ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE GENER DE 2016
A Tortellà, el dia 26 de gener 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 24 DE NOVEMBRE DE 2015 I EXTRAORDINÀRIA DE 23 DE DESEMBRE
DE 2015
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de les actes
de les sessions anteriors: ordinària de 24 de novembre de 2015 i extraordinària de
23 de desembre 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
Visites:
•

25 de novembre de 2015
L’alcalde va assistir el programa de tertúlia que organitza, mensualment, Radio
Olot.

•

26 de novembre de 2015
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal de la
Garrotxa, i un dels temes que es va tractar va ser la problemàtica que hi ha
amb el funcionament de correus.

•

28 de novembre de 2015
L’alcalde va assistir el programa de tertúlia de Radio Olot.

•

30 de novembre de 2015
L’alcalde i en Fèlix Valero es varen reunir amb en Josep Martín del Consell
Comarcal de la Garrotxa per parlar dels projectes que tenen previst fer per
aquest any, 2016.

•

1 de desembre de 2015
L’alcalde i la Mireia Canal es varen reunir amb l’AMPA per tal d’aclarir una sèrie
de conceptes i per tractar el tema de la compra d’ordinadors. L’alcalde explica
que des de que són a l’Ajuntament s’han destinat uns 12.000€ a l’escola. Així
mateix, explica que l’AMPA no necessiten diners. No obstant, l’Ajuntament els hi
va oferir la seva ajuda respecte els futurs projectes que es vulguin dur a terme.

•

1 de desembre de 2015
L’alcalde es va reunir amb el president del Casino i, entre altres temes, el varen
informar de la forma de pagament de l’aportació anual.

•

2 de desembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita d’en Francesc Canalies del SIGMA.

•

4 de desembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita de l’empresa Arriant. Arriant és una empresa de
lleure, situada a Olot, i varen presentar un projecte per fer un camp de treball a
Tortellà.

•

9 de desembre de 2015
L’alcalde va participar amb la tertúlia que organitza Radio Olot.

•

10 de desembre de 2015
L’alcalde i en Fèlix Valero varen rebre la visita de la responsable del tema de
riscos laborals, de l’empresa Prevemont, per tal de conèixer si els treballadors
actuen correctament en el desenvolupar les seves tasques. I, va informar
favorablement.

•

11 de desembre de 2015
L’alcalde i en Quim Bartrina, tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, varen
visitar al barri de Vinyot per estudiar la problemàtica del clavegueram que tenen
previst solucionar aquest any.

•

11 de desembre de 2015
L’alcalde es va reunir amb els alcaldes del Llierca (Argelaguer, Montagut i Sant
Jaume) per tractar temes d’interès municipal, i estudiar la possibilitat de
mancomunar alguns serveis.

•

15 de desembre de 2015
L’alcalde i en Fèlix Valero es varen reunir amb el tècnic de Dipsalut pel tema del
mosquit tigre.

•

16 de desembre de 2015
L’alcalde va rebre la visita de la representant de la revista el garrotxi.cat per si,
aquest any, volem continuar col·laborant amb la seva revista.

•

16 de desembre de 2015
L’alcalde va assistir a la torronada que organitzava el casal d’avis a la Sala del
Casino. Dóna les gràcies per convidar-lo i comenta que va ser una jornada molt
maca.

•

29 de desembre de 2015
L’alcalde i en Fèlix Valero varen assistir a la cantada de Nadales que organitzava
el centre de dia.

•

12 de gener de 2016
L’alcalde i en Fèlix Valero varen rebre la visita del comercial de l’empresa
Bassols. Bassols ens lliurarà un document que ens informarà sobre la reducció
del 15% en l’electricitat.

•

13 de gener de 2016
L’alcalde i el 1r tinent d’alcalde varen rebre la visita del representat de
l’empresa Arriant per presentar el projecte del camp de treball. Arriant
presentarà aquest projecte a la Generalitat, es tractar d’una activitat de lleure,
enfocat per 24 joves, que es duria a terme la última quinzena de juliol.

•

15 de gener de 2016
L’alcalde i el 1r tinent d’alcalde varen assistir el sopar de reis.

•

17 de gener de 2016
Caminada dels arbres. Agraeix la participació i interès que va mostrar la gent.
Així mateix, dóna moltes gràcies en Fèlix per la bona organització.

•

18 de gener de 2016
L’alcalde va rebre la visita del director de l’empresa Mista, Joan Curós. L’alcalde
es reuneix amb els diferents empresaris del municipi, per tractar temes
d’interès general com les comunicacions....

•

18 de gener de 2016
L’alcalde es va reunir amb els representants d’Edat 3 per tal de traslladar el
parc de salut, el volen situar a prop de la petanca.

•

18 de gener de 2016
L’alcalde es va reunir amb l’Estanis, respresentant d’Indaleccius, per parlar del
projecte de la fibra òptica que anirà des d’Olot fins a Maià del Montcal. Tortellà
està interessada en formar part d’aquest projecte.

•

20 de gener de 2016
L’alcalde es va reunir amb en Jaume Sabater de la Giorquestra.

•

20 de gener de 2016
L’alcalde i en Fèlix Valero es varen reunir amb l’Adriana d’Itinerària del Consell
Comarcal de la Garrotxa per parlar del catàleg de camins interiors de Tortellà.
Actualment, es tenen previstos 7 camins.

