ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE MAIG DE 2015
A Tortellà, el dia 8 de maig de 2015, a les 21:00, es reuneix a la sala de Plens
d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Joaquim Pagès
i Manté, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera
convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es. Anna Freixas Bernardo, Albert Masoliver Frutos, Josep Juanola Picart,
Josep Reig i Canals i Ramon Bañón López.
No assisteixen:
Sra. Rosa Maria Campsolinas Quintana, 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
ORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2015 I EXTRAORDINÀRIA DE 29
D’ABRIL DE 2015
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de les
actes de les sessions anteriors: ordinària de 30 de març de 2015 i
extraordinària de 29 d’abril 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:
Considerant que aquest és el darrer i últim Ple ordinari de la legislatura l’alcalde
expressant el sentiment dels membres de la Corporació manifesta:
En aquest darrer Ple vull manifestar el nostre agraïment per l’honor d’haver-nos
permès gestionar l’Ajuntament del nostre estimat Tortellà.
Donem les gràcies a la gent del nostre poble, a les ciutadanes i ciutadans que
de forma altruista i voluntària han col·laborat per portar a terme els actes i
esdeveniments realitzats al municipi, a totes les persones que en aquests anys
han fet donacions per enriquir el nostre patrimoni col·lectiu, a les associacions i
entitats pel seu intens treball en pro de la comunitat, a la Parròquia, al personal
sanitari, docent i de serveis, al personal del Centre de dia que amb tant amor té
cura de les persones grans de la vall del Llierca i al personal de l’Ajuntament
per la meritòria tasca que realitza amb professionalitat i eficiència.
Com a ciutadanes i ciutadans estarem al servei i la disposició de la gent del
nostre poble i dels nous gestors de l’Ajuntament.
Visca Tortellà i la seva gent !

•

9 d’abril de 2015
L’alcalde va assistir al Consell d’Alcalde del Consell Comarcal de la
Garrotxa, i entre d’altres temes es va tractar del conveni de col·laboració per
al finançament estructural d’ADRINOC, memòria del Consorci d’Acció Social
de la Garrotxa 2014, la memòria d’activitats durant el 2014 de l’oficina de
consum de la Garrotxa i la nova convocatòria de subvencions del Pla de
Foment Turístic.

•

10 d’abril de 2015
Celebració del 5è aniversari del Centre de dia. El Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa, la residència Montsacopa i el personal del centre ens van oferir
un seguit d’actes molt emotius.

•

17 d’abril de 2015
L’alcalde i el 2n tinent d’alcalde varen assistir a la reunió que organitzava
l’empresa PRODAISA per tractar del tema d’aigües.

•

4 de maig de 2015
El 2n tinent d’alcalde va assistir a la reunió del Consorci de l’Alta Garrotxa, i
entre d’altres temes es va tractar de la liquidació del pressupost, modificació
dels estatuts, de les quotes de participació i de l’estat de tramitació del Pla
Especial.

•

7 de maig de 2015
El 2n tinent d’alcalde va assistir a la sessió del Ple del Consell Comarcal de
la Garrotxa i, entre d’altres temes es va tractar de l’obertura de l’expedient
de contractació de servei de menjador escolar de la Garrotxa, la pròrroga
del conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de
Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa per al desenvolupament del
programa de teleassistència i modificar estatuts del CILMA.

•

Degut al sinistre (incendi de material plàstic) que es va produir a la
depuradora, les companyies d’assegurances portaran a terme els treballs
de reparació pel que fa a pintura, electricitat, vidres....

•

El dimarts dia 28 d’abril es va dur a terme el judici de la demanda
interposada per la Margarita Cufí Torrent i els seus fills, Adrià i Sergi, per la
mort de l’Esteve Vila Marce.

•

Donacions:
-

-

La Marga Ros donació d’un quadre de la col·lecció “
L’univers i l’esperit”.
El Doctor Joan Teruel donació de la xiloteca dels Països
Catalans.
Ricard Aiguaviva donació d’un CD de fotos de la
descoberta de la placa en memòria del fill il·lustre del
nostre poble, el mestre Sr. Llorenç Jou i Olió.
Jaume Borrat per la donació d’un parell de xiruques del
model A-3.

•

Donar les gràcies en Liberto Noguer per l’escultura en honor dels culleraires
de Tortellà.

