ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MAIG DE 2016
A Tortellà, el dia 31 de maig 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 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 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 10 DE MARÇ DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 19 D’ABRIL DE 2016
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de les actes
de les sessions anteriors: ordinària de 10 de març de 2016 i extraordinària de 19
d’abril de 2016, 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
-

L’alcalde va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa, i entre
d’altres temes, es va tractar de la fibra òptica i de la proposta FEDER. Comenta
que Tortellà se li ha concedit la instal·lació d’una caldera de biomassa i que
aquesta inversió no suposa cap cost per l’Ajuntament.
En Francesc Ten pren la paraula i manifesta que això que l’Ajuntament no ha de
posar diners és esbiaixat.
L’alcalde explica que no s’haurà de tocar els diners del pressupost, sinó que es
finançarà mitjançant el consum.
En Francesc Ten demana a quin edifici està previst.
L’alcalde contesta a l’escola i que es tracta d’un projecte a nivell comarcal.
En Francesc Ten comenta que veu estrany que trobi tantes facilitats i
avantatges mitjançant adquirir una caldera de Biomassa a través d’aquesta font
de finançament, mentre que el projecte de Beenergy es podia fer la mateixa
inversió i no la veies atractiva.
L’alcalde respon que l’Ajuntament no ha de fer cap inversió a nivell econòmic,
sinó que es finançarà a través del consum.

-

Joventut
L’alcalde comenta que el tema de joventut es gestiona a través del Consell
Comarcal de la Garrotxa i que de cares a l’estiu organitzaran dues activitats:
casal d’estiu que s’han apuntat uns 40 nens i la brigada de joves que hi
participaran 12 nens d’entre 14 i 16 anys. La brigada de joves faran feines dins
del poble (ajudar l’agutzil, piscina centre de dia,...), no és una feina
remunerada sinó que a final de temporada les persones que hagin obtingut una
bona avaluació de les tasques realitzades, els hi pagaran un cap de setmana a
port aventura.
En Francesc Ten demana qui coordina la brigada de joves.
L’alcalde respon el consell comarcal de la Garrotxa.

En Francesc Ten pregunta si hi ha una persona que es responsabilitza i avalua
les tasques del joves.
L’alcalde contesta que ho farà el coordinador del consell comarcal.
L’alcalde, respecte el tema de joventut, també comenta que l’Ajuntament
conjuntament amb Arriant organitzen un camp de treball. La segona quinzena
de juliol, vindran vint-i-quatre nen de tot Catalunya. El matí faran feines
tècniques i a la tarda faran activitats en el poble.
Així mateix, l’alcalde explica que estan elaborant un Pla Local de joventut on es
fixaran els línies d’actuació de cares al futur.
-

Circulació
L’alcalde explica que la reunió informativa sobre la circulació, la intenció era
presentar una proposta a la gent perquè aportés les seves idees i suggeriments.
La gent que va assistir a la reunió no estaven d’acord amb regulació la circulació
del poble, tot i que ells creuen que és una cosa important si la gent no els
interessa, llavors, ells no s’hi posaran. També, explica que posaran els rètols de
velocitat màxima i pintaran les zones que està prohibit aparcar. Tot seguit,
demana els diferents grups polítics la seva col·laboració per tal de trobar una
solució idònia pel tema de l’aparcament a la plaça.
En Francesc Ten manifesta que l’esperit de col·laboració l’ha demostrat més
d’una vegada.
L’alcalde respon que els convocar un dia de la setmana que ve per començar a
parlar-ne.

-

Pont del Llierca
L’alcalde comenta que el pont del Llierca és un espai emblemàtic per a tota la
comarca, i que tot el seu entorn està deixat i el pont està en bastant mal estat.
El Consorci de l’Alta Garrotxa ha elaborat una memòria valorada per millorar
aquest espai i fer-lo més atractiu. Per tal de poder dur a terme aquesta actuació
s’han buscat diferents canals d’ajuda. S’ha enviat un projecte a la Diputació de
Girona, àrea de patrimoni, i a la Generalitat a l’àrea de cultura el qual en
Francesc Ten n’és el coordinador, per poder portar a terme el projecte i demana
amb en Francesc Ten que els pugui ajudar per tal de fer-lo realitat. També,
comenta que aquesta memòria està a disposició dels ciutadans.
En Francesc Ten explica que es va mirar el projecte i que es proposen moltes
actuacions diverses, com per exemple els actuacions amb els accessos el
departament de cultura no té competències,... I creu que és més convenient,
alhora de demanar ajudes, que es centri a sol·licitar el que volen en cada
administració.
L’alcalde explica que el projecte està dividit en 7 fases diferents.
En Francesc Ten diu que potser el millor seria enviar a cada administració la
fase que li pertoca.
En Fèlix Valero comenta que envien tot el projecte perquè vegin la seva
globalitat i cada administració es fixarà amb la seva part.
En Francesc Ten explica que no sap si li pertoca en Sigma o en el Consell
Comarcal o al Consorci de l’Alta Garrotxa, no obstant considera que pot haver-hi
un problema de massificació, ja que Sadernes a l’estiu està al límit.
L’alcalde respon que volen regular l’espai, no massificar-lo, i s’ha de cuidar i
protegir.
Llavors, en Francesc Ten comenta que el mes de juny, el departament de
Cultura obrirà una convocatòria de subvencions.
L’alcalde respon que estaran alerta.