•

21 de gener de 2016
L’alcalde, juntament amb l’alcaldessa de Montagut i l’alcalde de la Vall de
Bianya, va assistir a la reunió del Sigma. Varen decidir posar 2 contenidors en la
zona de Sadernes per controlar les deixalles que s’acumulen. El cost per
l’Ajuntament serà 0.

•

25 de gener de 2016
L’alcalde es va reunir amb l’AMPA i el Casino per parlar del carnaval. Varen
decidir que el carnaval es faria conjuntament amb l’AMPA, Casino i Ajuntament.
Considera que és una bona iniciativa. La celebració del carnaval es farà el dia 20
de febrer.

Informacions:
•

Cabina telefònica. La companyia Telefònica ens va comunicar que ens treien la
cabina de telèfons perquè era deficitària. Per continuar mantenint aquest servei
l’Ajuntament hauria de pagar 400€ anuals, i segons la documentació adjunta en
el darrer any la companyia telefònica va recaptar uns 72 euros.

•

Semàfor. El semàfor ja està arreglat. Està en posició verda, i quan els veïns
vulguin passar hauran de prémer el botó i es posarà de seguida en vermell.

•

Caga tió. El dia 19 de desembre es va celebrar el caga tió. Agraeix la
participació de la gent, especialment, a l’AMPA i a l’Anna Freixas per fer la
xocolata.

•

Patges i Reis. Agrair a tota la gent que varen organitzar aquestes activitats, ja
que han treballat molt per tal de que tot sortís bé.

•

Marató. El dia 13 de desembre es va celebrar la Marató de TV3. Va ser una
jornada molt maca i es varen recaptar 522,50 euros.

•

Quines. Es varen celebrar 3 quines que organitzaven AMPA i Casino. Agrair a
tota la gent la dedicació i esforç. Considera que va estar molt bé i que s’ha
reactivat una mica aquest tema.

•

Estacionat. És una iniciativa del Consell Comarcal de la Garrotxa perquè el
jovent pugui anar a esquiar. A Tortellà hi han participat 15 joves.

•

Llums de Nadal. Demana disculpes pel retard alhora de treure els llums de
Nadal, però per qüestions logístiques i de seguretat no s’han pogut treure
abans.

•

Santa Cecília. Estan molt contents de com va anar aquest concert. Va ser una
diada important i creu que Tortellà ha de continuar fent homenatges els músics.

•

El dia 8 de gener l’inspector del Consell Comarcal de la Garrotxa ha fet una
visita a la granja del camp de can Serra, propietat d’en Pere Barret per
comprovar si s’havia executat les obres d’enderroc. De l’informe es desprèn que
les obres estan gairebé executades.

•

El dia 23 de desembre de 2015, l’alcalde va rebre la visita l’advocat, Sr. Joan
Xifra, referent el tema de la mort de l’Esteve Vila. Comenta que volen fer una
reunió veïnal per tal d’explicar com està aquest tema. Així mateix, també,
convidarà a la part afectada.

•

Correus. En el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Garrotxa, l’alcalde
va presentar una queixa sobre el sistema de funcionament de correus. I, el
passat 19 de gener, varen tenir una reunió amb el director general de correus i
varen acordar prendre mesures per tal de millora el seu funcionament (ampliar
el termini dels contractes,...)

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS
Convalidació del següent Decret d’Alcaldia:
-

Decret d’Alcaldia núm. 134/15, de data 2 de desembre de 2015, pel qual
s’acorda sol·licitar una pròrroga excepcional de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tortellà per a la prestació del Servei
d’Atenció Integral a la gent gran en l’àmbit rural a Tortellà.

-

Decret d’Alcaldia núm. 135/15, de data 3 de desembre de 2015, pel qual
s’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de Tortellà per a la prestació del servei en matèria de
joventut.
Intervé en Francesc Xavier Ten i comenta que celebra que s’hagi formalitzat
aquest conveni, ja que n’havien parlat més d’una vegada. Explica que tenia
informació sobre el conveni però que no sabia quina despesa comportarà
anualment.
L’alcalde respon que significa uns 3.000 euros anuals, i les activitats que es
tenen pensades són: brigades d’estiu, casal d’estiu. Manifesta que és molt
important la col·laboració per poder treballar conjuntament.
A continuació, l’Olivier Viscido comenta que poden fer les coses més extensives.

-

Decret d’Alcaldia núm. 137/15, de data 15 de desembre de 2015, pel qual
s’acorda aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de la Garrotxa i l’Ajuntament de Tortellà, per a la delegació i encàrrec de la
gestió dels serveis públics de competència municipal en matèria de protecció i
promoció de la salut, per l’any 2015.

-

Decret d’Alcaldia núm. 139/15, de data 29 de desembre de 2015, pel qual
s’acorda aprovar la relació de despeses.

-

Decret d’Alcaldia núm. 6/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
reconèixer un nou trienni a la Susanna Vilarnau i Prujà que ocupa el lloc de
treball de Secretària – interventora.

-

Decret d’Alcaldia núm. 7/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió i control
d’instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt-01).

-

Decret d’Alcaldia núm. 8/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió i control
d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt-02)

-

Decret d’Alcaldia núm. 9/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa d’avaluació i control de l’aigua
a l’aixeta del consumidor (Pt-04).

-

Decret d’Alcaldia núm. 10/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa d’avaluació de la salubritat de
les piscines d’ús públic (Pt-05).

-

Decret d’Alcaldia núm. 11/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió dels risc
derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt-06).

