ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015
A Tortellà, a dia 29 de setembre de 2015, a les 19 hores, 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. Marta Ferrer i
Lladó.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió i dóna la benvinguda als assistents.
1.1

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA
DE 28 DE JULIOL DE 2015

El senyor Alcalde president pregunta als demés regidors/es si volen efectuar
alguna intervenció. Al no haver-hi intervencions sotmet l’acta a aprovació.
L’acta ordinària del ple de 28 de juliol de 2015 queda aprovada per
unanimitat dels regidors/es.
1.2

APROVACIÓ
DE
L’ACTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 1 DE SETEMBRE DE 2015

ANTERIOR:

El senyor Alcalde president pregunta als demés regidors/es si volen efectuar
alguna intervenció. Al no haver-hi intervencions sotmet l’acta a aprovació.
L’acta extraordinària del ple d’1 de setembre de 2015 queda aprovada per
unanimitat dels regidors/es.
1.3

APROVACIÓ
DE
L’ACTA
DE
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 3 DE SETEMBRE DE 2015

ANTERIOR:

El senyor Alcalde president pregunta als demés regidors/es si volen efectuar
alguna intervenció. Al no haver-hi intervencions sotmet l’acta a aprovació.
L’acta extraordinària del ple de 3 de setembre de 2015 queda aprovada per
unanimitat dels regidors/es.
2

DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS

El senyor Alcalde president informa del següent:
- El dia 30 de juliol va mantenir una reunió amb els veïns de l’Avinguda
Xiruca per tractar la problemàtica de les vespes. Comenta que de moment

s’ha aturat el problema instal·lant trampes i que hi hagut una predisposició
dels veïns molt bona.
- El dia 01 d’agost van tenir una visita a l’Ajuntament del President i del
Gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- El dia 4 d’agost van tenir una altra visita a l’Ajuntament de senyor
Salvador Vilar, gerent de la Residència Geriàtrica Montsacopa.
- Explica que al llarg de l’agost s’han estat duent a terme tasques de neteja
de l’edifici del Sindicat – ADF amb la idea que pugui ser un espai pels joves i
entitats i que el puguin sentir com a seu. També comenta que d’aquest
tema se n’haurà d’anar parlant.
- Agraeix als joves que van ajudar a col·locar banderoles per la festa Major.
- També vol agrair en Kilian i l’Alba Bayona que el dia 12 d’agost van oferir
una observació d’estels comentada amb una informació molt amena i maca.
- Comenta que els dies 14, 15 i 16 d’agost van ser les festes del poble i que
el mes de novembre volen treure un butlletí amb els costos i detalls de les
festes. Comenta que a nivell general estan contents i que l’assegurança
cobrirà la despesa dels grups que no van poden oferir l’actuació el primer
dia. També aprofita per agrair a l’organització tot l’esforç que han fet.
- Explica que el dia 20 d’agost van finalitzar les obres de l’Escola que han
consistit en instal·lar tancament d’alumini, finestres i altres reparacions i
que tot ha quedat molt bé i que la millora dels tancament servirà per
efectuar menys despesa energètica.
- El dia 24 d’agost es va celebrar una reunió amb la coordinació del casal
d’estiu.
- Explica que el dia 29 d’agost va ser el darrer dia dels concerts d’estiu i que
la primera sensació és molt positiva i comenta que també es facilitaran els
números de la despesa que ha suposat.
- Comenta que el dia 3 de setembre van tenir una reunió amb l’empresa
Tecalum que s’emmarca en un seguit de reunions que volen tenir amb les
empreses del municipi.
- També va mantenir una reunió el dia 4 de setembre amb els
representants de l’empresa Gleva (vins Oliver Conti) que els han convidat a
la presentació del vi que farà a les vinyes que tenen a Tortellà.
- El dia 14 de setembre explica que han començat les obres de la
pavimentació i fresat del c/Olot. Demana disculpes als veïns per les
molèsties ocasionades i comenta que s’han d’anar duent a terme millores
del paviment i del mobiliari urbà de cares a un futur.
- Explica que el dia 17 de setembre va assistir al Consell d’Alcaldes on es
van tractar diferents temes. En destaca les actuacions dutes a terme en
camins en el període 2011-2015, la subvenció de turisme Garrotxa on

