ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2015
A Tortellà, el dia 30 de març 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, Rosa Maria Campsolinas Quintana, Albert
Masoliver Frutos, Josep Juanola Picart i Josep Reig i Canals.
No assisteixen:
Sr. Ramon Bañón i López, havent justificat la seva absència.
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 ANTERIOR: ORDINÀRIA DE 27
DE FEBRER DE 2015
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de l’acte
de la sessió anterior: ordinària de 27 de febrer 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:
•

3 de març de 2015
L’alcalde va rebre la visita del cap de mossos d’esquadra, Sr. Blay Ortiz, per
tractar diferents temes d’interès municipal.

•

12 de març de 2015
El 2n tinent d’alcalde va ser assistir a la sessió ordinària del Ple del Consell
Comarcal de la Garrotxa, i entre d’altres temes es va tractar de liquidació
del pressupost, aprovar l’addenda al conveni Can Coma SAU 4 de Sant
Jaume de Llierca i aprovar l’obertura de l’expedient de contractació del
servei de menjadors escolars de la comarca.

•

19 de març de 2015
Celebració de l’aniversari dels 100anys d’en Roc Marco.

•

Estat de comptes de la UE Tortellà.
Els ingressos obtinguts per les Quines són: 1.064,80€. I les despeses
pendent de pagament en el moment de dissoldre l’entitat eren: 366,53

Embotits Picart + 396,62 Embotits Vilanova + 700,92 Federació. Per tant, hi
ha un dèficit de 399,27€ que assumirà l’Ajuntament.
•

El Diari de Girona de data 13 de febrer de 2015 va publicar una notícia que
no s’ajustava a la realitat referent que els actes vandàlics dels joves fan
plegar l’alcalde de Tortellà. Per aquest motiu s’acorda fer una nota al
director del diari donat que el Ple considera que aquesta notícia no és certa,
ja que Tortellà és un poble tranquil i com a tots els pobles hi ha petites
incidències.

•

Donacions:
-

Roc Marco va donar un llibre de la família, que hi ha 2
sardanes dedicades a ell.
Isidre Vila va donar una pedra per fer una escultura dels
donants de sang.

3. APROVAR INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA RENOVACIÓ DELS
CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 25 de febrer de 2015,
van trametre ofici comunicant que pròximament finalitza el termini de quatre
anys pel nomenament el jutge de pau i substitut.
De conformitat amb els article 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu pel nomenament del Jutge de Pau
titular i substitut.
Segon.- Exposar a informació pública la convocatòria per a la provisió de Jutge
de Pau Titular i de Jutge de Pau Substitut, durant el termini de 20 dies hàbils a
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació, mitjançant anuncis en
el BOP de Girona i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè les persones
interessades puguin presentar instància davant de la secretaria de
l’Ajuntament.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
4. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE TORTELLÀ I OLOT TELEVISIÓ SL PER A L'ANY 2015
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 2015.

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.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de
Tortellà i Olot Televisió SL per a l'any 2015 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 2015, per
un import de mil EUROS (1.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària
943-466.01 del pressupost de l'Ajuntament de Tortellà de l'any 2015.
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.
ANNEX:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TORTELLÀ I OLOT
TELEVISIÓ SL PER A L'ANY 2015
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
L'Ajuntament de Tortellà, amb NIF P1721300J, representada en aquest acte pel seu AlcaldePresident, l’Il·lm. Sr. Joaquim Pagès i Manté, assistit per la secretària, 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 Simon) 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 20105.
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 2014 i
el segon, abans del 31 d’octubre del 2014. 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 2014. 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 2015, 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.”

5. APROVAR SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA DEL PLA A L’ACCIÓ ANY 2015
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de febrer de 2015, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció” 2015. L’objecte d’aquesta
convocatòria és millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció
d’energia sostenible i/o en plans d’acció local per a la sostenibilitat (PALS)
aprovats pel Ple.
Es voluntat d’aquest Ajuntament dur a terme les següents accions:
- 1.1.12 implantació d’un sistema de gestió de l’energia
- 1.1.3 regular la temperatura de consigna dels edificis municipals –
escola/antiga caserna
- 1.1.5 instal·lació de vàlvules termostàtiques als radiadors de l’escola
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per les següents
accions:
- 1.1.12 implantació d’un sistema de gestió de l’energia
- 1.1.3 regular la temperatura de consigna dels edificis municipals –
escola/antiga caserna
- 1.1.5 instal·lació de vàlvules termostàtiques als radiadors de l’escola
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
6. 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 30 de març de 2015, de les quals, una vegada
examinades, el Ple n’aprova el pagament.
7. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, i per unanimitat, s’acorda:
a) Aprovar autoritzar que el Club Ciclista Infantil passi pel municipi de
Tortellà
El Club Ciclista Olot Infantil va presentar instància, en data 26 de març de
2015, registre d’entrada núm. 194, sol·licitant autorització per passar pel
municipi de Tortellà el XXXIV Trofeu Ciclisme de primavera de Cadets, Juniors i
Femines Copa Catalana, cursa puntuable per la Copa Catalana, el dia 16 de
maig de 2015, aproximadament entre les 9:00 fins a les 13:00 del matí.

A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Concedir al Club Ciclista Olot Infantil autorització per passar per
aquest municipi el XXXIV Trofeu de Ciclisme de primavera de Cadets, Juniors i
Femines Copa Catalana cursa puntuable per la Copa Catalana, el dia 16 de
maig de 2015.
Segon.- El Club Ciclista Olot Infantil 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 produir-se 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 Club Ciclista Olot Infantil.
8. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:39h., 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.