-

Decret d’Alcaldia núm. 12/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel programa de suport a la gestió del risc
derivat de les sorreres infantils (Pt-09).

-

Decret d’Alcaldia núm. 13/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut per la dinamització dels Parcs Urbans de
Salut.

-

Decret d’Alcaldia núm. 14/16, de data 21 de gener de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut per la dinamització de les Xarxes d’Itineraris
Saludables.

4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/16
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent
per als quals no existeix consignació al vigent pressupost de la corporació o aquest
és insuficient, i donat que s’han produït ingressos de naturalesa no tributària
derivats d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l’Entitat Local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compresos en
les seves finalitats o objectius.

Així mateix, també, hi ha la possibilitat d’efectuar anul·lacions o baixes de crèdit
d’altres partides dels pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals
s’estimen reduïdes sense pertorbació del respectiu servei, segons s’acredita en la
memòria que acompanya a la present.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i generació de crèdits per
ingressos, segons el detall següent:
FINANÇAMENT:
•

Nous i/o major ingressos

Apli. Pres.
761.01
761.02
•

Denominació
Diputació: PAES ............................................ 8.999,13 €
Diputació: Noves tecnologies .......................... 897,82 €

Baixes en aplicacions de despesa

Apli. Pres. Denominació
929-500.00 Fons de contingència
150-212.00 Conserv. Edificis municipals
Total :

Crèdit
2.115,08 €
3.045,83 €

15.057,86 €

DESPESES A FINANÇAR:
• Crèdit extraordinari
Apli. Pres. Denominació
920-202.00 Lloguer garatge
920-626.00 Fotocopiadora
322-632.00 Millora eficiència energètica escoles
Total Despeses:

Crèdit
216,00 €
3.012,90 €
11.828,96 €

15.057,86 €

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5. APROVAR LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès l'expedient instruït per a la constitució de la Junta de Govern Local, així com
l'informe de la Secretaria - interventora de data 19 de gener de 2016, que obra al
mateix, de conformitat amb el que disposen els art. 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, LRBRL, i 35.2.d) RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF, l’alcalde proposa
al Ple de la Corporació:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, per a l'assistència permanent a
l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i en el seu cas, per exercir les
atribucions que l'Alcalde o altre òrgan municipal li delegui o aquelles que li
atribueixin les lleis.

Segon.- Determinar la següent composició de la Junta de Govern Local: la
Presidència correspondria a l'Alcalde, s'integraran com a membres un nombre de
dos regidors que seran nomenats lliurement per l'Alcalde.
Tercer.- Fixar la periodicitat del règim de sessions de la Junta de Govern Local,
cada quinze dies, d'acord amb el que disposen els art. 112 i 113 RD 2568/1986, de
28 de novembre, ROF.
Quart.- Establir la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local, el primer i tercer dilluns de cada mes, excepte els mesos d’agost i desembre,
a les 18 hores, al Despatx de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.
Cinquè.- Fixar per l’assistència a percebre per la concurrència efectiva a les
sessions de la Junta de Govern Local dels quals formen part els regidors/es que no
tenen dedicació exclusiva o parcial, l’import de 138,75€/sessió.
Sisè.- Deixar sense efecte l’import a percebre per la coordinació tècnica per
delegació, que es va adoptar en el Ple del 1 de juliol de 2015.
Intervé l’Olivier Viscido i comenta si es poden donar explicacions o quin ha estat el
motiu del canvi.
L’alcalde respon que el motiu principal és perquè porten sis mesos en
funcionament, i el dia a dia implica molta feina, i creu convenient començar a
delegar algunes qüestions per tal de gestionar-les entre tots. És a dir, racionalitzar
el funcionament. També, comenta que no es treu cap de les delegacions que el Ple
té atribuïdes.
En Francesc Xavier Ten pregunta en quina periodicitat es celebraran.
L’alcalde respon cada 15 dies.
Llavors, en Francesc Xavier Ten pregunta si les sessions de la Junta de Govern són
públiques.
L’alcalde respon que no. No obstant, periòdicament anirà informant, als grups
polítics, dels acords que s’adoptin.
A continuació, pren la paraula l’Olivier Viscido i explica que té clars els motius, però
que no entén el punt sisè d’aquest acord. I pregunta si hi ha alguna diferència
econòmica.
L’alcalde respon que no implica cap canvi en sentit econòmic, però es regularitzen
els imports.
L’Olivier Viscido pregunta si això significa que l’import previst a final d’any serà
igual o menys de la quantitat inicialment prevista.
L’alcalde respon que si.
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 una abstenció (CUP).
6. APROVAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL SEGONA DEL CONVENI ENTRE EL
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ DEL
CONSULTORI LOCAL
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- Aprovar la clàusula addicional segona del conveni entre el Servei Català
de Salut i l’Ajuntament de Tortellà del consultori local, que literalment transcriu:
“1. CLÀUSULA ADDICIONAL SEGONA
Codi Conveni: 644414514
Entre l'entitat: Ajuntament Tortellà i el Servei Català de la Salut, (CatSalut)
Data Conveni: 01 octubre de 2014
Nom Entitat i NIF: Ajuntament Tortellà, P1721300J
Línia Assistencial: Atenció Extrahospitalària
Objecte: Atenció primària en consultori municipal
Posició Pressupostària: 251000900/4110/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Consultori local Tortellà, 05409
Període Clàusula: 01 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015
2. ACTIVITAT
Donar suport amb els mitjans corresponents a l'atenció sanitària d'atenció primària.
L'Ajuntament s'ha de fer càrrec de les despeses corrents de funcionament i
manteniment del centre (electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...).
3. SISTEMA DE PAGAMENT
Import màxim període clàusula: 14.670,75 euros
Es farà efectiu en pagaments fixes trimestrals.
4. FACTURACIÓ
La contraprestació econòmica dels serveis que l'entitat presti es farà d'acord amb el
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels
convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català
de la Salut, les Ordres i resolucions del Departament de Salut que el desenvolupin o
apliquin, i les instruccions que dicti el CatSalut al respecte.
Les factures corresponents a la contraprestació econòmica de l'activitat contractada
a càrrec del CatSalut es realitzaran d'acord a les normes, manuals de facturació i
instruccions vigents que determini el CatSalut.
Les factures s'hauran de presentar a la regió sanitària corresponent abans del
cinquè dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec i inclouran les
despeses ocasionades pels conceptes que s'indiquen al punt 2. Activitat.
5. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ
A final de l' exercici, l' Ajuntament presentarà junt a la factura de desembre un
certificat de les despeses suportades durant tot l' exercici.
La regió sanitària procedirà a realitzar una regularització detraient de l' import total
anual tramitat per al seu pagament, l' import no justificat.
No es procedirà a cap regularització si l' import justificat és igual o superior a l'
import tramitat per al seu pagament.
El CatSalut, mitjançant la Regió Sanitària corresponent, podrà demanar tota la
documentació que en relació a l'activitat contractada consideri necessària.
6. RATIFICACIÓ
Conforme amb el que preveu l'apartat 3 de l'acord del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut, de 27 de gener de 1993 de delegació de funcions d'aquest òrgan
en el director del Servei, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació
del Consell esmentat.
7. LLOC, DATA i SIGNATURA”

