ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2015
A Tortellà, el dia 28 de juliol 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 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
L’ACTE
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 1 DE JULIOL DE 2015

ANTERIOR:

El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de
l’acte de la sessió anterior: extraordinària de 1 de juliol 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:


14 de juny de 2015
L’alcalde va assistir a la Festa de l’AMPA.



16 de juny de 2015
La 2ona tinent d’alcalde, Mireia Canal, ha assistit a la reunió del Consell
Escolar.



18 de juny de 2015
L’alcalde va rebre la visita de l’advocat, Sr. Eduard de Ribot, per tractar
el tema del Sr. Pere Barret referent a l’execució de les sentències per la
construcció d’un habitatge il·legalitzable al camp d’en Serra del terme
municipal de Tortellà.



18 de juny de 2015
L’alcalde va rebre la visita de l’athletic del Llierca.



25 de juny de 2015
L’alcalde va rebre la visita del Sr. Xavier Roman, redactor del POUM,
com a sessió informativa.



26 de juny de 2015
L’alcalde va anar a visitar el Sr. Joan Xifra, advocat que ens porta el
recurs per la mort del Sr. Esteve Vila, per tracta el tema del recurs que
han presentat.



26 de juny de 2015
L’alcalde va anar a visitar als tècnics del Xaloc que ens porten a terme la
recaptació de la sanció del Sr. Pere Barret per informar-se de la
tramitació de l’expedient sancionador.



29 de juny de 2015
L’alcalde i el regidor de medi ambient i territori, Sr. Felix Valero, varen
rebre la visita de “Soms energia”, per informar-se de les noves energies
i per veure si és possible dur-les a terme en un futur a Tortellà.



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



1 de juliol de 2015
L’alcalde va assistir a la reunió del Zer Escolar a Sant Jaume de Llierca,
per fer una memòria de com havia anat el curs.



7 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita d’Olot TV i va tractar el tema sobre els
concerts d’estiu i de la reducció de la ràtio d’endeutament.



9 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita del gerent de Prodaisa, Sr. Àngel Dutras, per
tractar el tema de l’aigua. A mitjans de setembre aniran el Gomarell per
veure la xarxa de l’aigua i el curs del cicle.



10 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita de l’ACM.



11 de juliol de 2015
La 2ona tinent d’alcalde, Mireia Canal, va assistir a la reunió de Cultura
que es celebrava a Barcelona.



13 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita d’Unió Esportiva Olot per tractar l’ús de les
instal·lacions esportives.



13 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita del Consell Esportiu per la utilització del camp
de futbol, els dijous i dissabtes.



13 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita del Centre Excursionista Olot, va ser una
visita de cortesia.



15 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita de la Fageda per continuar amb la
col·laboració que hi havia fins ara.



16 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita de la responsable del Consorci de la
Normalització Lingüística de la Garrotxa.



21 de juliol de 2015
L’alcalde va rebre la visita del comercial de la Companyia Elèctrica
Bassols per tal d’optimitzar les potències contractades.



24 de juliol de 2015
L’alcalde es va reunir amb l’alcalde d’Argelaguer i l’alcaldessa
Montagut i Oix per tractar el tema del soroll de l’empresa Cales
Llierca arran de les queixes que han presentat uns veïns. Cales
Llierca ha presentat un projecte per reduir el soroll i en el termini de
mesos es posarà en funcionament.



Actualització i gestió de la web de l’Ajuntament de Tortellà, i s’ha obert
compte a les xarxes socials del Facebook, Twiter i Istagram, per tal de
donar-se a conèixer.



La programació de la Festa Major està tancada i la setmana vinent es
publicitarà. Donar les gràcies a la Yolanda Quintana per la feina
realitzada en la revista “el Comú”.



Del dia 14 de setembre fins el 27 d’octubre, la secretària – interventora,
ha d’anar a fer un curs a l’EAPC, donat que ha aprovat les oposicions, i
la substituirà la Secretària de Santa Pau i el personal tècnic del Consell
Comarcal de la Garrotxa.



El 3 de setembre es celebrarà un Ple extraordinari per tractar el tema de
l’AMI.