Convalidació dels següents Decret d’Alcaldia:
- Decret d’Alcaldia núm. 1/15, de data 1 d’abril de 2015, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció extraordinària a la Diputació de Girona per a
pavimentar i fresar el c/Olot.
- Decret d’Alcaldia núm. 50/15, de data 5 de maig de 2015, pel qual s’acorda
ordenar l’execució subsidiària i forçosa de les sentències dictades per la
Jurisdicció Contenciosa i dels actes administratius pel que fa a l’enderroc de
les obres il·legals realitzades al paratge camp d’en Serra i el cessament de
l’ús d’habitatge.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE
TRES PORCIONS DE TERRENY
Vist que l’Ajuntament de Tortellà disposa d’uns terrenys, i es considera que és
d’interès públic cedir el seu ús per dedicar-lo a horta de cultiu i amb la intenció
d’ocupar el temps lliure, i aquesta finalitat preval damunt l’obtenció d’una
rendibilitat econòmica.
Així que la finalitat de cessió d’ús de tres porcions de terrenys són:
-

ocupar el temps lliure
tenir les parcel·les en bon estat i ben cuidades

En data 22 de març de 2011, els serveis tècnics municipals varen emetre
informe urbanístic, adjuntat plànol topogràfic de la zona dels horts subdividint la
parcel·la en tres porcions de terrenys.
En data 21 de gener de 2015, la Secretaria va emetre Informe sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir per l’adjudicació d’aquests
terrenys.
En el Ple de 30 de gener de 2015, es va acordar aprovar l’expedient i el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir en l’adjudicació de la
cessió d’ús de tres porcions de terreny.
L’expedient es va sotmetre a informació públic per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el BOP de Girona, núm. 52, de data 17 de març de 2015 i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i durant l’esmentat termini no es varen
presentar al·legacions.
Així mateix, també, en la mateixa sessió plenària de data 30 de gener, es va
declarar oberta la licitació per tal que tots aquells que estiguin interessats
poguessin presentar les seves propostes en el termini de 15 dies. I, es varen
presentar 3 proposicions que consten en l’expedient.

Examinada la documentació que obra a l’expedient, i de conformitat amb allò
que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Declarar exclosa, per incompliment del termini de presentació de les
sol·licituds, la proposta presentada per la Sra. Laia Mas Comamala.
Segon. Declarar admeses les propostes presentades per la Sra. Cristina
Cornet, la Sra. Esther Montmany i el Sr. David Gimeno. .
Tercer. Adjudicar la cessió d’ús per a horta de cultiu de les següents porcions
de terreny a les persones que s’indiquen a continuació, segons sorteig:
- Cristina Cornet ...............
- Esther Montmany ...........
- David Gimeno .................

Hort núm. 2
Hort núm. 3
Hort núm. 1

Quart. Citar els adjudicataris de la cessió d’ús dels terrenys per la signatura del
contracte, que hauran de personar-se a les oficines municipals, dins dels 15
dies següents de la notificació dels presents acords.
Cinquè. Notificar el present acord a les persones interessades.
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la gestió i signatura de tots els documents
que siguin necessaris.

4. APROVAR INICIALMENT LA DENOMINACIÓ DEL CAMÍ DE CAN PUIG
Vist la necessitat d’aprovar la denominació del camí de can Puig del municipi.
Vist el que disposa el Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels ens locals i l’article 222.3 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local.
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar la denominació del camí de can Puig.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de vint dies
a l’efecte de que qualsevol persona pugui examinar l’expedient i si s’escau
presentar les al·legacions que consideri convenients. En el supòsit de no
presentar-se suggeriments el present acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la gestió i signatura de tots els documents
que siguin necessaris.

5. APROVAR LA RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU
TITULAR I JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Vist l’expedient instruït per a la renovació del càrrec de Jutge de Pau titular i
substitut, tramitat d’acord amb el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau, i de conformitat amb els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial.
La convocatòria pública per a la renovació del càrrec de Jutge de Pau titular i
substitut s’ha publicat, mitjançant edicte inserit en el BOP de Girona núm. 69,
de 10 d’abril de 2015, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant l’esmentat termini s’han presentat les següents instàncies:
-

