agricultura basat en les subvencions. Creiem que s’ha d’ajudar al sector
agrari però no d’aquesta manera.
Sovint passa que es viu més de la subvenció i les ajudes que no de la propi treball
de la terra, i sovint molts cultius subvencionats que han generat despesa de
recursos ho han tingut repercussions en el Medi, acaben quedant-se sense recollir.
I menys encara poden recolzar que es subvencioni un model d’agricultura
agressiva amb el Medi, de monocultius extensius i totalment allunyada dels criteris
fonamentals de respecte a la Terra, i per tant amb conseqüències nefastes per al
Medi i els éssers que hi habiten.
- Utilització de productes químics : herbicides, fertilitzants, etc..
- Contaminació del freàtic
- Contaminació per l’ús de purins
- Us/ cultiu de transgènics
- Etc...
Creiem que si s’ha de recolzar algun model agrícola ha de ser sense dubte el de la
agrogeologia.”
Llavors en Francesc Xavier Ten pregunta si aquesta moció ens la fet arribar la Unió
de Pagesos.
L’alcalde respon que aquesta moció la varem rebre del coordinador tècnic i secretari
del Consell Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots d’Independents
per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i un vot en contra (CUP).
6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA
CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La Constitució Espanyola, en el seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i estableix que la Llei
limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar
dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. El mateix article protegeix el dret
fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, i la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) estableix
un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.

L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de
les administracions publiques només podran fer-se per mitjà de disposició general
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se
d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació
dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima
que haurà de contenir la disposició de la creació o modificació dels fitxers, en ordre
a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició de les seves dades de caràcter personal que la mateixa llei preveu.
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que la Corporació
Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades en matèria de Protecció de Dades. En aquest termes, les Corporacions
Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent
ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en els termes
previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en el seu
cas, en la legislació autonòmica.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Tortellà va aprovar, per acord plenari de 26 de
setembre de 2014, una ordenança relativa a la creació de nous fitxers davant
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i la supressió d'alguns dels fitxers
prèviament inscrits.
Després de la seva exposició al públic i l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança,
el 20 de novembre de 2014, la publicació respecte a la creació i supressió dels
fitxers proposats es va realitzar en el BOP Girona Nº 228, de 28 de novembre de
2014.
Segons els criteris mantinguts per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es fa
necessari modificar alguns dels aspectes contemplats en aquesta ordenança,
relatius a la inscripció d'alguns dels fitxers proposats.
Per tot l’exposat anteriorment, l’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la modificació de l’ordenança reguladora de la creació i supressió
de fitxer de dades de caràcter personal, en el següent sentit:
“Article 1.- Cancel·lació
Deixar sense efecte la creació del fitxer “Padró municipal d'habitants” contingut en
l'Annex I de la citada ordenança, així com la supressió del fitxer “Padró de
habitants” present en l'Annex II. Igualment, es deixa sense efecte la supressió del
fitxer “Gestió del registre d'entrades i sortides”, contingut en l'Annex II, atès que
no es tracta d'un fitxer inscrit davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Article 2.- Modificació de fitxers
Modificar els fitxers de l'Ajuntament de Tortellà continguts en l'Annex I d'aquesta
ordenança, adaptant-se així a les descripcions contingudes als apartats
corresponents del citat Annex I, d'acord amb l’especificat en l'article 54.1 del Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal
(RLOPD).
Article 3.- Fitxer de nova creació
A l’annex II d’aquesta modificació a l’ordenança es determina el fitxer que conté
dades de caràcter personal de nova creació.

Article 4.- Nivell de seguretat adoptat
Els fitxers que es modifiquen i es creïn, compleixen les nivells de seguretat
establerts al RLOPD.
Article 5.- Publicació i entrada en vigor
La present modificació a l’ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província
de Girona i entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació i transcorregut el
termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Article 6.- Registre
Notificar la modificació i creació de fitxers a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de
Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
“ANNEX I
Modificació de fitxers
1. Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern
Dins del fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern es modifiquen els següents
apartats:
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en
el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça
postal; Adreça electrònica; Telèfon; Imatge o veu; Signatura o
empremtes.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de
naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge;
Propietats o possessions; Llicències, permisos, etc.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions;
Experiència professional.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes;
Hipoteques; Crèdits, préstecs, avals; Inversions, patrimoni; Dades de
nòmina; Dades bancàries.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
2. Fitxer Registre d’animals
Dins del fitxer Registre d’animals es modifiquen els següents apartats:
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en
el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Salut (certificat d’actitud
psicològica).
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça
postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o
veu.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de
naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge;
Propietats o possessions.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