Factures

de
de
de
sis

Convalidació del següent Decret d’Alcaldia:
- Decret d’Alcaldia núm. 65/15, de data 22 de juny de 2015, pel qual s’acorda
concedir al Club Ciclista Montmell autorització per passar per aquest
municipi la volta ciclista de la Garrotxa, el dia 25 de juliol de 2015.
- Decret d’Alcaldia núm. 72/15, de data 10 de juliol de 2015, pel qual s’acorda
autoritzar la realització de tràmits telemàtics amb certificació electrònica de
la FNMT, certificat CERES, classe 2CA.
- Decret d’Alcaldia núm. 80/15, de data 24 de juliol de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa poder participar en la

convocatòria del Programa Treball i Formació 2015 en base a l’Ordre
EMO/204/2014, de 23 de juny.
3. APROVACIÓ
DEFINITIVA
L’EXERCICI 2014

DELS

COMPTES

GENERALS

DE

Vist el Compte General format de l’exercici 2014, juntament amb tota la
seva documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen
d’aquesta Comissió de data 29 de maig de 2015.
Atès que el Compte General ha estat exposat al públic mitjançant edicte
insertat en el BOP núm. 111 de 10 de juny 2015 pel termini legal, sense
que en el decurs del termini de quinze dies ni en els de vuit dies més
següents, hi hagi hagut cap tipus de reclamació i/o suggeriment.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb
l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2014.
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà – CP i un vot de la CIU), 2 abstencions (CUP i
CIU).
4. APROVAR L’ELECCIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PEL PROPER
CALENDARI 2016
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les
catorze festes laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de
Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per ordre del
conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
De conformitat amb el que disposa l’article 46 del Reial decret 2001/1983,
de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada treball, jornades especials i
descans.
L’alcalde proposa al Ple de Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar les dues festes locals per al proper calendari del 2016, les
quals seran:
-

El dilluns 25 d’abril
El dimarts 16 d’agost

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5. APROVAR
DEFINITIVAMENT
L’ADJUDICACIÓ
“SUBTITUCIÓ DE LA FUSTERIA DE LES ESCOLES”

DE

L’OBRA

El Projecte de substitució de la fusteria de les escoles forma part del
programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya , anualitat 2015.
Donada la característica de l’obra es considera com a procediment més
adequat el procediment negociat sense publicitat.
En el Ple de la Corporació, sessió ordinària de data 8 de maig de 2015, es
va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació referenciada motivant la
necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2015,
es va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques per a l’adjudicació de l’obra “substitució de la
fusteria de les escoles”, per procediment negociat sense publicitat, i es
procedí així mateix a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació,
convocant la seva licitació.
Es varen sol·licitar ofertes a 4 empreses, de les quals dos varen presentar
oferta.
Amb data 23 de juny de 2015, una vegada comprovada la personalitat i
solvència dels sol·licitants i aplicats els criteris objectius de solvència,
l’arquitecte emet informe.
D’acord amb l’exposat anteriorment, l’alcalde proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar adjudicar definitivament el contracte de l’obra de
substitució de la fusteria de les escoles.
Segon. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2015 322 632.00 del
pressupost vigent de despeses.
Tercer. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat
adjudicataris.
Quart. Notificar a Amded Taleb adjudicatari del contracte, el present acord i
citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc el dia 31 de juliol a
les 12 del migdia.