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.
7. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
TORTELLÀ I OLOT TELEVISIÓ SL PER A L'ANY 2016
Que en data de 10 de novembre de 2011 en el Consell d'Alcaldes de la Garrotxa, el
director d’Olot Televisió SL, Albert Brosa, va presentar als alcaldes/esses la
possibilitat que els ajuntaments de la comarca establissin un acord de col·laboració
amb Olot Televisió SL per donar difusió a l’actualitat del seu municipi.
És voluntat de l’Ajuntament de Tortellà continuar manteniment els serveis que
ofereix Olot TV, SL per l’any 2016.
Que d'acord amb l'anteriorment exposat, Olot Televisió SL ha sol·licitat a
l'Ajuntament de Tortellà l’establiment d’un conveni de col·laboració.
L'Ajuntament de Tortellà d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
participa en l’acció de foment d'activitats econòmiques que assoleixen la finalitat
d’interès públic com és la del servei de comunicació local.
Atès allò que estableix l’article 4.1.d) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
l’esmentada Llei 38/2003, i el que preveu el capítol I del Títol III del Decret
179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Tortellà i Olot Televisió SL per a l'any 2016 per un import global de 1.000 €, el text
del qual consta a l'expedient, i que es transcriu annex als presents acords.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la destinació de l’any 2016, per un
import de mil EUROS (1.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 943466.01 del pressupost de l'Ajuntament de Tortellà de l'any 2016.
Tercer.- Facultar àmpliament a l'Alcalde de Tortellà per a la signatura del conveni i
la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s’hagin pogut advertir.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TORTELLÀ I OLOT
TELEVISIÓ SL PER A L'ANY 2016
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
L'Ajuntament de Tortellà, amb NIF P1721300J, representada en aquest acte pel seu AlcaldePresident, l’Il·lm. Sr. Rafel Domínguez Blázquez, assistit per la secretària-interventora, Sra.
Susanna Vilarnau i Prujà.
Olot Televisió SL, amb NIF B17477779, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al volum
937, foli 70, full GI-17157, i amb domicili al carrer Pou del Glaç, 6-B (edifici Simón) d'Olot