3. Fitxer Cultura i esports
Dins del fitxer Cultura i esports es modifiquen els següents apartats:
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en
el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre
tipus d’informació necessària per a la correcta atenció de les persones
sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Numero
SS o mutualitat; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de
naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
4. Fitxer Padró de habitants
Dins del fitxer Padrón de habitants es modifiquen els següents apartats:
a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos
a.1) Denominació: Padró municipal d’habitants
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del padró
municipal d’habitants per determinar la població del municipi, constituir
prova de la residència i el domicili de cada veí, elaborar el cens electoral i
les estadístiques oficials.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius
d’interessats i procediment de recollida de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu
representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es troben
empadronades en el municipi.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport
paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o
personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per
transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
d) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en
el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça
postal; Adreça electrònica; Telèfon.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de
naixement; Edat; Sexe; Nacionalitat; Llengua materna.
Dades acadèmiques i professionals: Nivell d’estudis.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Institut Nacional d’Estadística;
Institut d’Estadística de Catalunya; Altres Administracions Públiques segons
estableix l’article 16 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim
Local.

ANNEX II
Fitxer de nova creació
1. Fitxer Sol·licituds d'informació pública
a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
a.1) Denominació: Sol·licituds d’informació pública
a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d'expedients
d'accés a la informació pública de l'Ajuntament.
Gestió, tramitació, control i seguiment d'expedients d'accés a la informació
pública en compliment del previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius
d’interessats i procediment de recollida de les dades:
b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu
representant legal; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu
representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants
d'entitats jurídiques que sol·licitin l'accés a la informació pública vinculada
al previst en la Llei 19/2014; Empleats, proveïdors i qualsevol altra
persona que es relacioni amb l'Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport
paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o
personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per
transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en
el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
c.1) Estructura bàsica del fitxer:
Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça
postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes.
Altre tipus de dades: Dades sobre el personal afectat en els quals es
concreti la resposta a la sol·licitud d'accés quan sigui concedida (relatius
a situació personal i econòmica del personal, a la gestió econòmica de
l'Ajuntament o a expedients acabats). No seran objecte d'accés dades
especialment protegides, excepte en els supòsits expressament prevists
en l'article 23 de la Llei 19/2014.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
d) Cessions o comunicacions de dades: Estan previstes comunicacions per a
finalitats compatibles amb les establertes per al fitxer a: Òrgans judicials;
Síndic de Greuges; Sindicatura de Comptes; Oficina Antifrau de Catalunya.
e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del Mercat, 21 –
17853 Tortellà (Girona).
h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.”
Segon.- Sotmetre el reglament a informació públic per un termini de 30 dies,
mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, i en el taulell d’anuncis de l’ajuntament,
als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà a definitiva, sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre de l’ordenança en el BOP. En altre
cas, hauran de resoldre’s les reclamacions presentades i aprovar-se definitivament
pel Ple de l’Ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
7. APROVAR L’ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA DE LA SOCIETAT
GENERAL D’AUTORS I EDITORS
L’Ajuntament de Tortellà té obligació de abonar anualment a la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE)els drets d’autors en compliment del que estableix el Reial
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la
propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals
vigents sobre la matèria que, entre d’altres, protegeix els drets de comunicació
pública que tenen els autors sobres les seves obres.
Donat que és interès d’aquest Ajuntament adherir-se aquesta tarifa simplificada, ja
que permet als municipis de fins a 3.000 habitants beneficiar-se, de manera anual,
d’avantatges en l’abonament dels drets d’autor per a l’ús del repertori gestionat per
la SGAE.
Amb la Tarifa Plana anual, els ajuntaments podran conèixer amb antelació,
pressupostar i abonar els drets d’autor de manera senzilla. No caldrà presentar
pressupostos ni emplenar autoritzacions. La tarifa plana inclou un amplíssim catàleg
d’activitats gratuïtes o amb preus de taquilla reduïts o subvencionats, les quals es
duen a terme amb ocasió de fires i altres festes, com ara balls i amenitzacions amb
orquestres, discomòbils, bandes municipals, cercaviles, actuacions de cultura
tradicional o espectacles similars no dramàtics.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar l’adhesió opcional a la tarifa simplificada, que literalment es
transcriu:
“ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA
Document d’adhesió opcional de la corporació local a la TARIFA SIMPLIFICADA
creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit entre l’Associació Catalana de Municipis

(ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE)
els anys 2001 i 2002.
Il·lustre. Sr. Rafel Domínguez Blázquez, alcalde president de l’Ajuntament de Tortellà, de la
província de Girona, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple d’aquesta corporació amb data 24
de novembre de 2015, i en ús de les facultats que li han estat conferides en virtut d’aquest acord
per a la signatura del present document d’adhesió opcional, així com de tots els que sigui necessari
ratificar perquè aquesta corporació es beneficiï dels règims previstos per als ajuntaments adherits
al conveni subscrit entre l’ACM, la FMC i la SGAE que siguin d’interès per al municipi, declara que
coneix el contingut de la TARIFA SIMPLIFICADA i, mitjançant la signatura del present document,
accepta les obligacions i els beneficis que se’n deriven, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present document per a la comunicació pública
de les obres del repertori de petit dret administrades per la SGAE resta condicionada al pagament
anual de les quantitats associades al tram d’habitants de l’entitat d’acord amb les taules de tarifes
comunicades pels signants del conveni.
SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament que se celebrin amb preu
d’entrada reduït, bonificat o subvencionat han de complir les mateixes obligacions que els que se
celebren amb accés gratuït i sense cap exigència prèvia.
TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, de les deduccions que aquesta
preveu, és condició indispensable que en el moment de la subscripció d’aquest document
l’Ajuntament reuneixi els requisits establerts pels signants del conveni i que compleixi els terminis
de pagament i de comunicació del contingut de la programació previstos en la definició d’aquesta
tarifa.

QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà efectiva des de la data de la signatura
i la seva vigència s’estendrà, com a mínim, fins al 31 de desembre del 2017.
L’Ajuntament desitja adherir-se a la TARIFA SIMPLIFICADA i opta per la següent fórmula:
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici pressupostari
en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats programades s’ha de
facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva celebració.
Pagament en dos terminis, un abans de l’1 de maig i l’altre abans de l’1 de setembre, tots
dos referits al mateix exercici pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació
sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a
partir de la seva celebració.
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans del 31 de desembre del mateix exercici
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats
programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva
celebració.
Totes les fórmules plantejades en aquest document impliquen l’obligació d’efectuar el pagament
mitjançant domiciliació bancària o transferència en els terminis fixats, així com la dotació anual de
crèdit pressupostari suficient per atendre les quantitats que corresponen a la tarifa escollida,
dotació que l’entitat de gestió pot contrastar abans de l’emissió de la factura.
L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a qualsevol de les que estableix el
conveni abans de l’últim dia del mes de febrer de l’exercici en curs comunicant per escrit a la SGAE
l’opció a la qual s’acull, que s’aplicarà a partir d’aquell moment amb la deducció corresponent,
sempre que es compleixin els terminis de pagament i les condicions que es preveuen en cada cas.
Quan s’incompleixin els terminis de pagament i/o les condicions que es recullen a la definició de la
tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció.”
Segon.- Notificar el present acord a la Societat General d’Autors i Editors.
En Francesc Xavier Ten pren la paraula i manifest que suposa que aquesta tarifa
plana significa un benefici pel municipi, no obstant considera que s’haurien de tenir
en compte altres repertoris que estan al marge de la Societat General d’Autors i
Editors.
Tot seguit, intervé l’Olivier Viscido i explica que el tema de SGAE comportaria un
ampli debat, i que està d’acord amb el que ha comentat en Francesc Xavier Ten.
L’alcalde respon que està totalment d’acord amb el que s’ha plantejat i que
s’intentarà tenir-ho en compte.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
8. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER DIPSALUT PER A
LA LLUITA I EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES URBANES
D’INSECTES, ROSEGADORS I AUS
Vist que el Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut), en
sessió ordinària de 3 de novembre de 2015, va acordar concedir una subvenció per
a la lluita i el control integral de plagues urbanes d’insectes, rosegadors i aus, per
import de 639,10€ .