Tortellà no està inclòs perquè no es va entrar cap projecte i, per últim, que
des de SIGMA s’aconsella incrementar la taxa d’escombraries en un 7,46%
però s’ha de valorar. Explica que el seu grup no és partidari dels increments
en les taxes municipals.
- El dia 19 de setembre va tenir la visita d’un representant de Músics
Associats del Llierca (MALL) per informar dels actes que es faran el proper
26 de setembre en motiu de l’Acordionada.
- Comenta que finalment hi ha hagut acord amb l’Atlètic Llierca i els juvenils
jugaran al camp de Tortellà. També explica que el Consell Esportiu de la
Garrotxa també en farà ús del camp de futbol i que ja es publicarà un
calendari.
- Explica que la sala de lectura de l’edifici del Centre Cívic i Social l’han
reconvertit en una sala Polivalent on es faran diferents activitats i
mantindran també com a sala de lectura. En el butlletí adjuntaran el
calendari de les diferents activitats.
- A continuació diu que a la llar d’infants, a partir de setembre, també es
fan diferents activitats i que també s’informarà a través del butlletí.
- Comenta que el dia 24 va haver-hi la visita del Sr. Francesc Canalias,
director del Consorci SIGMA, per parlar dels serveis que ofereix.
- El proper dia 9 d’octubre es farà la presentació de la maqueta de Tortellà
de Josep Iglesias Reixach.
- Per últim diu que aquest dissabte hi haurà la Primera Fira de la Cervesa en
la qual la Mireia ha treballat molt i que també es comptarà amb l’actuació
del grup Gossos i es farà un concurs d’allioli.
3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS
A continuació el senyor Alcalde president dona compte dels següents
Decrets de l’Alcaldia:
01/09/2015. Decret 2015/92 pel qual s’aprova el Conveni amb el Consell
Comarcal per a l’assistència jurídica i comptable durant l’absència de la
secretària.
04/09/2015. Decret 2015/93 per a l’acumulació de la plaça de secretaria
intervenció.
24/09/2015. Decret 2015/97 de llicència d’ús a Aula Oberta Gestió
educativa SL per fer classes d’idiomes a les instal·lacions de la llar d’infants
d’octubre de 2015 a juny de 2016, Decret 2015/98 de nomenament del Sr.
Fernando Durante Acevedo per exercir d’alcalde en funcions del 13 al 18
d’octubre de 2015 ( ambdós inclosos) amb motiu de vacances de l’alcalde i
Decret 2015/99 d’autorització a l’entitat esportiva Atlètic Llierca per ús de
l’espai de la zona esportiva municipal per celebrar una festa el dia 2
d’octubre de 2015.

4. PROPOSTA DE SUPORT DE LA GARROTXA A L’ACOLLIMENT DE
REFUGIATS.
PROPOSTA
El Consell Comarcal de la Garrotxa, així com les principals organitzacions
municipalistes, ACM i FMC, i el món local català en general, manifesta la
seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està
tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la
violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A
més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers
vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï
augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles
dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels
esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació
d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar
suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el
seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de
ser respectada i protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en
l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar
asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre
l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat
espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els
drets que aquest estatut preveu.

−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis
catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de
rang superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786
peticions d'asil i només 28 places d'acollida.

−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau,
els drets humans i el desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis
per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des del Consell Comarcal de la Garrotxa es proposa l'adopció
dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
•

•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la
gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de
l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període
d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la
vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•

•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional
a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la
situació actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i
en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis
que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones
sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es
concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la
cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Oferir els municipis de la comarca de la Garrotxa com a territori
d’acollida.
Quart. Estudiar l’elaboració d’un pla d’acollida municipal.
Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen
en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.

Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per
acollir les persones sol·licitants.
Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la
realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local
solidària.
Vuitè. Les actuacions previstes en els punts: quart, cinquè, sisè i setè
comptaran amb el suport tècnic del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Novè. Endegar i garantir polítiques municipals
desenvolupament amb vocació transformadora.

