ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2015
A Tortellà, el dia 27 de febrer de 2015, a les 21:00, es reuneix a la sala de
Plens d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Joaquim
Pagès i Manté, 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. Anna Freixas Bernardo, Albert Masoliver Frutos, Josep Juanola Picart,
Josep Reig i Canals i Ramon Bañón López.
No assisteix el regidor:
Sra. Rosa Maria Campsolinas i Quintana, havent justificat la seva falta
d’assistència.
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 LA ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA DE
30 DE GENER 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 30 de gener 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
Informacions:
•

2 de febrer de 2015
El 1r tinent d’alcalde va assistir a la reunió del Consell escolar. Es tracta
d’una reunió anual preparar l’inici del trimestre.

•

9 de febrer de 2015
L’alcalde va rebre la visita de la Turina i Eduard Llorà per tractar el tema de
Turisme.

•

12 de febrer de 2015
L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes, que entre d’altres
temes d’interès municipal, es va tractar de la presentació “Mobilitat i
transport públic a la Garrotxa”, nou contracte del servei de menjadors
escolars, administració electrònica, el projecte d’estalvi i eficiència
energètica i l’adequació de les instal·lacions de la legionel·la d’alt risc.

•

13 de febrer de 2015
L’alcalde va rebre la visita de l’equip directiu del cap de Besalú.

•

17 de febrer de 2015
L’alcalde va anar a Radio Olot i a RAC1 per parlar de la Fira de Quaresma.

•

18 de febrer de 2015
El 1r tinent d’alcalde va assistir a la reunió del Consell escolar de la Zer.

•

Retirada de ferralla de la depuradora.

•

La Diputació de Girona ens ha tramés la memòria corresponent a l’any 2014
del Servei Local de Teleassistència del Tortellà.

•

Fira de Quaresma.

Convalidació del següent Decret d’Alcaldia:
- Decret d’Alcaldia núm. 24/15, de 26 de febrer de 2015, pel qual s’acorda
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.

3. APROVAR AUTORITZAR QUE LA XX DUATLÓ DE CASTELLFOLLIT DE
LA ROCA PASSI PEL MUNICIPI DE TORTELLÀ
Vista la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, de
data 17 de febrer de 2015, registre d’entrada núm. 99, en la qual demanen
autorització per passar pel municipi de Tortellà la XX Duatló de Castellfollit de
la Roca – prova puntuable pel Circuit Català i lliga de clubs, el dia 22 de març
de 2015, a través de la carretera GIV-5232.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Concedir que la XIX Duatló de Castellfollit de la Roca passi per aquest
municipi, el dia 22 de març de 2015, a través de la carretera GIV-5232.
Segon.- L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha de tramitar els permisos i
assegurances necessàries, sens perjudicis a tercers. Donades les
característiques del nostre Ajuntament, que no compta amb mitjans per garantir
la seguretat dels participants, ens veiem en l’obligació moral de manifestar-li
que no ens podem responsabilitzar els possibles accidents que puguin produirse en el decurs del recorregut i, en conseqüència, l’organització haurà
d’adoptar totes les mesures de seguretat que siguin necessàries per eliminar el
potencial risc d’accidents. També cal que, una vegada finalitzada la cursa,
procedeixin a la neteja de la brossa generada en tot el recorregut.
Tercer.- Garantir el pas als propietaris de les masies que queden a banda i a
banda del vial.
Quart.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca.

4. APROVAR AUTORITZAR QUE LA 95 VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
PASSI PEL MUNICIPI DE TORTELLÀ
Vista la sol·licitud presentada pel Servei Català de Trànsit, de data 19 de febrer
de 2015, registre d’entrada núm. 105, en la qual demanen autorització per
passar pel municipi de Tortellà la 95 Volta Ciclista a Catalunya, el dia 24 de
març de 2015, a través de la carretera GIV-5232.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Concedir que la 95 Volta Ciclista a Catalunya passi per aquest
municipi, el dia 24 de març de 2015, a través de la carretera GIV-5232.
Segon.- La Volta Ciclista a Catalunya, AE ha de tramitar els permisos i
assegurances necessàries, sens perjudicis a tercers. Donades les
característiques del nostre Ajuntament, que no compta amb mitjans per garantir
la seguretat dels participants, ens veiem en l’obligació moral de manifestar-li
que no ens podem responsabilitzar els possibles accidents que puguin produirse en el decurs del recorregut i, en conseqüència, l’organització haurà
d’adoptar totes les mesures de seguretat que siguin necessàries per eliminar el
potencial risc d’accidents. També cal que, una vegada finalitzada la cursa,
procedeixin a la neteja de la brossa generada en tot el recorregut.
Tercer.- Garantir el pas als propietaris de les masies que queden a banda i a
banda del vial.
Quart.- Comunicar el present acord al Servei Català de Trànsit.
5. APROVACIÓ DE FACTURES I DESPESES
Es presenta al Ple l’expedient amb la relació de factures entrades al llibre de
registre fins a la data 27 de febrer de 2015, de les quals, una vegada
examinades, el Ple n’aprova el pagament.
6. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, i per unanimitat, s’acorda:
a) Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per finançar
projectes per a facilitar l’accés a les noves tecnologies
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 17 de
febrer de 2015 va aprovar la convocatòria de les subvencions de l’àrea de
règim econòmic i noves tecnologies la Diputació de Girona, per facilitar l’accés
de les noves tecnologies any 2015.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per finançar
projectes per facilitar l’accés a la noves tecnologies, per tal de canviar el
servidor.

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.
a) Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la sega
de marges de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 3 de
febrer de 2015 va aprovar la convocatòria de les subvencions per a actuacions
en camins rurals i matèria forestal, any 2015.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la
sega de marges de camins rurals i la prevenció d’incendis forestals.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.

7. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:24h., 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.