Cinquè. Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el pla
de seguretat i salut de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del
projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del
coordinador de seguretat i salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat
laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de replantejament i
inici de l’obra.
Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
6. APROVAR RETORNAR L’AVAL PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
GASIFICACIÓ DELS CARRERS SANT PERE, SANT JOAN I SALES.
En el llibre de valors independents i auxiliars del pressupost, figura
consignada les quantitats de 10.140.-€, corresponent a l’aval dipositat per
l’entitat Repsol Butano, SA per l’execució de les obres de gasificació dels
carrers de Sant Pere, Sant Joan i Sales.
Aquesta quantitat és coincident amb la sol·licitud de l’adjudicatari Repsol
Butano, SA en el seu escrit de data 1 de juliol de 2015 (Registre d’Entrada
número 461).
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopació dels següents acords:
Primer.- Vist l’expedient instruït a instància de l’entitat Repsol Butano, SA,
per a la devolució de l’aval, expedient 33/2014, de les obres de gasificació
dels carrers Sant Pere, Sant Joan i Sales.
Segon.- Atès que han estat complerts els tràmits legals, que els informes
han estat favorables, s’acorda retornar a l’entitat Repsol Butano, SA, la
fiança per imports de 10.140,00-€, (deu mil cent quaranta euros).
Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat Repsol Butano, SA.
Intervé l’Olivier Viscido Sotelo i comenta que alhora de gasificar el carrer
d’Olot varen sorgir problemes de fuga i vol saber si la presidència n’està el
cas. Així mateix, també, manifesta que el tema del gas hauria de ser més
participatiu. I, s’ha de tenir en compte tan les persones que volen posar gas
com les que no en volen tenir.
L’alcalde respon que respecte a la fuga de gas n’està el cas i que el tècnic
del Consell Comarcal de la Garrotxa ha emès un informe
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
7. APROVACIÓ INICIAL DEL 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, DEL 27 DE GENER,
DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL
SECTOR PÚBLIC.
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 forestals ha estat modificada mitjançant la
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o
dins la franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la
modificació de 2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense
continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els
nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests
sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del
plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és
l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció
dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per 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
forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Tortellà” que ha realitzat el Consell
Comarcal de la Garrotxa a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació,
les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta
Llei. Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de
Medi Ambient”
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix
la Llei 5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els
subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta
respecte la prevenció d’incendis.

Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions
aïllades beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins
dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de
delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es
beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les
disposicions de la Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar
de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per a portar a terme les
obligacions que s’hi regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003
s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en
què s’han de fer les franges de protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en
compte en l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal
i que les noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació
urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de
protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la
franja exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació
mitjançant projectes executius o qualsevol altre tipus de document aprovat
per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de
20 dies. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler
d’edictes de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat
de Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell
Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per
a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
8. APROVAR MODIFICAR ELS DESTINATARIS DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
PEL
DEPARTAMENT
DE
GOVERNACIÓ
PER
L’ATORGAMENT DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR
DELS AJUNTAMENTS
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2015, va
acordar aprovar sol·licitar una subvenció al Departament de Governació i

Administracions Públiques perquè abonessin retribucions als electes Sr.
Josep Reig i Canals i la Sra. Anna Freixas i Bernardo.
Arran de la celebració de les eleccions municipals de data 24 de maig de
2015, s’han produït canvis respecte a les persones electes incloses en la
sol·licitud.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar canviar els destinataris de la subvenció per l’atorgament
de compensacions econòmiques a favor de l’alcalde, Sr. Rafel Domínguez
Blázquez que tindrà un 75% de dedicació.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i
Relacions Institucionals, indicant les següents dades:
Nom

Rafel
Domínguez
Blázquez

NIF

Càrrec

Alta Seg.
Social

Mesos

Dedicació

38503858H

Alcalde

1/07/2015

6

75%

Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
Intervé en Francesc Xavier Ten Costa i comenta que en coherència amb el
Ple del Cartipàs s’abstindran.
A continuació pren la paraula el Sr. Olivier Viscido i manifesta que entén
que l’import que s’obté és per dur a terme unes feines concretes i que
únicament es poden destinar per això, és a dir, en retribuir els càrrecs
electes. En cas contrari, creu més important destinar-los en fons comú dins
l’ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà- CP i 1 vot de la CUP) i 2 abstencions (CIU).
9. APROVAR EL PROTOCOL DE CONVOCATÒRIES DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
L’Ajuntament de Tortellà treballa des de fa molts anys en assolir un ús
efectiu de les eines electròniques per tal de millorar les tasques
administratives i serveis que té encomanats. Aquesta tasca es desenvolupa
tant a nivell extern, potenciant l’accés de la ciutadania a través d’eines
electròniques, com a nivell intern, amb la posada en marxa de mecanismes
que permetin una gestió electrònica i, per tant, més àgil, transparent,
efectiu i eficient.
En aquesta línia, una de les tasques en què s’han anat implantant millores
és la convocatòria dels diferents òrgans de govern de l’Ajuntament.