-

La Pedrera.
L’alcalde explica es va reunir amb el director del Departament de Territori i
Sostenibilitat per tractar el tema de la Pedrera. Així mateix, també, es varen
reunir amb el responsables del Departament d’Agricultura per tal de solucionar
aquesta la situació de la Pedrera i restaurar-la. L’Ajuntament ha iniciat un

procediment per determinar la sobreexplotació i valorar els danys i perjudicis
causats, tot i que l’empresa CYCOSA al·lega que l’Ajuntament no té
competències en aquesta matèria. Comenta que s’ha contractat l’elaboració
d’un estudi econòmic per quantificar la quantitat de pedra extreta, així mateix,
també es proposa un programa de restauració que no impliqui un cost econòmic
molt elevat. Es preveu que la restauració estaria feta en 4 o 5 mesos i que el
seu cost puja a uns 300.000 euros.
El cost de l’informe és de 4.800 euros. També, explica que la defensa de la
Pedrera des de l’any 2010 fins a dia d’avui ascendeix aproximadament uns
100.000 euros, motiu pel qual creu que és del tot justificat valorar quins són els
danys i perjudicis causats a l’Ajuntament.
En Francesc Ten demana perquè ha esmentat el Departament d’Agricultura.
L’alcalde respon pel tema de mines.
-

Piscina.
L’alcalde comenta que la piscina s’obrirà el dia 18 de juny. El mes de maig s’ha
estat condicionant les instal·lacions de la piscina per tal de que estigui en bones
condicions. El bar el portarà la Sara i la Raquel Moreno, Girosos s’encarrega del
socorrisme i Cota farà el manteniment.

-

Escombraries.
L’alcalde explica que s’ha detectat un increment de preu respecte els anys
anteriors. En Francesc Canalies, el gerent del Sigma, li ha explicat que el
problema que tenim a Tortellà és el tema de la selecció. Per tal de solucionar-ho
es faran xerrades, sinó el final es veurà obligat a incrementar la
taxa
d’escombraries.
En Francesc Ten manifesta que a l’espera de la jornada informativa, cal prendre
mesures pedagògiques, a través d’online, butlletí,.... i començar a fer
actuacions immediates.
La Mireia Canal diu que demà tenen una reunió amb el Consell Escolar i ho
comentarà per conscienciar els nens.
En Francesc Ten comenta que les jornades informatives siguin odres clares. Així
mateix, si l’Ajuntament detecta alguna incidència s’hauria d’avisar el ciutadà. No
sancionar, sinó avisar.
L’Olivier Viscido creu que és realment un problema i que passa inadvertit que és
que es tiren piles i bombetes de mercuri a les escombraries i això és molt
contaminat, perquè és altament tòxic i té conseqüències greus per la salut. I
pensa que des de l’Ajuntament s’hauria d’informar als ciutadans de Tortellà
perquè molta gent no és conscient.
L’alcalde respon que des del butlletí es prendran més mesures informatives.

-

Eficiència energètica.
L’alcalde explica que en Josep Martín del Consell Comarcal a la tardar
organitzarà jornades per millorar l’eficiència energètica. I els ciutadans que
estiguin interessats els hi instal·larà un aparell per tal de controlar el consum.

-

Alcaldes del Llierca.
L’alcalde es va reunir amb els alcaldes del Llierca (Argelaguer, Montagut i Oix,
Sant Jaume de Llierca i Tortellà) per començar a mancomunar serveis. Comenta
les següents preocupacions: per una banda, hi ha un grup de joves de les
diferents poblacions que tenen problemes de violència, drogodependència i
incivisme. Creu convenient impulsar seccions informatives adreçades tan els
joves com als pares. Vindran professionals per tal d’ajudar-los i intentar canviar
aquesta actitud. Per altra banda, va parlar del tema de la reinserció laboral. Hi
ha molts joves que tenen problemes per entrar en el mercat laboral. Estan
estudiant formalitzar un conveni de col·laboració entre les 4 ajuntaments i
Càrites.