de

cooperació

al

Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la
reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la
seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena
d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Onzè. Atès que la previsió de la possible arribada de població refugiada es
preveu que no serà de forma immediata al nostre territori, i donat que
geogràficament la Garrotxa es troba fora de les rutes de pas de la població
a la recerca de refugi, es proposa que els ajuntaments que ho considerin
acordin una aportació al Fons Català de Cooperació consistent en la
quantitat de 0’10 euros per habitant, destinats a l’atenció de població
refugiada en aquests moments d’emergència humanitària. Aquests fons es
destinaran a fer front a la greu emergència humanitària que està tenint lloc
en aquests moments, ajudant als municipis per on discorren les rutes
utilitzades pels refugiats per fugir del conflicte armat a prestar una millor
assistència a les persones afectades.
Dotzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les
entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti
amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Tretzè. Fer arribar aquest acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, al
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
DELIBERACIÓ
Pren la paraula el regidor Oliver Viscido i diu que com a grup de la CUP vol
posar de manifest que tant ell com el regidor Fèlix formen part de la
Plataforma creada a la Garrotxa per a l’acolliment de refugiats i explica que
s’ha fet feina per tal que els Ajuntaments de la comarca s’impliquin per
gestionar aquest tema. Posa de manifest que des de la CUP estan contents

que es porti a aprovació aqueta proposta de suport i que esperen que s’hi
sumi tota la comarca.
El senyor Alcalde president explica que és una proposta del Consell
Comarcal i s’havia de passar per Ple i que si hi ha alguna cosa per afegir a
l’acord es pot posposar la seva aprovació perquè hi ha temes pendents de
concretar com l’aportació dels 0,10 cèntims per habitant.
El regidor Francesc Xavier Ten comenta que al punt quart de la proposta
parla d’un pla d’acollida comarcal i que potser seria caut modificar- ne la
redacció.
El senyor Alcalde president pren de nou la paraula i diu que aquesta gent ve
per molt temps i considera que l’acord s’ha de fer de forma conscient i un
document real per Tortellà
El regidor Francesc Xavier Ten pren de nou la paraula i respon que només hi
ha trobat aquest detall i que l’import dels 0,10 cèntims es pot deixar a
l’equip de govern que pot saber què es pot aportar econòmicament.
El regidor Oliver Viscido pren la paraula i diu que des de la Plataforma es fa
pressió institucional i que a posteriori arribarà un altre document per
concretar més que aquest primer document.
VOTACIÓ
La proposta és sotmesa a votació i és aprovada per unanimitat.
5. ACORDS D’URGÈNCIA
No s’introdueix cap punt d’urgència.
6. PRECS I PREGUNTES
El regidor Oliver Viscido pren la paraula i comenta que respecte el tema que
s’ha parlat de les vespes li sembla bé que s’hagi actuat però que considera
que no cal respondre a sol·licituds impulsives de la població i que també
s’han de tenir en compte els temes medi ambientals.
El regidor Fèlix Valero respon que en aquest cas concret va haver-hi alarma
ja que al barri hi viuen 4 persones al·lèrgiques a les vespes.
El regidor Oliver Viscido pregunta si les vinyes són ecològiques.
El senyor Alcalde president respon que ho preguntaran.
El regidor Oliver Viscido comenta respecte el tema de la gestió de la piscina
li semblaria bé que s’impulsés formació en temes de piscina o socorrisme
des de l’Ajuntament.
El senyor Alcalde president respon que al butlletí es passaran els números
de la piscina. Comenta que es va analitzar el cost de la gestió i el sobrecost

recau a l’empresa que la gestiona i és aquí on es podrien revertir els
números.
El regidor Francesc Xavier Ten comenta que amb un procediment negociat
es poden buscar més empreses.
El regidor Fèlix Valero comenta que no es pot contractar personal i que hi
ha hagut un dèficit d’uns 1000 ó 1500 euros i potser no és difícil arribar
zero.
La regidora Mireia Canal diu que aquest any han hagut de comprar una
bomba que ja té un cost de 1000 euros.
El senyor Alcalde president diu que aquest any la neteja ha estat horrible i
que l’empresa que ho ha portat no ha estat a l’alçada.
A continuació
manifest que
imputació del
vol que consti

el regidor Francesc Xavier Ten pren la paraula i posa de
el seu grup vol mostrar la total disconformitat amb la
President Mas i que aquesta ingerència política en la justícia
en l’acta.