L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per Dipsalut per a la lluita i el control
integral de plagues urbanes d’insectes, rosegadors i aus, per import de 639,10€.
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
Dipsalut 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 per unanimitat.
9. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS REFERENT A LES
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS
PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES
PER A L’ANY 2015
Vista la resolució de la directora general de l’Administració Local de data 14 de
setembre de 2015 pel qual s’acorda atorgar compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments, perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals
per a l’exercici 2015, per import de 13.129,20€.
L’alcalde proposa al Ple de la corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Governació i
Relacions Institucionals referent a les compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l’exercici 2015, per import de 13.129,20€.
Segon.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per aquesta activitat.
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 per unanimitat.
10.APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL, LES BASES
D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L’EXERCICI 2016
De conformitat amb allò establert a l'article 168.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquesta Alcaldia, ha de formar el Pressupost General, degudament
informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i documentació
preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.

L'expedient ha de tramitar-se segons les disposicions contingudes en el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i al Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
El Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat pressupostària entès
com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb allò previst en
els articles 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
D’acord amb allò disposat a l'article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el
Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus Organismes
Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici, així
com de les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital
social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local corresponent.
El Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel Pressupost de
l'Ajuntament de Tortellà.
El projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article
164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme amb el que
disposa l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporant els
estats de despeses i ingressos i les Bases d'Execució.
L’estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme amb allò regulat
als apartats 1 i 2 de l'article 167 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.
L’estat de despeses s'ha confeccionat conforme allò previst a l'article 167 i a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.
El Pressupost no conté dèficit inicial, i els ingressos per operacions corrents superen
les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per endeutament.
Així mateix, també, s'ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en virtut d'allò previst a l’article 16.2 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.
El procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se a allò regulat en
els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’acord d'aprovació corresponent al Ple per majoria simple, per aplicació d'allò
disposat a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança

amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
L’acord ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Girona, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple.
A l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats aquells
que reuneixen els requisits de l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, que podran presentar reclamacions únicament pels motius previstos
en l'article 170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un
mes.
El Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions.
L’aprovació definitiva ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Tortellà, per
a l’exercici 2016, juntament amb les Bases d’Execució, resumit per capítols del qual
és el següent:
ESTAT DE DESPESES:
A) OPERACIONS CORRENTS:
Cap. 1
Despeses Personal ........................ 179.800,00€
Cap. 2
Despeses béns i serveis ................. 281.579,00€
Cap. 3
Despeses financeres .......................... 2.030,00€
Cap. 4
Transferències corrents.................... 33.293,00€
Cap. 5
Fons de contingència ....................... 10.000,00€
B ) OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap. 6
Inversions reals .............................. 34.400,00€
Cap. 9
Passius financers .............................. 8.300,00€
TOTAL DESPESES

549.402,00€

ESTAT D’INGRESSOS:
A) OPERACIONS CORRENTS:
Cap. 1
Impostos directes ......................... 195.400,00€
Cap. 2
Impostos indirectes ........................... 6.000,00€
Cap. 3
Taxes i altres ingressos ................. 106.202,00€
Cap. 4
Transferències corrents.................. 216.850,00€
Cap. 5
Ingressos patrimonials....................... 3.700,00€
B ) OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap. 7
Transferències de capital ................. 21.250,00€
TOTAL INGRESSOS

549.402,00€

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral.

Tercer.- Exposar a informació pública el Pressupost General per a l’any 2016, les
Bases d’Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i taulell d’anuncis
de l’Ajuntament, a efectes de que les persones interessades puguin presentar les
reclamacions que considerin pertinents.
Quart.- Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap al·legació, l’acord
inicial esdevindrà a definitiu sense la necessitat d’adoptar un nou acord plenari i
entrarà en vigor l’exercici al qual es refereix. D’altra manera, el Ple disposarà d’un
mes per resoldre les al·legacions presentades i per a procedir a la seva aprovació
definitiva.
Cinquè.- Remetre còpia
l’Administració Local.