17800, representada en aquest acte pel seu apoderat, el Sr. Jordi Charles i Vilaró, facultat
d'acord amb els poders que ostenta, protocol·litzats el dia 30 de desembre de 2011, davant
el notari d'Olot Ángel Arregui Laborda amb el número 2652.
Les dues parts es reconeixen amb la capacitat legal per obligar-se mitjançant la subscripció
del present conveni.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
1.Olot Televisió SL és un mitjà de comunicació comarcal que dóna un servei informatiu
centrat en l'àmbit de la Garrotxa i que resulta d'un interès general per a molts ciutadans de
Tortellà i comarca. Els serveis d'Olot Televisió destinats a oferir la informació del municipi i
de l'Ajuntament supleixen i/o complementen els serveis que poden ser atribuïts a la
competència local i indubtablement l'acció informativa d'Olot Televisió respon a un interès
públic local i comarcal.
2.Olot Televisió SL i l'Ajuntament de Tortellà posen de manifest l’interès comú de mantenir la
vinculació establerta durant els últims anys per tal de garantir la continuïtat d'una sèrie de
serveis d'informació que han de ser prestats al municipi. Ambdues parts acorden que la
millor forma de garantir-los és formalitzant un conveni que tingui caràcter de subvenció
finalista per a la prestació dels serveis, tot de conformitat amb el previst a l'article 125.2.a)
del ROAS.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents:
C L À U S U L E S:
PRIMERA: OBJECTE.
L’objecte del present conveni és establir les condicions de l’aportació econòmica de
l'Ajuntament de Tortellà a Olot Televisió SL.
SEGONA: COMPROMISOS D’OLOT TELEVISIÓ.
Olot Televisió SL a l’empara d’aquest conveni es compromet a:
-Produir 2 espots.
-L’emissió de 25 espots.
-Donar cobertura informativa a 2 actes que les dues parts prèviament hagin acordat.
-Intervenció en 1 programa amb periodicitat prèviament fixada en què es dóna a conèixer
l’actualitat municipal.
TERCERA: COMPROMISOS DE L'AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
L'Ajuntament de Tortellà transferirà a Olot Televisió SL la subvenció d’import de MIL EUROS
(1.000,00 €), pels serveis esmentats a la clàusula segona d'aquest conveni per l'any 2016.
La subvenció es destinarà, amb caràcter finalista, a atendre exclusivament les despeses
derivades dels compromisos d’Olot Televisió SL explicitats en la clàusula segona d’aquest
conveni, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren
despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguin a l’objecte del
present conveni.
L’Ajuntament de Tortellà comunicarà per escrit a la direcció d’Olot Televisió quan vulgui
procedir a la producció dels espots o programes de televisió. En aquest sentit, l'Ajuntament
assumeix el compromís de fer els encàrrecs de les produccions. En el cas que dins la
vigència del conveni no s'hagin realitzat tots els encàrrecs, i per tant, no s'hagin produint i
prestat tots els serveis previstos a la clàusula segona d'aquest conveni, la subvenció serà
igualment reconeguda a favor d'Olot Televisió en la seva integritat.
QUARTA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
Olot Televisió SL accepta formalment la subvenció de l'Ajuntament de Tortellà a l’efecte del
compliment de les condicions pactades en aquest conveni per a la seva aplicació, i d’acord a
allò que estableix la legislació en matèria de subvencions. Els pagaments es podran
fraccionar en dos terminis: el primer abonament hauria de fer-se efectiu abans del 31 de
març del 2016 i el segon, abans del 31 d’octubre del 2016. Els pagaments es faran efectius
mitjançant transferència bancària al CCC 2100.3794.02.2200014323 (IBAN: ES39 2100
3794 0222 0001 4323), d’Olot Televisió SL.

CINQUENA: TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.
El termini de justificació de la subvenció serà, com a màxim, el 31 de gener de l’any
següent. No obstant això, si per causes excepcionals no es presenta la documentació
justificativa en el termini establert, es podrà sol·licitar una pròrroga a l'Ajuntament de
Tortellà, amb un mes d’antelació a l’expiració del termini, assenyalant els motius que la
justifiquen, dins el període d’ampliació de termini. Si manca resolució expressa en el termini
de 20 dies naturals d’ençà de la presentació de la sol·licitud de pròrroga, s’entendrà
estimada pel temps màxim permès a l’article 49, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Un cop Olot Televisió SL presenti la documentació justificativa mitjançant un certificat
d'emissió es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò
establert es podrà requerir a la persona interessada que esmeni, en el termini de 10 dies, els
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la
indicació que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen a l’apartat següent. Transcorreguts aquests terminis sense
que s’hagin presentat els documents justificatius o els requerits en el seu cas, es procedirà
d’immediat a la cancel·lació de la subvenció i al reintegrament de les quantitats rebudes amb
l’interès de demora, des del moment de la percepció, de conformitat amb la normativa
pressupostària vigent.
SISENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
L'Ajuntament de Tortellà procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos
a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a més dels
següents: a)Incompliment de l’obligació de justificació o una justificació insuficient.
b)Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del
finançament, esmentada en el pacte anterior. c)Incompliment de les obligacions restants,
previstes en aquest conveni. d)Qualsevol altra causa de reintegrament, prevista a la
normativa de subvencions aplicable.
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II, del títol II, de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les quantitats a reintegrar
tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i seran el resultat d’aplicació per al
cobrament d’allò establert a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, la Llei 51/2002, de reforma de la Llei 39/1988, i les Bases d’execució del pressupost
de l'Ajuntament de Tortellà de 2016. Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de
la subvenció, s’estarà al que disposa el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la
normativa concordant.
SETENA: CONTROL FINANCER.
El control financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en correspondència amb la disposició
addicional catorzena del mateix cos legal.
VUITENA: RÈGIM SANCIONADOR.
El règim sancionador d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions “Infraccions i sancions administratives
en matèria de subvencions”.
NOVENA: SEGUIMENT I CONTROL.
L'Ajuntament de Tortellà es reserva el dret d’efectuar el control i el seguiment de les
actuacions, objecte de la subvenció atorgada, així com la petició de qualsevol document o
justificant que consideri necessari.
DESENA: PUBLICITAT.
En les actuacions derivades d’aquest conveni hi ha de constar, explícitament, el patrocini de
la l'Ajuntament de Tortellà.
ONZENA: VIGÈNCIA
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al 31
de desembre de 2016, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts
en aplicació de les seves previsions.