Aquest Protocol de convocatòria dels òrgans de Govern de l’Ajuntament de
Tortellà vol donar cobertura als elements informàtics que configuren les
convocatòries i, especial rellevància a la notificació electrònica, que permet
fer l’acte administratiu acomplint amb tots els preceptes legals que
determina la normativa de procediment administratiu i e-administració.
L’any 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Ordenança d’Administració
Electrònica la qual estableix, entre d’altres, el principi d’impuls per mitjans
electrònics com a eina preferent en l’actuació electrònica.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el protocol de convocatòries dels òrgans de govern de
l’Ajuntament de Tortellà.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
10. APROVAR SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A DIPSALUT PER A
LA LLUITA I CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES URBANES
Vist que el Consell Rector de l’Organisme autònom de salut pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT), en sessió del dia 19 de maig, va aprovar
les bases específiques reguladores i la convocatòria per a la lluita i control
integrat de plagues urbanes.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar una subvenció a Dipsalut per a la lluita i control integrat
de plagues urbanes.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
Intervé l’Olivier Viscido Sotelo i comenta que des de la CUP creuen que seria
convenient trobar alternatives ecològiques i poder pagar un fons per
l’assessorament en aquest àmbit i poder fer un canvi important en la base.
Pren la paraula en Fernando Durante Acevedo i manfiesta que falta
formació, informació i alternatives respecte aquest tema.
L’Olivier Viscido Sotelo continua comentant que en el segon apartat
d’aquest acord quan diu “facultar el senyor Alcalde...” si és per dur a terme
actuacions concretes o és només per aquesta subvenció.
L’alcalde respon que és únicament per aquesta subvenció.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Francesc Xavier Ten Costa i pregunta si
aquesta subvenció t’obliga a fer un sèrie d’actuacions concretes.
I tot seguit l’Albert Vergés Sarola pregunta perquè es canvien els productes
que s’havien utilitzat fins ara, vol saber si és perquè no funcionen o hi ha
algun motiu més.

L’alcalde respon que és una alternativa.
Llavors l’Albert Vergés Sarola pregunta si aquestes noves alternatives
suposa incrementar costos.
A continuació pren la paraula l’Olivier Viscido Sotelo i manifesta que és un
tema de formació i informació, i que l’insta a que s’ho miri i que quan vulgui
en poden parlar, així mateix també assenyala que no es tracta d’un tema de
legalitat. És a dir, no és per una qüestió de legalitat sinó que pot comportar
riscos per la salut. Considera que s’ha de mirar per la salut i que hi ha
moltes tracamanyes en l’àmbit local, per exemple, en l’anterior legislatura
s’havia estat ruixant “glifosat” en els parcs infantils del municipi sense
avisar i sense deixar un temps prudencial perquè als infants hi poguessin
anar a jugar, i no es va fer, cosa que estaven obligats a comunicar-ho i
barrar el pas.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
11. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER FACILITAR L’ACCÉS A LA NOVES
TECNOLOGIES
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data de 19 de
maig de 2015, va acordar concedir una subvenció per facilitar l’accés a les
noves tecnologies als ajuntaments de fins a 30.000 habitants, per import de
897,82€ .
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació per facilitar
l’accés a les noves tecnologies, per import de 897,82€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap
altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a
l’ajuda de la Diputació 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.
12. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
DIPSALUT PEL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DE
L’ÚS DEL CONSULTORI LOCAL

El Consell Rector de Dipsalut, ens sessió ordinària núm. 2015/06, de data
19 de maig de 2015, va aprovar concedir una subvenció a l’Ajuntament de
Tortellà pel finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori
local, per import de 1.800€.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per Dipsalut pel finançament de
les despeses derivades de l’ús del consultori local, per import de 1.800€.
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 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.
13. APROVAR ACCEPTAR DIVERSES SUBVENCIONS CONCEDIDES
PER DIPSALUT
El vicepresident primer de Dipsalut, el dia 18 de nmaig de
Decret que acordava concedir a l’Ajuntament de Tortellà
quatre mil sis-cents noranta-un euros amb noranta cèntims
suport econòmic pel finançament dels programes que
continuació i que es faran efectius de la manera següent:
Programa
Pt01
Pt02
Pt04
Pt05
Pt06
Pt09
Altres
accions
per assegurar la
salubritat
Total

Base
subvencionable
1.112,23€
2023,23€
373,08€
165,00€
461,00€
376,77€
400,00€
5.662,82€

2015, ha dictat
la quantitat de
en concepte de
es detallen a

Import atorgat
990,00€
1.632,00e
149,19€
165,00€
425,00€
486,00€
400,00 €
4.691,90€

L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per Dipsalut en concepte de
suport econòmic pel finançament dels programes detallats anteriorment,
per import de 4.691,90€.