Eulogi Torrent i Corominas
Daniel Iglesias Díaz
Emili Pagès i Font

La instància presentada pel Sr. Daniel Iglesias Díaz resta exclosa per causa
incompatibilitat en base a l’article 389.3 LO 6/1985 del Poder Judicial “ el càrrec
de jutge és incompatible amb les ocupacions o càrrecs dotats o retribuïts per
l’Administració de l’Estat, les Corts Generals, la Casa Reial, Comunitats
Autònomes, Províncies, Municipis i qualsevol altre entitats, organismes o
empreses dependents d’uns o altres”.
Vist que el sistema de votació per escollir els candidats del Jutge de Pau titular
i el substitut és el de votació secreta d'acord amb el que disposa l'article 102.3
del ROF. I tal i com indica la Llei Orgànica del Poder Judicial, s’ha de realitzar
dues votacions, una pel jutge de pau titular i l’altre pel substitut.
Primerament es procedeix a la votació del càrrec de Jutge de Pau titular.
L’alcalde s’absté en aquesta votació, de conformitat amb el que estableix
l’article 28 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú que estableix
que “són motius d’abstenció els següents: (...) b) Tenir parentiu de
consanguinitat dins el quart grau, o d’afinitat dins el segon, amb qualsevol de
les persones interessades...”. El resultat d’aquesta votació ha estat de 5 vots
pel Sr. Emili Pagès i Font, per tant, per majoria absoluta queda escollit per
ocupar el càrrec de Jutge de pau titular. I, el Sr. Eulogi Torrent i Coromina obté
6 vots per ocupar el càrrec del Jutge de pau substitut.
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Escollir el Sr. Emili Pagès i Font com a Jutge de pau titular i el Sr.
Eulogi Torrent i Corominas com a Jutge de pau substitut, per un termini de 4
anys.
Segon.- Trametre el present acord al Tribunal Superior de Justícia i al Jutjat de
Primera Instància i Instrucció d’Olot, als efectes del seu nomenament.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.

6. APROVAR INICAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA
“SUBSTITUCIÓ DE LA FUSTERIA DE LES ESCOLES”
Atès es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres
consistents en la substitució de la fusteria de les escoles.
Atesa la característica de l’obra pels serveis tècnics i jurídics municipals, es
considera que el procediment més adequat és el procediment negociat sense
publicitat.
Atès que en data 29 d’abril de 2015 es va emetre informe de la Secretària interventora sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent i sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 24 d’abril de 2015 es va motivar
la necessitat de iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, tot
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada, i motivant la
necessitat de tramitació del mateix pel procediment negociat sense publicitat.
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte, així com
el plec de prescripcions tècniques que formen part del contingut del projecte
aprovat pel Ple de la Corporació.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 94 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a l’obra consistent en la substitució de la fusteria de les
escoles.
Segon.- Autoritzar, en quantia de 74.902,67euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida
322.63200 de l’estat de despeses del pressupost municipal per a l’exercici
2015.
Tercer.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que han de regir el contracte d’obres de la substitució de la fusteria de les
escoles mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Quart.- Sol·licitar ofertes a tres empreses, per tal que en el termini de 26 dies
naturals presentin les ofertes, en els termes indicats en el Plec de clàusules
administratives particulars.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde de la Corporació a realitzar tants actes i gestions
com siguin necessaris per l’execució dels presents acords.

7. APROVAR DONAR FE DE L’EXISTÈNCIA DE LA MASIA DEL MAS EL
CARITG
La masia “El Caritg” propietat del Sr. Àngel Nogué i Sans, que es troba a la
zona Nord del municipi va ser, en el seu moment, exclosa del catàleg de
masies i cases rurals.
Feta la reclamació pertinent, per la propietat, aquesta no fou acceptada.
La corporació dóna fe de l’existència d’aquesta masia, que anys enrere fou
habilitada i fins fa poc els seus camps i olivets conreats.
És de justícia autoritzar la rehabilitació de la mateixa donada la seva real
existència i el fet que es tornaria a donar vida a un sector del nostre poble.
Els beneficis pel territori, per la biodiversitat i pel sosteniment de l’espai rural
fan necessària aquesta autorització.
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Donar fe de l’existència de la masia del mas el Caritg, situada al Pla
del Caritg del terme municipal de Tortellà, en un finca de 55,90 hectàrees.
Segon.- Notificar el present acord al propietari de la finca.
8. APROVAR SOL·LICITAR UNA PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL
CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE LA SECRETARIA D’INCLUSIÓ
SOCIAL I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL DEL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PEL
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL
Amb data 28 de juliol de 2010, es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Tortellà per a la
prestació del Servei d’Atenció Integral a les persones grans en l’Àmbit Rural.
Així mateix el pacte cinquè del conveni estableix la vigència d’aquest fins el 31
de desembre de 2013 i que pot ser prorrogat amb pròrrogues expresses per
anys successius, per acord d’ambdues parts, sempre que no hi hagi denúncia
per qualsevol d’elles amb una antelació de dos mesos, en el cas que es
continuïn complint els pactes estipulats i sempre d’acord amb els disponibilitats
pressupostàries.
Donat que és voluntat de l’Ajuntament prorrogar el conveni per a l’any 2016 per
a la prestació del servei de 20 places d’Atenció Integral a la gent gran en
l’Àmbit Rural a Tortellà.
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:

Primer.- Sol·licitar una pròrroga excepcional del conveni interadministratiu per
a l’any 2016 entre la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia
Personal del Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de
Tortellà per a la prestació del servei de 20 places d’Atenció integral a la gent
gran en l’àmbit rural.
Segon.- Notificar el presenta acord al Departament de Benestar Social i
Família i al Consorci d’acció social de la Garrotxa.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la gestió i signatura de tots els documents
que siguin necessaris.

9. APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
GARROTXA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DE
GARROTXA PEL FINANÇAMENT DE LA PARTICIPACIÓ EN
PROGRAMA LEADER 2014-2020 QUE ES GESTIONA A TRAVÉS
L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL
LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA (ADRINOC)

LA
LA
EL
DE
DE

A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa pel finançament de la participació en
el programa Leader 2014-2020 que es gestiona a través de l’associació per al
desenvolupament rural integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC), que literalment transcriu:
“MANIFESTEN
I.- El programa Leader és una metodologia de treball de la política de
desenvolupament rural europea que s’ha aplicat durant les dues darreres dècades, a
través de la qual es persegueix el desenvolupament integral de les zones rurals amb la
participació i el consens de tots els seus actors locals.
II.- Mitjançant el Leader es promou que els agents locals posin en marxa estratègies
originals, amb un enfocament anomenat bottom-up, és a dir, una metodologia
ascendent, on les decisions es prenen des de cada territori, amb els recursos que les
administracions posen a la seva disposició.
III.- Que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la
zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) constituïda el 30 de juny de 2008 que té
entre els seus objectiu específics, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos
econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa Leader de la Unió
Europea, assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les
directives comunitàries.
IV.- Que en els Estatuts aprovats segons l’última modificació de data 28 de gener de
2015, en l’article 2 es regulen els objectius de l’Associació: “L’Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya es constitueix
amb l’objecte de promoure el desenvolupament sostenible dels municipis rurals de les
comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, Gironès i la Selva,
en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic i qualsevol
altre tipus d’activitat, si bé lligant el seu creixement als criteris de desenvolupament
sostenible. Participar en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per
aplicar la metodologia leader en l’àmbit d’actuació de l’associació”.
V.- Les finalitats de l’Associació regulades en l’article 3 dels seus Estatuts són:

1. Facilitar suport tècnic i assessorament de tot tipus a qualsevol iniciativa de
desenvolupament econòmic.
2. Potenciar el desenvolupament sostenible, de manera compatible amb la
conservació i la preservació del medi.
3. Donar suport a iniciatives d’empreses d’interès pels municipis rurals.
4. Promoure i ajudar al manteniment de les estructures familiars en l’àmbit rural,
especialment les estructures agràries.
5. Potenciar el creixement i la difusió de noves fórmules mixtes de treballs agrícoles,
ramaders o forestals amb activitats didàctiques, formatives i de conservació del medi
natural i cultural.
6. Potenciar o crear iniciatives de gestió, millora, conservació, manteniment del medi
ambient i de formació, educació i divulgació en temes ambientals, del medi natural i
cultural.
7. Fomentar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en l’àmbit rural.
8. Gestionar i optimitzar els recursos provinents del programa de Desenvolupament
Rural de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les normes establertes en la
normativa del mateix.
9. Gestionar, tramitar, canalitzar i concedir qualsevol tipus d’ajuts o recursos
provinents d’entitats públiques i/o privades, particularment de la Generalitat de
Catalunya i/o la Unió Europea, en relació a la consecució de les finalitats indicades i
fer-ne el posterior seguiment i control.
10. Col·laborar, cooperar, coordinar, organitzar i/o portar a terme les iniciatives que es
diguin a terme en el marc d’aquestes finalitats amb els organismes públics i privats, les
empreses i les entitats que correspongui.
11. Impulsar les accions que siguin necessàries per l’aplicació d’un turisme sostenible i
de qualitat.
12. Impulsar accions de bones pràctiques en l’àmbit rural que repercuteixi positivament
en el seu desenvolupament.
13. Dur a terme totes aquelles accions relacionades amb els objectius de l’Associació.
VI.- En data 13 de març de 2015 es va reunir el Comitè de Selecció de grups d’acció
local i estratègies, previst en l’article 7 de l’Ordre AAM/387/2014, acordant l’aprovació
amb caràcter provisional del GAL Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la
Zona Nord-Oriental de Catalunya, ratificat amb la Resolució de selecció provisional de
data 24 de març de 2015 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM).
VII.- Que cal una aportació local per a poder gestionar correctament els ajuts Leader
en el període 2014-2020 i havent realitzat els càlculs pertinents, es preveu finançar el
global de l’estructura i projectes de cooperació i propis d’ADRINOC en la seva major
part, aproximadament 50%, a través de les ajudes per animació i funcionament per als
Grups d’Acció Local previstes en la mesura 19 del PDR de Catalunya 2014-2020/22
que finançarà el DAAM. Per la part no finançada pel DAAM, es sol·licita una aportació
a la Diputació de Girona, a la Diputació de Barcelona i als 75 municipis que formen
l’àmbit territorial d’ADRINOC. La part que s’esdevingui a repercutir sobre els municipis
es distribuirà proporcionalment segons el nombre d’habitants, l’activitat empresarial i la
capacitat tributària de l’Ajuntament.
VIII.- En l’article 7 corresponent a l’apartat de deures del socis en el seu apartat 2 es
regulen els drets i deures dels socis: Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el
pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts
i aprovades d’acord amb aquests .I en el capítol VI del Reglament de Règim Intern es
regula el Règim Econòmic de l’Associació: Les aportacions anuals seran aprovades
per l’Assemblea General només per a aquelles entats sòcies de caràcter públic que es
determinin. Les aportacions es lliuraran amb una periodicitat semestral i seran
abonades al compte bancari de l’Associació duran el primer mes de cada semestre
(gener i juliol).
IX.- L’àmbit d’actuació d’ADRINOC inclou tota la comarca de la Garrotxa i el Consell
Comarcal de la Garrotxa vol ser l’Administració de referència, en especial, la institució

més propera per als ajuntaments i els veïns de la comarca, a més de l’interlocutor per
a temes d’àmbit comarcal amb qualsevol administració i/o entitat. En aquest sentit, el
Consell Comarcal de la Garrotxa és un dels socis públics d’ADRINOC i com institució
comarcal pot vehicular les aportacions dels diferents municipis de la comarca,
garantint que les decisions es prendran amb el màxim consens, amb la implicació de
tots els agents, i amb l’objectiu de potenciar un entorn que afavoreixi el
desenvolupament econòmic de la Garrotxa i la qualitat de vida dels seus ciutadans Per
tot l’esmentat, les parts signants
CONVENEN
Primer.-Objecte
Aquest conveni té per objecte regular l’aportació econòmica dels ajuntaments de la
comarca de la Garrotxa que es comprometen a pagar per finançar la participació de la
comarca en el Programa Leader 2014-2020, que es gestiona a través d’ADRINOC.
Segon.-Criteri de repartiment entre municipis.
Aplicar un criteri pel repartiment de la quota a pagar anualment per cada municipi
durant el període de vigència del conveni, resultant de l’aplicació dels següents
paràmetres i ponderació:
CRITERI D’APLICACIÓ % de ponderació