-

Festa Roser.
L’alcalde comenta que estan contents dels resultats obtinguts amb la Festa del
Roser.

-

Línies d’ajuda extraordinàries.
L’alcalde explica que es vol demanar a la Diputació una ajuda degut a greus
problemes que tenen a la zona esportiva amb els desaigües, per tal de fer una
fossa sèptica i canviar un filtre de la piscina.

-

Guifi.
L’alcalde es va reunir amb l’empresa que porta el tema del Guifi. Aquesta
empresa està donant servei alguns veïns del municipi, a nivell particular, que
està pagant l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de prestar aquest servei, per
això ha donat el contacte d’aquesta empresa als afectats per tal de que puguin
contractar i continuar gaudint d’aquest servei. Així mateix, també, comenta que
l’Ajuntament està treballant perquè arribi la fibra òptica a Tortellà.

-

Rumorologia
L’alcalde explica que el poble comenta que el poble està deixat i que abans està
més nét i ben endreçat. Per això creu necessari posar en coneixement les
següents consideracions: el dia 13 de maig va finalitzar el contracte del
treballador del SOC que es gestionava a través del consell comarcal. Així
mateix, el juny s’ha de posar en funcionament la piscina i s’havien de fer una
sèrie d’actuacions que creiem que eren prioritàries. L’agutzil es va posar malalt
a mitjans de maig. Aquestes raons han dificultat que es realitzés la neteja del
parc de can Santaló, i finalment s’ha decidit contractar a una empresa externa.
A més, la màquina de tallar gespa, la Frastrack, s’ha espatllat i n’hem hagut de
llogar una, però quan plou la màquina no pot tallar bé la gespa. No obstant,
l’Ajuntament intenta solucionar aquestes problemes, ja que no volen deixar el
poble descuidat.
L’Albert Vergés pregunta si la Fageda vindrà a tallar la gespa, com cada any.
L’alcalde respon que aquest any per dificultats econòmiques la Fageda no
prestar aquest servei, ja que es contractava com a obra social i l’Ajuntament
havia de suportar un cost molt elevat en relació amb la feina que feien.
L’Albert Vergés comenta que s’hauria de tenir en compte que hi ha gent de
Tortellà que treballa a la Fageda.
L’alcalde contesta que aquests nois que treballen a la Fageda tenen un sou i
estan treballant en la fàbrica de iogurts. De totes maneres he parlat amb la
Fageda i quan puguem assumir aquest cost els tornarem a contractar.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS
-

Decret d’Alcaldia núm. 45/16, de data 31 de març de 2016, pel qual s’acorda
aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona pel servei d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis del Servei de Medi Ambient.

-

Decret d’Alcaldia núm. 55/16, de data 27 d’abril de 2016, pel qual s’acorda
aprovar la declaració de responsable de Dipsalut.

-

Decret d’Alcaldia núm. 57/16, de data 9 de maig de 2016, pel qual s’acorda
aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per facilitar l’accés a
les noves tecnologies.

-

Decret d’Alcaldia núm. 64/16, de data 24 de maig de 2016, pel qual s’acorda
aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la pavimentació i
pintura de l’espai esportiu (pista de tennis).

-

Decret d’Alcaldia núm. 65/16, de data 24 de maig de 2016, pel qual s’acorda
aprovar sol·licitar a la Direcció General de l’Administració Local del Departament
de Governació i Relacions institucionals l’acumulació del lloc de Secretaria –
intervenció d’aquest Ajuntament a la Secretària intervenció de l’Ajuntament de
Cornellà del Terri, Sra. Susanna Vilarnau i Prujà fins que puguin proveir la plaça.

4. PROCEDIR AL SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER
LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS DE L’ESTAT ESPANYOL
DEL 26/06/2016

A fi de complir amb el que indica l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 29 de
juny, del règim electoral general, s’ha procedit al sorteig dels membres de la mesa
electoral per les eleccions generals, del proper dia 26 de juny de 2016, essent el
resultat el següent:

SECCIÓ

01

MESA

U

TITULARS
PRESIDENT/A: Josep Maria Camps Giralt
1r VOCAL: Manel Sastre Angulo
2n VOCAL: Neus Pararols Marce

DNI 36958800P
DNI 46766179A
DNI 40331802Z

Elector/a núm. 0087
Elector/a núm. 0507
Elector/a núm. 0361

DNI 40321616V
DNI 46673218P

Elector/a núm. 0391
Elector/a núm. 0165

DNI 39889149L
DNI 46650815F

Elector/a núm. 0147
Elector/a núm. 0284

DNI 77900136X
DNI 40353308S

Elector/a núm. 0262
Elector/a núm. 0504

SUPLENTS
PRESIDENT/A
1r suplent: Susana Pont Arcarons
2n suplent: Marta Fajula Agustí