El conveni podrà ser prorrogat per anualitats mitjançant acord exprés dels òrgans
competents de la l'Ajuntament de Tortellà. En el seu cas es preveuran les possibles
modificacions dels serveis conveniats així com l'import de la subvenció.
DOTZENA: MODIFICACIÓ I FINALITZACIÓ ANTICIPADA.
L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni estarà presidit pels principis de bona fe i
de confiança recíproca. Les causes de resolució, a més de les previstes legalment i sense
perjudici del dret de l'Ajuntament de Tortellà a la revocació total o parcial de l’aportació
econòmica per l’incompliment, per part del beneficiari, de l’obligació de justificar el destí de
la subvenció, o de qualsevol altre que preveu aquest conveni, o per incompliment de la
finalitat per a la qual es concedeix la subvenció, seran les següents: a) l’esgotament del
període de vigència convingut entre les parts; b) la resolució per mutu acord; c)
l’incompliment manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el conveni per
cadascuna de les parts; d) les causes generals previstes a la legislació vigent.
TRETZENA: RÈGIM JURÍDIC.
Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni no suposen cap limitació de la
capacitat o de les competències respectives, i s’estableixen sens perjudici de les relacions
jurídiques de qualsevol naturalesa, previstes d’acord amb la llei, per les dues parts; i s’hi
inclouen altres relacions convencionals, si s’escau, al marge d’aquest conveni. En tot allò no
previst en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
llei general de subvencions; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i la resta de normativa concordant.
CATORZENA: NATURALESA DEL CONVENI.
Aquest conveni de col·laboració té la naturalesa dels previstos a l’article 4 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per
mutu acord entre les parts.
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. I en prova de conformitat en
tot el seu contingut, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat , en el
lloc i la data que s’assenyalen.”

Intervé l’Olivier Viscido i explica que llegint el conveni tenia la sensació que s’està
pagant un mitjà de comunicació per fer la feina que teòricament han de fer que és
informar de les notícies locals. Així que considera que l’Ajuntament està pagant
publicitat.
L’alcalde respon que en part té raó, ja que no deixa de ser un mirall per a publicitar
els actes que es fan a Tortellà. Comenta que consideren, que encara que es tracti
d’una entitat privada, si hi ha una televisió local propera s’ha de mirar de sostenirla. Així mateix, també, manifesta que és un mitjà per arribar a la resta de municipis
de zona. I, que la quantitat de 1.000€ és una xifra que es pot assolir ja que Olot
TV és un mitjà de comunicació que la gent de la comarca mira.
L’Olivier Viscido puntualitza que no ho deia per la quantitat, sinó pel fet.
A continuació pren la paraula el Sr. Francesc Xavier Ten i comenta que tenien els
mateixos dubtes que el company de la CUP, ja que sembla que estem fent una
subvenció encoberta. Comenta que està conforme i que la xifra és assumible donat
que és un mitjà per fer publicitat en l’àmbit de la Garrotxa. No obstant, manifesta
que no sap si s’està utilitzant la millor fórmula per fer publicitat.
L’alcalde respon que es fa un conveni ja que suposa un estalvi de diners.

En Francesc Xavier Ten manifesta que sembla una subvenció encoberta, tot i que
entén el dilema de l’Ajuntament és partidari de mirar d’utilitzar una fórmula que
sigui més correcte.
Llavors, en Fèlix Valero assenyala que esperen treure suc d’aquests 1.000€, per tal
de fer més difusió i divulgació de Tortellà.
Tot seguit, en Francesc Xavier Ten comenta que la publicitat no és dolenta, tot el
contrari creu que és satisfactòria.
L’alcalde explica que és un tema que se n’ha parlat en el Consell d’Alcaldes.
Llavors, l’Olivier Viscido pregunta què passaria si no es fes. Això significa que si
passa algun esdeveniment en el municipi TV Olot no el cobriria?
L’alcalde respon que amb aquest conveni el que es pretén es fer publicitat del
municipi de Tortellà. No obstant, explica que aquesta problemàtica ja l’exposarà en
el proper Consell d’Alcaldes.
L’Olivier Viscido assenyala que els convenis tenen un doble joc, i són temes
delicats.
I l’alcalde puntualitza que estem en una comarca petita, i que depèn de quines
coses es veuen un mica obligats a seguir-les.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots d’Independents
per Tortellà – CP i 2 abstencions de la CIU i un vot en contra de la CUP).
8. APROVAR EL CONVENI PER AL COFINANÇAMENT DELS SERVEIS
D’ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el conveni per el cofinançament dels serveis d’ensenyament,
cultura i esports entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Tortellà,
que literalment transcriu:
“REUNITS
L’Il·lm. Sr. Joan Espona i Agustín, com a president del Consell Comarcal de la
Garrotxa, amb CIF núm. P-6700007-E, amb domicili a Olot (la Garrotxa), avinguda
Onze de Setembre, 22.
I l’Il·lm. Sr. Rafel Domínguez Blázquez, com a alcalde de l’Ajuntament de Tortellà, amb CIF
núm. P1721300J, i amb domicili a Tortellà (la Garrotxa), plaça de Mercat, 21.
I.

II.

MANIFESTEN
Que el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, en data 10 de desembre
2015, el pressupost per a l’any 2016. Un pressupost amb una previsió d’ingressos
inferior a la d’exercicis anteriors i que motiva al Consell Comarcal de la Garrotxa a
realitzar ajustos en el finançament de determinats serveis comarcals.
Que una de les mesures d’ajust pressupostari que es preveu és la col·laboració dels
ajuntaments de la comarca en el cofinançament dels serveis comarcals vinculats a
l’àmbit de l’ensenyament, cultura i esports, que fins el moment, havia assumit en la
seva integritat el Consell Comarcal de la Garrotxa, conjuntament amb l’Ajuntament
d’Olot i altres administracions, com la Generalitat de Catalunya.