El regidor Francesc Xavier Ten pren la paraula i diu que té uns temes
menors per preguntar:
-

Si es pot arreglar el polsador de la font del Parc.
Si s’ha pensat fer alguna cosa amb el tronc de palmera malalt de
l’Escola.
Comenta que el cartell indicador a Montagut ha quedat enfosquit.
Que al carrer Sales hi ha un cartell estripat que caldria treure.
Que per part dels tècnics municipals seria interessant que de tant en
tant es controlés la xemeneia de Can Serra Quintana.
Quan es parla dels canvis futurs de la Comissió de Festes cal tenir
coneixement de com serà la nova Comissió.
Comenta que seria bo que hi hagués cartells anunciadors dels Plens.
També comenta que amb l’actuació al segon pis de la Sala de Lectura
potser s’està eliminant la franja infantil i potser seria bo pensar
alternativa.
Comenta que a la zona del carrer Sales hi troba a faltar papereres.

El regidor Oliver Viscido pren la paraula i diu que des de la CUP sol·liciten
més informació en relació al tema de no obrir la biblioteca si no és amb
voluntariat i que creuen que caldria estar oberta de dilluns a divendres i
trobar la manera. També comenta que en el moment oportú voldrà oferir la
seva opinió perquè hi hagi més pluralitat de publicacions a la biblioteca.
El senyor Alcalde president pren la paraula i que prenen nota de totes les
qüestions. Que el tema de la senyalització és molt interessant perquè just
en aquest moment s’està revisant i respecte la pluralitat de publicacions
comenta que estan oberts a qualsevol proposta en aquest sentit i que
també els hi agradaria molt obrir la biblioteca de dilluns a divendres i que
cal trobar una fórmula.

El senyor Albert Vergés pren la paraula i pregunta si la biblioteca està
degudament legalitzada com a tal. Comenta que si formés part de la xarxa
Generalitat potser podria haver-hi préstecs i descàrregues gratuïtes de
llibres electrònics.
El senyor Alcalde president respon que s’ha parlat amb SIGMA i actualment
és sala de lectura i sala polivalent. També comenta que el seu grup està
obert a qualsevol proposta.
El regidor Francesc Xavier Ten pren la paraula i comenta que de cares al
pressupost de l’exercici 2016 per part seva estarien interessats en conèixer
i participar en l’elaboració dels pressupostos per saber les propostes
d’inversió i que l’equip de govern es planteges poder fer una actuació a la
casa Lluís Corominas del carrer Olot on caldria arreglar el xamfrà. Comenta
que la forma no li correspon a ell dir-la. També comenta que li agradaria si
es pot desglossar el pressupost de festes respecte el de cultura.
El senyor Alcalde president respon que no hi ha cap problema en desglossar
el pressupost, explica que ara s’està elaborant i que estan oberts a
qualsevol proposta.
El grup de CIU sol·licita obtenir els números de la Fira de la Cervesa i també
sol·licita que s’aporti una subvenció per celebrar l’acordionada.
El senyor Alcalde president respon que tindran tots els números i comenta
que l’Ajuntament, apart del casino, no subvenciona a cap associació.
El regidor Oliver Viscido efectua petició de col·locar estelades als balcons
municipals en representació del sentiment de la majoria del poble i comenta
que des de la CUP s’estaria a favor de realitzar una consulta popular.
El senyor Alcalde president respon que una estelada és un tema personal i
com a institució que representa a tots hi ha la senyera i si en un futur la
Generalitat diu que cal posar una estelada doncs la penjaran.
La regidora Mireia Canal pren la paraula i comenta que no és convenient
que passi com en altres municipis que han tingut problemes per tenir
estelades en els edificis municipals.
A continuació pren la paraula el regidor Albert Vergés i pregunta si al
butlletí municipal, com a oposició, hi poden tenir un espai.
El senyor Alcalde president respon que sí que estarà obert a tothom a dir-hi
la seva.
A continuació el regidor Albert Vergés comenta que hi ha panells indicatius
del Consell Comarcal i pregunta si es poden posar a la web de l’Ajuntament.
El senyor Alcalde president respon que ho preguntarà.
A continuació comenta que efectua una pregunta que li han traslladat veïns
del municipi, pregunta si la neteja de la piscina i de la plaça que ha efectuat
l’Esme ha estat remunerat.

El senyor Alcalde president respon que ha estat un tema altruista de grup.
El regidor Fernando Durante comenta que darrerament s’han dut a terme
moltes tasques altruistes.
Per últim, el regidor Albert Vergés pregunta per la neteja del foc de Sant
Joan i si realment ha costat 3000 euros tal i com es comenta.
El senyor Alcalde president respon que aquest any ha costat 40 euros i que
l’any passat amb l’anterior consistori la retirada de la centra va costat 2000
euros.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
20 hores 25 minuts, 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.