1r VOCAL

1r suplent: Silvia Diaz Maroto Pedret
2n suplent: Jorge Lopez Lopez

2n VOCAL

1r suplent: Jordi Inverno Curós
2n suplent: Imma Sarola Vergés

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/16
D’acord amb la sentència del Jutjat del Social núm. 2 de Girona, de data 11 de
maig de 2015, condemnen a l’Ajuntament a pagar 158.375,41 euros més
interessos de demora.
Vist que s’ha pactat, acordant pagar 165.402,15 euros, a distribuir en tres
exercicis. S’ha de procedir a realitzar una modificació de crèdit, amb la modalitat de
crèdit extraordinari per tal d’acatar la sentència.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari núm. 2/16 que cal finançar
mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals, segons el detall
següent:
FINANÇAMENT:

•

Nous i major ingressos

Apli. Pres.
870.00

Denominació
Aplicació per finançament .............................. 55.134,05 €

Total Ingressos:

55.134,05 €

DESPESES A FINANÇAR:
•

Suplement de crèdit:

Apli. Pres.
Denominació
Consignació inicial
920-227.06 Despeses judicials
6.979,00
Total Despeses:

Modificació
Crèdit definitiu
55.134,05
62.113,05

55.134,05 €

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 majoria absoluta (4
d’Independents per Tortellà - CP i un vot de la CUP) i 2 abstencions de CIU.

vots

6. APROVAR EL CONVENI DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA RELATIU A L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI
PÚBLIC DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió del dia 12 de maig de 2016,
va aprovar el conveni tipus que regula la delegació de l’exercici de la competència
municipal del servei públic de recollida i custòdia d’animals domèstics a favor del
Consell Comarcal de la Garrotxa.
De conformitat amb l’article 16 i següents del Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, els ajuntaments
han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i
amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb
ens locals supramunicipals o amb altres municipis. Així que els ajuntaments poden
delegar aquestes responsabilitats sota el principi de millorar en l’eficiència dels
servei i sota l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei.
L’any 2002, l’Ajuntament es va delegar aquesta servei mitjançant conveni de
col·laboració al Consell Comarcal de la Garrotxa que disposa d’unes instal·lacions
pròpies, com a residència animals, i té concertat el servei a favor d’una associació
protectora d’animals.
Es modifica el text actual del conveni per incloure l’obligació específica d’elaboració
d’un estudi econòmic financer del servei que detalli anualment el cost imputat al
servei i els criteris de repartiment entre els ajuntaments que participen de la gestió
mancomunada.
Donat que és voluntat de l’Ajuntament continuar delegant l’exercici de la
competència del servei públic de recollida i custòdia dels animals al Consell
Comarcal de la Garrotxa.

L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el conveni de delegació al Consell Comarcal de la Garrotxa relatiu
a l’exercici de la competència del servei públic de recollida i custòdia dels animals,
que literalment es transcriu:
“REUNITS
D’una part, el senyor Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa,
actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, i facultat per la
signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data .... de ... de
2016.
De l'altra, el senyor, Rafel Domínguez Blázquez alcalde de l’Ajuntament Tortellà, en exercici
de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del 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, i facultat per la
signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de Tortellà de data
31 de maig de 2016.
MANIFESTEN
I. El Decret Legislatiu “/2008 de 15 d’abril que aprova el text refós de la llei de protecció
dels animals estableix en els seus articles 16 i següents que correspon als ajuntaments de
recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals
salvatges urbans.
Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts
adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb
ens locals supramunicipals o amb altres municipis.
Els ajuntaments poden delegar aquestes responsabilitat als ens locals supramunicipals, en
aquest cas a favor del Consell Comarcal, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència
del servei i sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei.
En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els
ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la
normativa aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment
amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses
especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.
Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions
de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en matèria
de medi ambient, han de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se'ls
maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició o atenció
veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes.
II. Des de l’any 2002 aquests serveis han estat delegats per l’Ajuntament a favor del Consell
Comarcal, mitjançant un conveni de col·laboració.
El Consell Comarcal disposa d’unes instal·lacions pròpies, com a residència d’animals, i té
concertat el servei a favor d’una associació protectora d’animals.
III. Per finançar el cost del servei, anualment el Consell Comarcal repercuteix els seus
costos entre els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa que tenen delegat el servei.
Per a una millor gestió del servei es proposa modificar el text actual del conveni per incloure
l’obligació específica d’elaboració d’un estudi econòmic financer del servei que detalli
anualment el cost imputat al servei i els criteris de repartiment entre els ajuntaments que
participen de la gestió mancomunada.
Aquest estudi de costos i proposta de finançament s’ha de sotmetre anualment, abans del
dia 30 de setembre, a informe preceptiu del Consell d’Alcaldes.
IV. Que l'Ajuntament de Tortellà i el Consell Comarcal de la Garrotxa comparteixen aquests
objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-los és establint uns nous acords
de col·laboració i cooperació necessaris per prestar els serveis de recollida i custòdia
d’animals, tot de conformitat amb el que preveu l’art. 7 de la llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, l’article 9.4 i el 150.1 del 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,
l'article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el Capítol II del Títol IX de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de