III. Que els serveis d’àmbit comarcal vinculats a ensenyament, cultura i esports als quals es
fa referència en aquest conveni són:
La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) – Conveni Institut Municipal
d’Educació d’Olot.
Recursos Educatius - Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot.
Cantània - Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot.
Consorci per a la Normalització Lingüística – Oficina comarcal
Consell Esportiu de la Garrotxa
Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Programa de Qualificació Professional Inicial – Pla de Transició al Treball
(PQPI – PTT).
IV. Que en el Consell d’Alcaldes celebrat el 8 d’octubre de 2015, tots els ajuntaments de la
comarca van aprovar, de forma voluntària, la proposta de cofinançament dels serveis
d’ensenyament, cultura i esports pels anys 2016 a 2019. Aquesta acceptació suposa el
finançament per part dels ajuntaments del 40% de la quantia total que fins el moment
assumia íntegrament el Consell Comarcal de la Garrotxa. Així mateix, s’estableix com a
criteri de distribució el nombre d’habitants de cada municipi.
V. Que el cofinançament plantejat suposa que els ajuntaments realitzin una aportació
establerta d’acord amb el nombre d’habitants de cada municipi, tot de conformitat amb
el que preveu l’article 41 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Organització comarcal de Catalunya.
D'acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal
per atorgar aquest document, i
CONVENEN
Primer:
L’Ajuntament de Tortellà acorda el compromís de pagament de 1.689,63 euros anuals durant
el mandat comprés per les anualitats 2016 a 2019, en concepte de cofinançament dels
serveis d’ensenyament, cultura i esports d’àmbit comarcal mencionats anteriorment, en les
següents condicions i terminis:
El pagament es farà efectiu abans del 31 de març de cada anualitat.
El mitjà de pagament d’ambdues anualitats serà el que es pacti amb el servei
de Comptabilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Segon:
El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a garantir els serveis d’ensenyament,
cultura i esports d’àmbit comarcal amb el compromís de qualitat que en exercicis anteriors.
Al final de cada anualitat el Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a fer arribar a
l’Ajuntament una memòria resum dels serveis prestats i les dades d’interès relatives als
mateixos, o bé, i en el marc d’un Consell d’Alcaldes, donar compte i fer balanç del
funcionament d’aquests serveis. Així mateix, tal com es va acordar en el Consell d’Alcaldes, i
en el cas que el cost d’aquests serveis tingués qualsevol variació a la baixa, els imports es
modificarien de forma proporcional a favor de l’Ajuntament.
Tercer:
Al final de l’anualitat de 2019, el Consell Comarcal de la Garrotxa de forma conjunta amb els
ajuntaments de la comarca es compromet a revisar aquest conveni i, segons el marc
legislatiu i econòmic del moment, valorar i establir, de forma consensuada, un sistema que
permeti continuar finançant, si s’escau, la prestació dels serveis d’ensenyament, cultura i
esports.
Els atorgants, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen en el lloc i data supraindicats.”

Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.

Pren la paraula en Francesc Xavier Ten i comenta que, en la mateixa línia que
assenyala l’Olivier Viscido, sembla que per inèrcia es formalitza aquest conveni. Així
mateix, també, manifesta que tot i que fa uns mesos endarrere no hi estava
d’acord, li dóna un vot de confiança en aquest conveni per aquest any. I explica
que a veure si a través d’aquest conveni les coses comencen a revertir-se, i
aconseguir que la presència de Tortellà siguin més alta.
L’alcalde dóna les gràcies per la confiança i creu que aconseguiran treure’n més
profit. També comenta que estan molt contents amb els tècnics del Consell
Comarcal, ja que l’estructura que té Tortellà, és la millor opció per gestionar i
treballar en temes urbanístics.
L’Olivier Viscido manifesta que hi està d’acord, però per poder canviar les coses un
dels primers passos és de mica en mica canviar de direcció de la manera de fer les
coses.
L’alcalde indica que considera que aquest conveni no és del tot dolent. No obstant,
si vol poden quedar un dia per repassar i fer un estudi de tots els convenis.
L’Olivier Viscido comenta que d’alguna manera el Consell Comarcal és sabedor
d’aquesta situació, és a dir, que tots els ajuntaments de la comarca diran que si
amb aquestes qüestions. I considera que és important fer una reflexió amb tot això.
Llavors, intervé en Francesc Xavier Ten i explica que hi ha ajuntaments que no
utilitzen els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, així mateix, també
puntualitza que no ho diu per criticar-lo. Continua comentant que, aquest any,
Tortellà participarà en Cantània, i el diumenge que han d’anar a escoltar-los a Olot
a veure si el Consell Comarcal organitza autocars.
L’alcalde respon que no sap ben bé que organitzen per aquest dia.
En Francesc Xavier Ten assenyala que potser seria una bona ocasió per començar a
treure’n suc.
L’alcalde respon que ja ho mirarà.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
9. ACORDS D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
10.PRECS I PREGUNTES
En Francesc Xavier Ten s’excusa i comenta que ha de marxar.
Tot seguit, l’Olivier Viscido explica que estan interessats en un tema que fa
referència a les basses del Palol. Mirant documentació sembla que es tracta d’una
zona protegida. Comenta que l’estat és mediocre i que és un espai molt bo com a
zona humida. Per tant, creu que és un element que podria ser significatiu i que té
un potencial. No obstant, explica que si això es deixa té uns riscos, així que
requereix adoptar algunes mesures. I proposa que es tingui cura i condicionament
d’aquest espai, així que caldria potenciar-lo com a zona humida. Per tant, deixa
documentació sobre el tema, ja que podria ser un lloc interessant per les escoles,
donat que és un espai molt maco i es podria potenciar molt com a biodiversitat.
L’alcalde respon que ja en parlaran.