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.
14. ACORDS D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
15.

PRECS I PREGUNTES

CUP – BASSOLS
En Francesc Xavier Ten pregunta sobre el funcionament del Casal d’Estiu,
donat que considera que s’han precipitat alhora de dur a terme el
cobrament de les factures i creu que s’haurien de cobrar en el
començament del casal ja que hi ha gent que tenen dificultats econòmiques.
L’alcalde respon que la gestió del casal d’estiu la realitzat l’AMPA i que
l’ajuntament només ha cedit l’espai.
En Francesc Xavier Ten continua comentat que també hi ha hagut una
descompensació entre el que explicaven amb les reunions i la realitat i creu
que no calia crear tantes expectatives, que s’havia fet molt màrqueting i
alhora de la veritat no s’ajustava a la realitat. No obstant, creu que han
tingut sort dels monitors que han esset els qui han tirat del carró. També,
assenyala que s’haurien de valorar totes aquestes qüestions en el cas que
en un futur es continués treballant amb Tendel.
L’alcalde respon que demanaran informació a l’AMPA i que valorin el
funcionament del casal d’estiu.
L’Olivier Viscido Sotelo comenta que els casals sempre cobren per
endavant, però que de totes maneres es pot proposar.
En Francesc Xavier Ten Costa manifesta que en aquestes reunions s’haurien
de donar tota la informació i indicar les diferents formes de pagament. Així
mateix, també indica que és important que es preservin les coses intentant
solucionar les anomalies detectades, ja que considera que tampoc és bo que
cada any es canviï d’empresa com s’ha fet fins ara.

A continuació, en Francesc Xavier Ten Costa pregunta per l’actuació del foc
de Sant Pere.
L’alcalde respon que es tracta d’una qüestió econòmica. S’havia acumulat
una sèrie de brossa i seguint les instruccions dels forestals s’havien de fer
dues fogueres. Però l’any que ve no passarà, ja que no deixarem que
s’acumuli tanta quantitat brossa.
L’Olivier Viscido Sotelo comenta que creu que la decisió de l’alcalde és la
més encertada, ja que transportar la brossa implicava un cost molt elevat,
per tant, creu que seria convenient fer una previsió o planificació per tal de
solventar aquest tema.
En Francesc Xavier Ten Costa pren novament la paraula i assenyala que
falta difusió, informació i comunicació de les festes i concerts que
s’organitzen.
L’alcalde respon que hi està totalment d’acord i això és el que volen millorar
aquest any i de cares el futur. Comenta que acaben d’arribar els cartells de
la Festa Major i que els repartiran per els pobles del voltant.
Tot seguit, en Francesc Xavier Ten Costa pregunta si hi ha alguna fórmula
d’avançar els punts de l’ordre del dia, ja que considera que dos dies hàbils
és poc temps d’antel·lació.
L’alcalde respon que ho veu complicat, però que intentarà avançar-ho uns
dies abans.
A continuació, en Francesc Xavier Ten Costa comenta que estan estudiant i
valorant el programa europeu que impulsa la Diputació de Girona referent a
les energies. Així mateix, també, assenyala que presentaran una instància a
les oficines municipals referent a la “via energia”, que fan un estudi i
assessorament en els poble per tal de tractar temes energètics, i d’aquesta
manera es podria encarrilar el tema de l’estalvi i eficiència energètica.
L’alcalde respon que aquest tema s’encarreguen en tècnics del Consell
Comarcal de la Garrotxa i que ja hi estan treballant. Que si estan
interessats poden passar per les oficines municipals a revisar-los.
Per acabar, en Francesc Xavier Ten Costa pregunta com està el tema de la
sala polivalent.
L’alcalde respon que aquest espai s’utilitzarà com un espai
tallers, cursos.... En principi no es durà a terme el centre
planejat. I que a partir del setembre es posaran en
actuacions, com l’aula oberta, l’escola de Natura.....
activitats de duran a terme a la llar d’infants.

de música, ioga,
d’oci que tenien
marxa diverses
i que aquestes

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
20:22h., 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.