Catalunya, i els arts. 167.1,.b), 303 a 311 del decret 179/95, de 13 de juny que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D'acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal
per atorgar aquest document, i
CONVENEN
Primer. - Que l’Ajuntament de Tortellà delega a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, i
aquest accepta, les següents tasques referents al servei de recollida i custòdia dels animals
domèstics.
•
•

•

Recollida dels animals domèstics perduts o abandonats en el terme
municipal. Per atendre el servei de recollida serà necessària la comunicació
formal des de l’ajuntament al Consell Comarcal o a l’adjudicatari del servei.
Custòdia dels animals recollits en les instal·lacions del Consell Comarcal,
pròpies o concertades, fins al seu retorn al propietari, adopció o sacrifici,
d’acord amb el que marca la Llei de protecció i defensa dels animals. Aquesta
custòdia es farà amb totes les garanties legals establertes pel que fa a la
seguretat i salut dels animals.
La potestat sancionadora, entesa com la capacitat d’imposar i cobrar les
sancions i els costos de custòdia, i d’altres que es puguin derivar, tant de la
pèrdua com de l’abandonament o l’adopció dels animals recollits, d’acord
amb la Llei de protecció i defensa dels animals, l’ordenança governativa i les
corresponents ordenances fiscals d’aplicació.

Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa, es compromet a prestar el servei de recollida i
custòdia amb les màximes garanties, atenent a les peticions dels ajuntaments amb un
termini màxim de 24 hores, si no existeixen motius justificats que ho impossibilitin.
Tercer.- En casos de grups nombrosos d’animals que es reprodueixin sense control en el
terme municipal, caldrà actuar de manera conjunta entre el Consell Comarcal i el mateix
ajuntament per tal d’estudiar les causes i en el possible evitar la persistència de la situació,
s’entendrà però que les actuacions en aquests casos no queden contemplades, pel que fa a
les implicacions econòmiques que puguin tenir, en el present conveni, i seran finançades a
part establint els costos de manera conjunta entre el Consell Comarcal i el municipi per a
cada actuació concreta.
Quart.- L’Ajuntament de Tortellà es compromet a satisfer el valor del cost dels serveis
delegats, donat que aquest pagament es fa per serveis prestats, el Consell Comarcal
presentarà una memòria anual del servei que acompanyarà de l’estudi econòmic que permeti
la liquidació dels costos, d’acord amb el sistema establert en cada moment.
L’Ajuntament es compromet, si és necessari per part de la tresoreria del Consell Comarcal, a
fer una bestreta anual equivalent al valor del servei de l’any anterior, que serà liquidada
durant el primer trimestre de l’any següent.
Igualment, l’estudi de costos establirà els valors que serviran de base per a l’aprovació de les
ordenances fiscals municipals.
El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a presentar l’estudi de costos al Consell
d’Alcaldes de la comarca, abans del dia 30 de setembre de cada anualitat, a fi i efecte que el
Consell d’Alcaldes emeti la seva aprovació preceptiva. S’entén que l’estudi de costos serà
aprovat si obté el vot favorable de la majoria dels alcaldes i alcaldesses presents a la sessió
que tinguin delegat el servei a favor del Consell Comarcal.
Els municipis que manifestin la seva disconformitat amb la gestió i la proposta de
finançament restaran facultats per rescindir unilateralment el servei d’acord amb les causes i
condicions de rescissió que es contemplen a la clàusula 12 d’aquest conveni.
Cinquè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa realitzarà les funcions de control i gestió a què
es refereix el present conveni mitjançant els serveis tècnics adscrits als Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
En tot cas, el Consell Comarcal també resta facultat per prestar els serveis mitjançant
qualsevol forma de gestió, directa o indirecta, prevista i admesa per la legislació de règim
local. En aquest sentit, l’Ajuntament autoritza el Consell Comarcal de la Garrotxa per tal que