L’Olivier Viscido pregunta si s’han estudiat les propostes que varen presentar en el
Ple dels pressupostos.
L’alcalde respon que està pendent, per una raó que és el temps. Explica que el
desembre i gener ha estat impossible. Així mateix, comenta que serà un dels temes
a tractar a la Junta de Govern Local.
A continuació, l’Oliver Viscido fa la següent reflexió sobre el tema de la cabina
telefònica: la cabina en el fons té una despesa, però considera que és un tema
delicat perquè no deixa de ser un servei i les persones que no tenen mòbil tenen
dret a comunicar-se. Per tant, pensa que novament entren en aquest joc que
juguen les multinacionals. Així que s’ha de ser conscient que estem perdent un
recurs públic, perquè ens imposen uns regles i nosaltres les acatem. I la CUP es
planteja les repercussions que tenen aquetes coses. Assenyala que potser aquest
tema hauria estat una bona oportunitat portar-lo a la decisió ciutadana.
L’alcalde respon que això ha estat una imposició de telefònica.
L’Olivier Viscido comenta que aquesta és la forma que té telefònica de funcionar. I
el fet de posar-lo a disposició de la ciutadania i donar la oportunitat que puguin dir
la seva opinió i manifestar-se ho considera important, per tal de buscar una manera
de solucionar-ho.
L’alcalde explica que l’empresa Telefònica no volen escoltar i només miren si els hi
és rendible o no, ja que no és un servei que estiguin obligats a prestar.
L’Olivier Viscido manifesta que estan totalment en contra en la manera d’actuar que
tenen les multinacionals, i per això decideixen fer una acció contra aquesta manera
que tenen de fer les coses. No obstant, considera que s’hauria d’informar a la
població, així la població tindria la oportunitat de manifestar-se davant d’aquesta
situació. Pensa que les coses no canvien fins que no hi ha un grup que pressioni al
darrera, ja que mentre acatem aquestes actuacions les coses no podran canviar. I
planteja dues reflexions: la necessitat de que hi hagin debats públics i que les coses
s’han d’informar correctament. Finalment, per acabar comenta si li pot explicar
perquè els contenidors de l’entrada de Tortellà venint de Montagut estan tan plens,
ja que hi ha dies que es sobreeixia la deixalla.
L’alcalde respon que ho desconeix, i que no ha rebut cap queixa al respecte. No
obstant, assenyala que ja s’informarà que ha passat.
Llavors, l’Olivier Viscido pregunta com està el tema de la direcció única.
L’alcalde respon que estan pendents d’arreglar el carrer de sales, ja que les senyals
les tenen totes. Indica que es preveu que aquesta actuació estigui feta per la
primavera. Així mateix, també, comenta que el departament dels tècnics del
Consell Comarcal hi ha hagut canvis i s’ha retardat una mica tot aquest tema.
A continuació, pren la paraula l’Albert Vergés i comenta que han detectat que falta
un pàrquing de bicicletes a la zona de les escoles, ja que els nens lliguen les
bicicletes en les faroles.
L’alcalde explica que aquest migdia, 3 nens de les escoles, han anat a casa seva
per demanar el mateix, un pàrquing de bicicletes. I comenta que ja s’ho miraran.
Llavors, l’Albert Vergés comenta que a la zona de la petanca hi ha un tauló del banc
de fusta que està podrit.
L’alcalde respon que estan el cas, i que ja s’arreglarà.

L’Albert Vergés comenta que en el camp de futbol hi ha un vidre trencat.
I, l’alcalde respon que, també, estan el cas i que ja tenen previst arreglar-lo.
L’Albert Vergés manifesta que fa mesos varen presentar un projecte de la Diputació
de Girona respecte el tema de l’energia sostenible que considerava que era molt
important, i pregunta si se l’han estudiat.
L’alcalde respon que aquest tema el porten els tècnics del Consell Comarcal,
concretament, en Josep Martín. I que una de les actuacions que estan interessats
és canviar el sistema d’il·luminació.
Llavors, l’Albert Vergés pregunta si les basses del Palol són de titularitat pública o
privada.
L’alcalde respon que la titularitat és privada.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Olivier Viscido i manfiesta que des de la CUP
insisteixen, una vegada més, que s’ha de donar més importància a la participació
ciutadana. I que cal aprofitar aquestes oportunitats per potenciar-la, com el tema
de la cabina de telèfons.
L’alcalde respon que totes les qüestions que siguin importants pel poble així ho
faran.
Llavors, l’Albert Vergés comenta inclús amb el tema pressupostos, per exemple
s’hauria de parlar de les inversions que tenen previstes executar de cares de l’any
2017.
L’Olivier Viscido manifesta que no volen anar tan el detall, sinó que el que creu que
és important és el fet, per tal de que el poble pugui decidir com fer les coses.
L’alcalde explica que no hi ha una educació participativa. I que començaran amb les
coses que creuen més importants i que vegin que la gent pot participar.
L’Olivier Viscido comenta que l’ajuntament ha de fer el primer pas, per tal de
fomentar la participació ciutadana, ja sigui mitjançant plafons. Considera que hi ha
moltes coses que es fan que no són objectives, i que no es tracta de posar en
manifest el que és important o no, sinó donar la oportunitat al poble a decidir.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
20:50h., 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.