a

l’Administració

de

l’Estat,

així

com

també

a

L’alcalde comenta que tan en el butlletí municipal com en les oficines de
l’Ajuntament les veïns tenen a la seva disposició els pressupostos. Així mateix,
també explica que ho publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Tortellà, tot i
que la llei de transparència, a partir del dia 1 de gener de 2016, els hi obliga,
també ho haguessin fet per iniciativa pròpia. Els ingressos no varien respecte a
l’exercici econòmic del 2015 donat que no s’han modificat les ordenances fiscals, tal
i com es va aprovar en l’anterior Ple. La diferència entre els ingressos ordinaris i les
despeses ordinàries anirà destina a inversió. Les inversions pressupostades pel
2016 que ascendeixen a un import de 34.400 euros són per a asfaltar el carrer de
Sales, senyalitzar els camins rurals i posar faroles en el carril bici (que són faroles
d’autoconsum). Explica que han volgut ser curosos amb el tema inversions i no han
tingut en compte les inversions que tenen previstes executar que poden venir
subvencionades per altres vies (PAES, PEIS,...) com: caldera de les escoles, pistes
de tennis, pàrquing de caravanes, les plaques fotovoltaiques a l’ajuntament, entre
d’altres, que aniran en funció de les subvencions concedides.
En Francesc Xavier Ten pren la paraula i manifesta el següent:
“Sr. Alcalde,
El seu equip de govern i vostè treballen molt el dia a dia de l’Ajuntament, és
innegable i es reflecteix en els punts inicial del ple, com s’ha vist amb les
notificacions d’alcaldia i decrets... Faig aquesta prèvia perquè en consti en acta.
Ara bé, fa dos mesos que en el darrer Ple ordinari jo mateix li vaig fer una sèrie de
precs i preguntes que l’endemà vaig entrar com a instància a l’ajuntament i no va
ser fins divendres passat ,i perquè li ho vaig recordar el dijous 19, que no ens ha
contestat. Un parell d’aquests precs li brindaven la nostra col·laboració en el tema
pressupostari, com pot comprovar en l’acta que avui hem aprovat. Sincerament,
vostè en el meu cas, també trobaria insuficient la nostra participació, i em sembla
que més que jo.
Per altra part, durant el darrer ple extraordinari, el d’ordenances, ja li vaig
remarcar el poc interès en buscar el consens que havia mostrat en aquell tema si
bé llavors el benefici per al ciutadà era evident ja que no veia cap increment en el
rebut. En aquell moment, li vaig tornar a recordar que els plens més importants
eren el d’ordenances i el de pressupostos, vostè ha fet cas omís del nostre interès
en el tema pressupostari, interès motivat perquè és el que més bé reflecteix els
projectes per al Tortellà de 2016.
En aquest sentit, avui vostè presenta els seus pressupostos, no tinc clar, i no ho dic
contundentment, ho dic en un marc de cordial negociació política, no tinc clar que
siguin els que per al poble són els més adequats i li torno a dir que hi veig a faltar
un intent per haver-ne parlat abans i per acostar-los a la gent. En la lectura ràpida
que el poc temps que ens ha deixat i en les seves justificacions hi veig un punt
altament positiu a l’entorn d’accions per als joves, celebro que el tècnic de joventut
que deia el nostre programa electoral sigui una d’aquestes accions. Ens en