Nombre d’habitants del municipi 15%
Activitat empresarial en el municipi 70%
Capacitat tributària de l’ajuntament 15%
La quota resultant pels anys 2015 i 2016 individualitzada per cada municipi es recull a
l’Annex 1 del present conveni.
Tercer.- Pagament
El pagament de la quota de participació que correspon pagar a cada ajuntament es
realitzarà a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, dins el primer trimestre de cada
any natural; i el Consell Comarcal es compromet a transferir aquests imports a favor
d’ADRINOC en concepte de quota de participació en qualitat de soci, a fi de finançar
els costos estructurals i de gestió del programa Leader 2014-2020.
Quart.-Vigència
Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva signatura i serà vigent durant els anys
compresos entre el 2015 i el 2022, període que inclou el Programa Leader 2014-2020,
que està previst que finalitzi i es liquidi a l’any 2022.
Cinquè.- Causes d’extinció
El present conveni es resoldrà:
• Per mutu acord entre totes les parts.
• Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa
aplicable, prèvia denuncia d’una de les parts. L’incompliment de les obligacions d’una de
les parts comportarà el requeriment de responsabilitat i si s’escau d’indemnització de
danys i, perjudicis.
• Automàticament en el moment del seu venciment.
Sisè.- Jurisdicció competent
El present conveni té naturalesa jurídica de conveni interadministratiu de cooperació,
de conformitat amb el que preveu l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de
juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Per
tant, les qüestions litigioses que se’n derivin del mateix, seran competència de la
jurisdicció contenciosa administrativa.”

Segon.- Notificar el presenta acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la gestió i signatura de tots els documents
que siguin necessaris.

10. APROVAR ELS MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I DE
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS
D’acord amb el que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i les articles 30 i 31 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial Decret 2568/2086, de 28 de novembre.
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar els models de declaració d’activitats i de declaració de béns
patrimonials.

11. APROVAR AUTOTIZAR QUE EL CLUB RALLY CLASSICS PASSI PEL
MUNICIPI DE TORTELLÀ
El Servei Català de Trànsit va presentar instància, en data 21 d’abril de 2015,
registre d’entrada núm. 260, sol·licitant autorització perquè el Club Rally
Classics pugui passar pel municipi de Tortellà el XXXI Volta Catalunya de
trobada de vehicles antics, el dia 23 de maig de 2015, aproximadament entre
les 10:45 fins a les 11:45 del matí.
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Concedir el Club Rally Classics l’autorització per passar per aquest
municipi el XXXI Volta Catalunya trobada de vehicles antics, el dia 23 de maig
de 2015, aproximadament entre els 10:45 hores fins a les 11:45 hores del matí.
Segon.- El Club Rally Classics 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 Rally Classics.
12. APROVAR SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ PER ATORGAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A
FAVOR DELS AJUNTAMENTS
Vista la resolució de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals
GRI/827/2015, de 22 d’abril, pel qual s’obra la convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntament perquè abonin

retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2015, publicat
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6861 de data 29 d’abril
de 2015.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament acollir-nos en aquest ajut, donat a
que hi ha electes en règim de dedicació parcial .
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar sol·licitar al Departament de Governació i Administracions
Públiques ajuts perquè abonin retribucions als següents electes:
- Sr. Josep Reig i Canals, 75% de dedicació.
- Sra. Anna Freixas i Bernardo, 75% de dedicació.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.

13. APROVAR ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I
CULTURAL 2015
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data de 7 d’abril de
2015, va acordar concedir una subvenció de Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, per import de 25.500€, distribuïts de la següent manera:
- Pavimentació del camí de can Closa: 15.675,00€
- Enllumenat públic: 6.000,00€
- Despeses culturals: 3.825,00€
A proposta de l’alcale, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació del fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2015, per import de 25.500€.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

14. 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 8 de maig de 2015, de les quals, una vegada
examinades, el Ple n’aprova el pagament.
15. ACORDS D’URGÈNCIA
Prèvia declaració d’urgència, i per unanimitat, s’acorda:
a) Aprovar sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la
pavimentació del c/Olot
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 21 d’abril de 2015, va aprovar les
bases específiques reguladores i la convocatòria de les subvencions dins el
“Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2015”.
Donat que el carrer d’Olot, del terme municipal de Tortellà, es troba en molt mal
estat, ja que el ferm està caient a trossos.
Aquest via urbana municipal és molt transitada, donat que hi ha el centre cívic i
social (dispensari, centre de dia i sala de lectura). Així mateix, també, és el
carrer d'entrada a la vil·la provinent del municipi veí Montagut.
Realitzar aquesta actuació representaria una millora en tots els aspectes
socials i econòmics del nostre poble.
A proposta de l’alcalde, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció del Pla Especial
d’Inversions Sostenibles, per a la pavimentació del c/Olot, per import de
11.308,09 euros.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per tal de fer efectius els presents acords.

16. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les
21:35h., 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.