realitzi els procediments de licitació necessaris per a la prestació dels serveis delegats, si així
ho creu convenient i necessari per garantir el funcionament dels serveis.
Sisè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir informat l’Ajuntament de
totes aquelles actuacions que puguin afectar el normal funcionament del servei.
Setè.- L’Ajuntament de Tortellà i el Consell Comarcal de la Garrotxa, hauran de nomenar
un representant per resoldre de comú acord tot el no previst en aquest conveni.
Vuitè.- Amb la signatura del present conveni s’entén que l’Ajuntament acredita i autoritza al
Consell Comarcal de la Garrotxa per a poder dur a terme els serveis que li han estat
encomanats, donar-li la cobertura jurídica necessària per a la seva realització davant de
tercers, així com la informació necessària.
Novè.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir i facilitar a l’Ajuntament
els serveis de recollida, els dies d’estada i totes aquelles dades estadístiques de què disposi
del seu terme municipal, sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti.
Desè.- L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa, com a interlocutor únic pel
que fa a la transmissió d’informació sobre la recollida, custòdia, sacrifici, adopció d’animals i
d’altres informacions que puguin ser d’interès en algun moment per al seu municipi, davant
de l’Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa o d’aquelles altres organitzacions que es
puguin interessar per aquestes dades.
Onzè.- La vigència d'aquest conveni serà fins el dia 31 de desembre 2019, si bé la delegació
podrà ser denunciada per part dels ajuntaments amb una antelació de tres mesos abans i
sempre abans del 31 de desembre de cada anualitat.
Dotzè.- El present conveni s’extingirà i es resoldrà:
−
−

−

Per mutu acord entre les parts.
Per manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de tres mesos a
la data de termini de vigència del conveni. En cas de denúncia caldrà considerar
sempre els terminis dels contractes vigents i esperar a la seva finalització per tal
de no afectar amb la renúncia el règim econòmic del contracte subscrit amb
tercers.
Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa
aplicable.

Tretzè. - En tot el no previst en aquest conveni, es resoldrà de comú acord entre les parts.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Els atorgants en representació de les seves respectives corporacions, signen aquest conveni
per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament.”

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.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
7. APROVAR RENOVAR EL CONVENI AMB DIPSALUT EN EL MARC DEL
PROGRAMA TERRITORIAL CARDIOPROTEGIT
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar renovar el conveni amb Dipsalut en el marc del programa
territorial cardioprotegit, que literalment es transcriu:

“Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Tortellà.
Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant,
Dipsalut), representat pel seu president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de
les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 3 de novembre de 2015 i d'acord amb
la delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de
juliol de 2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l'altra, Il·lm. Sr Rafel Domínguez i Blázquez, alcalde de l’Ajuntament de Tortellà, en ús
de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de 31 de maig de 2016, assistida
per la secretària interventora municipal, senyora Susanna Vilarnau i Prujà.
Manifesten
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la
salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la
demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades
cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població,
i afecten igualment homes i dones. Un 30% dels afectats per infart agut de miocardi mor
abans de ser atès en un hospital, i en el 85% dels casos la fibril·lació ventricular és la
primera resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es
recuperen el 90% de les aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu
primers minuts, es redueixen dràsticament les possibilitats de supervivència.
4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a
tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que
garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu
ús. Aquestes normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat
respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un
estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del
programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible
millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de
personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
6. Dipsalut i l’Ajuntament de Tortellà van signar en data 5/25/2012 el conveni de cessió de
la xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 1 desfibril·lador fix.
Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als següents
PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la xarxa de
desfibril·ladors de l’Ajuntament de Tortellà, composta per 1 desfibril·lador fix.
Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic
de Cardiac Science).
Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents:
Ref.

Localització

528 Plaça de l'Església s/n, Sala d'actes
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils DEACAT.

Segon. L’Ajuntament de Tortellà es compromet a mantenir els desfibril·ladors mòbils en els
vehicles dels serveis d’emergència de primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de
protecció civil, etc). Els desfibril·ladors fixos hauran de romandre preferiblement dins del
domini públic local i, si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i
accessibles a la població les 24 hores del dia.
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de Tortellà podrà requerir canvis d’ubicació dels
desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o
modificacions estructurals de l’equipament on es troba instal·lat. En aquest cas, l’Ajuntament
de Tortellà, prèvia aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació, sempre que no
perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels
requeriments tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix caldrà la
intervenció de personal tècnic autoritzat. Totes les despeses que es generin del canvi
d’ubicació aniran a càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació, quan canviï la
geolocalització o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la tramitació i signatura d’una
addenda a aquest conveni.
Tercer. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els
paràmetres següents:
•
•
•

•
•
•
•

Mà d’obra.
Desplaçament.
Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon
estat de tots els seus components En cas d’incidència o averia tècnica, substitució i/o
reparació dels elements necessaris dins del període de 24 hores posteriors a la
incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus
components.
En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements necessaris per
garantir el ple funcionament del desfibril·lador.
Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al compliment
de les normatives vigents en cada moment.
Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de
caducitat.
Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el
control i la vigilància remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan
operatius i en disposició a ser utilitzats.

Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al
municipi. Si durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos
dins del servei de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament de Tortellà 10
dies per reparar-los. Passat el termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si
els desperfectes no han estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al
pacte dotzè.
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de Tortellà que per rescabalar-se de possibles actes
vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa d’assegurança contra robatoris de què
disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la vigència d’aquest conveni i en la mesura que
sigui possible intentarà reposar els desfibril·ladors afectats a l’Ajuntament de Tortellà per
donar el màxim de cobertura i coherència al programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori
cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.
Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de
desfibril·ladors al personal designat per l’Ajuntament, especialment primers intervinents,
segons requereixi la normativa vigent.
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal de
l’Ajuntament de Tortellà que degut a l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedits
pugui ésser demandat.
Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de
Girona un estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de
Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la
supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari
als aparells de desfibril·lació.

Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i la Corporació
Local iniciarien els canvis necessaris per a dur-ho a terme.
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una càmera
fotogràfica que capta la imatge de l’usuari. Dipsalut ha instal·lat textos informatius sobre
captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets en compliment de
l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors fixos
mitjançant petició de l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a
disposició dels ajuntaments.
L’Ajuntament de Tortellà es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol incidència que
tingui lloc en el municipi relacionada amb els desfibril·ladors. L’Ajuntament posarà a
disposició de Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió
a l’estudi de recerca esmentat
Setè. L’Ajuntament de Tortellà, com a propietari dels béns enumerats a la clàusula primera
d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions següents:
•

Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés
públic on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any.

•

No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut
durant el termini de vigència d’aquest conveni.

•

Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors,
columnes i cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat,
així com conservar-ne l’estètica i la funcionalitat.

•

Comunicar al servei tècnic qualsevol incidència mitjançant el telèfon 902 221 229 o el
correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.

•

Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i
continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la
normativa vigent.

•

Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin
operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis
de vigilància i connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Mentre l’Ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades de les cabines
amb els centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions alternatives
per tal que es pugui prestar el servei durant la vigència d’aquest conveni

•

Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador, cabina o
columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos o
inclemències meteorològiques.

•

Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la
gestió i vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos

•

Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.

•

Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors
que Dipsalut organitzi.

Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament de Tortellà
relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els
anagrames corresponents, com a cedent dels béns.

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà
convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Tortellà s’haurà de coordinar amb
Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners
d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació
municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'ajuntament o
mitjans de comunicació de titularitat pública.
Novè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense perjudici que
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions
d’aquest. Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les
opcions més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i
els seus components.
Desè. La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàusula dotzena del
conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Tortellà,
si els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest conveni, aquests
revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si
escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.
Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest conveni
implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia mediació entre les parts, i cada institució
assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Així mateix, es produirà la
reversió dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula desena d’aquest conveni.
Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa
és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se entres les parts
en el transcurs del present conveni.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol
efecte en els llocs i dates indicats.”

Segon.- Notificar el present acord a Dipsalut.
Tercer.- 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 majoria absoluta (4
d’Independents per Tortellà - CP i 2 vot de la CIU) i 1 abstenció de la CUP.

vots

8. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA RELATIVA A LES DESPESES D’INVERSIÓ PER A LA
PAVIMENTACIÓ I SANEJAMENT DEL C/SALES, LA INSTAL.LACIÓ DE
FAROLES DEL CARRIL BICI I PEL CLAVEGUERAM DEL C/VINYOT.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data de 19 d’abril de
2016, va acordar concedir una subvenció per la pavimentació i sanejament carrer
de Sales i Sant Joan, instal·lar faroles al carril bici i el clavegueram del c/Vinyot, per
import de 29.362,00€ .
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona relativa a les
despeses d’inversió per a la pavimentació i sanejament del c/Sales, la instal·lació
de faroles del carril bici i pel clavegueram del c/Vinyot, per import 29.362,00 euros.
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
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

es troba el corrent de les seves

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta (4
d’Independents per Tortellà - CP i un vot de la CUP) i 2 abstencions de CIU.