felicitem, igual que ens felicitem de l’augment de l’aportació al Consorci de la Gent
Gran.
Hi trobo a faltar d’entrada l’intent per fer uns pressupostos participatius, si més no
en un percentatge de les inversions sobre les quals els ciutadans haguessin pogut
dir cap a on s’han de destinar una part de la xifra, no seria tant difícil. Recorda que
vostès parlaven en el seu programa “d’impulsar la democràcia participativa i
recolzar les iniciatives del poble”?
Vostès des de que governen han prioritzat la despesa (per nosaltres, excessiva) en
festes (que no en cultura) i segons les xifres que han presentat no sembla que
invertiran, de cap de les maneres aquesta tendència. A tall d’exemple, no tenen cap
subvenció finalista, directa per a l’Ampa, l’entitat més important i activa del poble,
prioritzen un concert, per posar un altre exemple, sense ànims que soni
severament, a una pissarra digital per a l’escola, quan el seu tríptic El poble que
volem parlava de “Treballar més a prop de l’AMPA per millorar[-ne] el funcionament
general”.
Vostès veuen clar fer una maquillada al carrer de Sales quan potser amb els
beneficis que tindran aquests 2015 es podria fer un plantejament seriós d’estalvi i
de cara al 2017 fer l’actuació definitiva en circulació i urbanisme al centre de
Tortellà, ja tenim les voreres mal acabades per la implantació del gas, les hem de
deixar així?
Vostès veuen clar de gastar-se 6400 € en il·luminació del carril bici i nosaltres
també, si bé creiem que en el marc del projecte Benergi que els vam presentar es
podria incloure aquest tema i molts altres d’interès general i mediambiental.
Pel que fa a les inversions en camins, no hi veig la prioritat, sincerament, quins
camins volen arreglar amb 2000 €? I per què? S’han plantejat quin model de
visitant i turisme busquen? Diumenge al matí vaig sortir a fer un vol en bici i els
camins del poble estaven plens de gent que passejava; ho saben que potser els
agrada Tortellà perquè no està tematitzat i carregat de visitants? A què aspirem, a
un poble ple de caravanes? A un poble ple de rètols, com han deixat entre uns i
altres la Plaça? Ho volem els tortellanencs això? Cal fer inversions en pàrquing de
caravanes amb el superàvit que preveuen? No seria més adequat arreglar ja alguns
dels parcs de tristos gronxadors del poble i pressupostar-ho? Està content amb els
gronxadors que tenim?
Amb aquestes consideracions, li anuncio que si volen la nostra col·laboració per als
pressupostos del 2017, estarem encantats; però per aquest 2016, i agafant les
paraules que han sonat en altres negociacions li vull dir que amb un no tranquil i
reflexiu ens hi sentim més còmodes i més lliures per a un altre tipus de millores.”
Tot seguit intervé l’Olivier Viscido i comenta que el següent:
“El vot de la CUP és contrari a aquesta proposta de pressupostos. Tenim clar que el
nostre vot no afecta al fet que es tirin endavant, però volem deixar clara la nostra
posició i on trobem les mancances que impedeixen que hi puguem votar a favor:
• Una vegada més tot hi haver sol·licitat la informació amb temps d'antelació ,
aquesta ens torna a arribar a pocs dies del ple, amb la qual cosa no podem
examinar tal com cal, àmplia i detalladament, la documentació, i per tant
estaríem votant a favor d'una cosa de la que no tenim tota la informació i
per tant en certa manera en desconeixem molts aspectes.
• Tot i que no dubtem de la voluntat de l'Ajuntament i veiem positiu l'exercici
de prudència i de no estirar més el braç que la màniga, hem de dir que en
cap cas no son pressupostos participatius i segueixen la inèrcia de sempre...
l'Ajuntament aquí, i el poble allà. Per tant segueixen una línia continuista.
• Tampoc hi veiem cap mesura de millora social, i per tant en cap cas son uns
pressupostos de caire social, que des de la CUP entenem que són els
primers pilars de canvi necessaris.
Per tant nosaltres, des de la CUP hem preparat i entregat al consistori una sèrie de
propostes concretes en quant a incidir en els pressupostos per a millorar aquests
aspectes tant necessaris i primordials.
Aquestes propostes incideixen en:

• Banca Ètica
• Consorci d'Acció Social
• Fiscalitat Progressiva
• Pressupostos Participatius
També adjuntem una Moció sobre l'exempció de l'IBI de l'església i una document
sobre els Bancs Armats així com un exemple de pressupostos participatius.”
Així mateix, continua comentant que: “Des de la CUP de la Garrotxa van donar a
conèixer i fer públic un pacte que es va gestar des del Consell d’Alcaldes d’aquesta
comarca l’any 2009. En aquest acord a porta tancada, van decidir congelar les
aportacions anuals en matèria de pressupostos, que cada Ajuntament de la
comarca destina als serveis socials, en concret a l’ens responsable, el Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa.
És doncs des del 2009 que els diferents alcaldes de la comarca han estat d’acord en
congelar l’aportació econòmica, sense aplicar el que realment marca la llei i sense
tenir en comte el cost real del servei i provocant certs desajustaments que el propi
Consorci ha hagut d’assumir fent mans i mànigues per trobar els fons necessaris
per mantenir els serveis mínims. Quan escassegen els recursos, els serveis es
devaluen i debiliten, per tant, estem davant d’una situació on, no s’ha deixat
d’oferir cap servei, perquè la llei així ho remarca, però aquests serveis s’ofereixen
de manera precària, fet que provoca que el destinatari de les polítiques socials se’n
ressenti.
Creiem que és d'una hipocresia absoluta incomplir amb les aportacions que marca
la llei en relació a un aspecte tant delicat i complex com són els serveis socials.
Nosaltres no som partidàries d'incomplir cap aportació a cap servei públic, però
alhora ens preguntem: Quina és la raó perquè es congeli un pressupost en
polítiques socials, just en els moments més difícils per a la greu situació de crisi que
estem patint?
El cost dels serveis el paguen entre la Generalitat ( 66% del cost total ) i
l’ajuntament (34% del cost total ). Aquest 34% que li toca pagar a l’ajuntament,
aquest proper any 2016, el Consorci l’estima a TORTELLÀ en 15.899,62euros dels
quals l’ajuntament només està previst pagar-ne 12.759,05 euros.
Per tant proposem
- Incorporin ja en els pressupostos d'aquest 2016 el cost real total dels serveis
donats a Tortellà pel Consorci d’Acció Social.
- Incompleixin l’acord del consell d’alcaldes de la comarca en aquest sentit, de
manera immediata.
- Es facin públics els números des del 2009 per saber exactament quants
diners s'han deixat d'ingressar a Serveis Socials.”
L’alcalde respon que com a grup de govern tenen l’obligació de governar i tirar
endavant prenen decisions. Comenta que està d’acord amb la filosofia dels
pressupostos participatius i que pensen seguir en aquesta línea però que només
porten 6 mesos dins l’ajuntament i encara han d’aprendre moltes coses per
entendre el funcionament. No obstant, de cares a l’any que ve tindran més temps
per dissenyar uns pressupostos més consensuats, tot i que considera que aquests
pressupostos són els més adequats vist el poc temps que porten governant.
Continua explicant que respecte a l’actuació que volen fer en el carrer de sales va
lligada amb el tema de la modificació de la circulació viària, ja que el primer pas per
adequar la circulació viària era arreglar el carrer de Sales. En quan el tema de les
energies s’hi està treballant des del Consell Comarcal de la Garrotxa, i en quan a la
biomassa és un tema que es tracta a nivell comarcal. Pel que fa a la senyalització
dels camins és tracta d’una primera fase, creuen que és important tenir ben
senyalitzats i arreglats els diversos camins perquè volen un turisme de família que
sigui respectuós amb el medi ambient. Igualment amb el pàrquing de caravanes el
que es vol potenciar és un turisme familiar i que sigui cuidadors amb el medi. I com
ja ha comentat, manifesta que tot és nou per ells i per aquest motiu no ho han

pogut presentar-lo abans, no obstant, sempre han intentat facilitar i donar tota la
informació que necessitaven per tal de ser més comunicatius.
L’alcalde continuar responent que respecte el tema d’acció social aquest any
pagaran un 13.000 euros i el 2017 es pagaran uns 15.000 euros tal i com es va
consensuar en un consell d’alcaldes del Consell Comarcal de la Garrotxa. Tot i que
vol deixar clar que la diferencia de l’import que no paguen els municipis ho posa el
Consell Comarcal. I que no deixen a ningú sense aquest servei, així que no hi ha
una mancança del servei. Pel que fa el tema de cultura, dels 49.000 euros, 4000
euros aniran destinats a joventut. No obstant, manifesta que han de tenir en
compte que únic que han fet és ajustar-se a l’import real del que es gastava en
aquesta partida, en comptes de tenir en compte el que es pressupostava. Així
mateix, també, comenta que no s’han fet ni moltes més festes ni fires, de fet
només es va fer la fira de la cervesa i els concerts d’estiu. I que la seva intenció és
millorar la qualitat de les festes, i per contra portaran la barra de les festes que
s’organitzen la qual cosa suposarà un augment, així com també es demanarà la
col·laboració en les empreses del municipi. També explica que no deixaran de
banda els serveis que es presten a la gent gran en el centre de dia ja que aquest
centre és un referent per la comarca i la seva voluntat és que així continuï. La seva
idea és d’anar creixent de mica en mica, i que estan satisfets de la feina que fan
entre tots.
Tot seguit en Francesc Xavier Ten pren la paraula i comenta que creu insuficient
l’import que l’AMPA rep de l’Ajuntament. Així com l’import (1.232 euros) que
l’Ajuntament paga al Consell Comarcal de la Garrotxa en concepte de
cofinançament d’ensenyament, cultura i esports perquè no comporta cap contra
partida. I, també, es queixa del poc temps que han tingut per estudiar el
pressupost, encara que tanquin coses el dia a dia, considera que podien haver
quedat amb anterioritat per fer una primera ullada.
L’alcalde respon que ho tindran en compte.
Llavors, intervé l’Olivier Viscido i manifesta que han d’insistir en aquesta queixa,
perquè el tema de pressupostos és enrevessat per tots i que si ells el poden
treballar dia a dia, és impossible que l’oposició ho pugui estudiar en dos dies. Per
això han de seguir reivindicant amb aquest fet i que no poden votar una cosa que
no han pogut valorar fil per randa, ja que aquest tema era suficientment important
per tractar amb més temps. Així mateix, vol fer un incís respecte l’IBI de l’església,
vol deixar clar que no parlar de l’IBI de l’església sinó de la resta de propietats i
solars que tenen l’església.
L’alcalde respon que ja ho tindrà en compte i que s’ho estudiarà.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots d’Independents
per Tortellà – CP) i 3 vots en contra (CUP).
11.ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, i per unanimitat, s’acorda:
a) Aprovar inicialment la denominació del camí de can Prat a Mas Roure
Vell
Vist la necessitat d’aprovar la denominació del següent camí: camí de can Prat a
Mas Roure Vell.