vots

9. APROVAR L’ADHESIÓ DE LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT DELS ASCENSORS DEL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA.
L’alcalde comenta que aquest acord s’adopta a nivell comarcal. Així que tots els
municipis adopten el mateix acord i no han tingut temps d’elaborar-lo. I demana
que es retiri aquest punt de l’odre del dia.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
10.MOCIÓ DE SUPORT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA DE LA
QUERELLA CONTRA L’ESTAT ESPANYOL PER CRIMS CONTRA LA
HUMANITAT PER L’AFUSELLAMENT DELS ALCALDES DE MONTAGUT I
OIX I SANT FELIU DE PALLEROLS
Aquest any fa setanta set anys que el que van ser alcaldes de de Montagut i Oix,
Pere Roura Casamitjana i Sant Feliu de Pallerols, Josep Calm Aulinas van ser
afusellats per la dictadura franquista després de ser condemnats en un consell de
guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties processals de cap mena.
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual
ha anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa tant
tots aquests alcaldes, com totes les persones afusellades (unes 192.000, inclòs el
president de la Generalitat Lluís Companys) i empresonades pel regim feixista del
general Franco continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola.
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que
deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació
d’auxili i ‘els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici dels
drets de les persones’.
Malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights Watch o
Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional sobre drets
humans, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del dels crims de
la dictadura franquista.
Aquesta situació perllongada en el temps suposa en si mateixa una perversió de la
democràcia i, en les seves conseqüències, un greuge i una agressió permanents a
tots els garrotxins d’una forma molt especial i dolorosa a les famílies tant dels
alcaldes Pere Roura Casamitjana i Josep Calm Aulinas, com la de tots els
garrotxins que van sofrir les represàlies de l’Estat espanyol sota el règim feixista

del dictador Francisco Franco. Un greuge i una agressió que es perpetuen en el
règim actual, de tal manera que el converteix en còmplice passiu, per deixadesa,
inhibició i manca de fonament democràtic.
Tancades, doncs, les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha
assumit des de fa tres anys la investigació dels crims del franquisme arran de la
denúncia de diverses víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el
diputat Joan Tardà va presentar el 15 d’octubre de 2013, al jutjat federal número 1
de Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra
l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís
Companys, 45 alcaldes catalans, entre els quals hi ha Pere Roura Casamitjana i
Josep Calm Aulinas, i dos diputats del Parlament de Catalunya.
És per això que l’alcalde proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
Primer.- Recolzar la querella presentada al Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires
contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament dels
alcaldes de la Garrotxa Pere Roura Casamitjana i Josep Calm Aulinas, entre
altres.
Segon.- Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts
a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del
franquisme.
Tercer.- Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos
Aires i al Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya i a les presidències de la
Generalitat, del Parlament de Catalunya i la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
11.ACORDS D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
12.PRECS I PREGUNTES
L’Olivier Viscido pren la paraula i demana que la moció presentada en la sessió
plenària del dia 10 de març de 2016 sobre el pagament de l’IBI de les propietats
amb titularitat de l’església s’inclogui en la propera sessió que es celebri, donat que
no s’ha s’ha inclòs en aquesta sessió tal i com es decidir.
L’alcalde respon que degut els canvis en el lloc de treball de secretaria intervenció
se’n va oblidar, però que ho inclourà en la propera sessió.
En Francesc Ten comenta que el dia 23 de juny acaben les classes de l’escola i
demana si hi ha prevista fer-hi alguna actuació ja que creu convenient treure la
palmera, sap que no és un tema fàcil però s’hauria de buscar alguna solució.
L’alcalde respon que tenen previst treure-la i que està pressupostat per uns 600
euros.
En Félix Valero explica que és una actuació complicada degut el seu pes, que s’ha
de portar en un abocador... i estan valorant-t’ho tot.
En Francesc Ten comenta que per qüestions laborals està demanat pressupostos i
que l’estiu és la millor època per treure-la.
L’alcalde hi està d’acord i que preveu poder-ho fer l’estiu.

En Félix Valero explica que, també, hi ha dos xiprers del cementiri que estan
malalts i que el plataner de darrera l’església està en mal estat.
L’alcalde comenta que volen fer una poda i treure les branques més importants.
En Félix Valero manifesta que com sempre s’ha de valorar el cost econòmic de les
actuacions ja ens limita alhora de poder dur a terme les seves perspectives.
En Francesc Ten comenta que respecte el tema de les escombraries seria intentant
fer una actuació activa, no sancionadora i que l’Ajuntament d’una manera cordial
ha de fer una acostament per informar i conscienciar als ciutadans. Així com el
tema de gossos que van sols pel carrer i els aparcaments que ha s’ha comentat al
principi de la sessió.
L’alcalde contesta que els mossos posaran multes els cotxes que estiguin mal
aparcats.
L’Albert Vergés comenta que abans que els mossos posessin multes estaria bé que
fessin un ban informatiu.
L’alcalde respon que no ho trobo necessari ja que la gent ja sap que no es pot
aparcar malament.

No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:52h.,
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.