Vist el que disposa el Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels ens locals i l’article 222.3 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la denominació del següent camí: camí de can Prat a Mas Roure
Vell.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de vint dies a
l’efecte de que qualsevol persona pugui examinar l’expedient i si s’escau presentar
les al·legacions que consideri convenients. En el supòsit de no presentar-se
suggeriments el present acord esdevindrà definitiu.
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.
b) Aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions,
nuclis urbans, edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2015, va acordar
aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003,
de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal,
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Es va sotmetre a exposició pública, durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant
anuncis publicats en el BOP de Girona núm. 152 de 7 d’agost de 2015 i al taulell
d’anuncis municipal, i en l’esmentat termini, no es varen presentar reclamacions.
Vist l’informe favorable emes, en data 24 d’agost de 2015, pel tècnic del Servei de
prevenció d’incendis forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions,
nuclis urbans, edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril.
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona i el Consell Comarcal
de la Garrotxa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
12.PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula l’Olivier Viscido i comenta si està ben definit el tema de la caldera
de biomassa de les escoles.
L’alcalde respon que és un tema obert, però que en un principi aposten per una
caldera de gas.
En Fèlix Valero explica que la caldera de biomassa és una actuació molt
desproporcionada respecte el seu rendiment. Explica que actualment en les escoles
s’ha fet una inversió de 80.000€ per millorar temes relacionats amb l’eficiència

energètica, i d’aquí mig any podran fer un valoració de quines són les necessitats,
així com quines seran les actuacions a realitzar en un futur.
Llavors l’Olivier Viscido comenta que si hi ha alguna cosa que funciona bé, potser el
més prudent seria continuar així. També manifesta que no entén perquè es varen
canviar les finestres de les escoles ja que considera que estaven en bon estat. Per
tant, no està d’acord amb aquesta actuació, tot i que va ser decisió del consistori
anterior creu necessari deixar clar quina és la seva postura vers aquestes
inversions.
A continuació en Francesc Xavier Ten comenta que té un seguit de temes menors a
preguntar que són:
- En els propers butlletins creu que seria interessant reflectir els resultats
obtingut de les votacions respecte els acords presos en el Ple. Així mateix,
també, considera convenient que hi constin els acords adoptats per les
comissions delegades que es varen crear i que les reunions fossin públiques
a la ciutadania i a la participació de tothom que estigui interessat.
- A l’escola hi ha una barana desencaixada. I si es pot treure el cartell
publicitari de l’obra de la substitució de les finestres.
- Respecte el semàfor, quan es té previst arreglar-lo?
- Per quan de temps tenim el treballador del SOC?
- Quins temes es varen tractar a la reunió amb Prodaisa?
- Hi ha un arbre serrat al parc de la piscina i hi ha hagut diversos desperfectes
a la zona esportiva.
L’alcalde respon algunes de les anteriors qüestions plantejades:
- Els butlletins només volem reflectir el més important de cada Ple, així mateix
tota la informació dels plens està a l’abast de totes les persones
interessades. I a partir del gener, les actes del Ple estaran penjades a la
pàgina web de l’ajuntament.
- El cartell publicitari ja està tret. I en quan a la barana desencaixada podries
concretar exactament quina és, perquè en el Ple anterior ja vares formular
aquesta pregunta i l’agutzil no ho va saber identificar quina era.
- Abans de final d’any el semàfor estarà arreglat.
- El treballador del SOC està contractat per 6 mesos.
- Amb Prodaisa varem tractar el tema d’una tuberia que esta obstruïda per la
calç i s’ha de substituir, aquesta actuació no implica cap cost per
l’ajuntament donat que hi ha fons per solventar aquests temes.
- L’arbre serrat ho cobreix l’assegurança mitjançant la denúncia que es va
presentar en els Mossos d’Esquadra. L’únic desperfecte detectat en la zona
esportiva és la porta de la pista de tennis que també ho cobreix
l’assegurança, la qual varem presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra.
Finalment, l’Olivier Viscido assenyala que vol felicitar a l’Ajuntament pel tema de la
poda dels arbres.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:02h., 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.

