Ajuntament de la Vall d’en Bas
Sant Esteve , 3
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 225
ajuntament@vallbas.cat

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS DE DATA 4 DE
DESEMBRE DE 2018

Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ordinari
4 de desembre de 2018
de 20:05 a 21:02
Saló de sessions de l’Ajuntament

ASSISTENTS:
Sr. Lluís Amat i Batalla, alcalde i regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Pilar Fabregó i Cullet, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Lluís Pujiula i Ramisa, regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Cristina Molas i Casacuberta, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Josep Pujol i Casanova, regidor de La Vall Plural-Acord-Municipal
Sr. Miquel Calm Puig, regidor del PDeCAT
Sr. Josep Gumí i Quintana, regidor del PDeCAT
Sr. Joan Domènech i Gurt, regidor del PDeCAT
Sr. Sergi Pujolriu i Masoliver, regidor del PDeCAT
Sra. Marta Mercader i Colomer, secretària-interventora accidental
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:
Sra. Anna Mercader i Aulinas, regidora de la Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Dúnia Clota i Serramitjana, regidora del PDeCAT

Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, el Sr. Alcalde obre la sessió.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior 30 d’octubre de 2018
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’acta
anterior. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els
regidors assistents.
2. Aprovació del Pressupost general de la Corporació per a l’any 2019

Vist el projecte de Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici de 2019 i
l'expedient instruït a l'efecte que resta acompanyat de les corresponents Bases
d'Execució, atès que el mateix és integrat pel de la pròpia Entitat al no haver-hi
organismes autònoms constituïts dependents ni societats mercantils amb participació
municipal.
Vista la plantilla del personal d'aquest Ajuntament, formada per la relació de
personal funcionari i laboral al servei de la Corporació Municipal.
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Vist l'informe econòmic i financer d'Intervenció i de conformitat amb el que disposa
l’article 168 del RDL 2/2004 de 5 de març, 291 de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’article 26 del Decret 214/90 de
30 de juliol, pel qual s’aprova el i 26 del Decret el Reglament de Personal al Servei
de les Entitats Locals i disposicions concordants, es proposen al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal de la Vall d'en
Bas per a l'any 2019, que puja a l'import de 3.603.060,00 €, amb la següent
distribució:

PRESSUPOST GENERAL - RESUM PER CAPÍTOLS

ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons Contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius Financers
Passius Financers

EUROS
796.380,00
1.428.200,00
16.000,00
212.317,00
65.000,00
960.163,00
0,00
0,00
125.000,00

TOTAL

3.603.060,00

ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alineació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

EUROS
1.216.000,00
70.000,00
866.100,00
688.660,00
1.800,00
479.000,00
281.500,00
0,00
0,00

TOTAL
SEGON.- Aprovar les bases d'execució del referit pressuposts.

3.603.060,00
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TERCER.- Aprovar la plantilla de personal integrada per la relació detallada de les
places de personal funcionari i de laborals.

GRUP

PLACES

VACANTS

Observacions

FUNCIONARIS
Funcionaris d’habilitació estatal
Secretari-Interventor

A1

1

1

Ocupada amb
caràcter
accidental

Escala d’Administració General
Subescala Administrativa
Subescala Auxiliar

C1
C2

1
1

1

Escala d’Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnics Superiors
Tècnics Mitjans

A1
A2

1
1

LABORALS: Indefinits o
temporals
Tècnics Mitjans
Directora Llar Infants
Educadores Llar Infants
Administrativa (Oficina Turisme)
Monitor pavelló
Personal qualificat ofici
Auxiliars Administratius
Personal qualificat oficis (Brigada)
Personal neteja

A2
A2
C1
C1
C1
C1
C2
C2
AP

2
1
4
1
1
3
2
5
5

2
1
1
1
1
1
2

QUART: Exposar al públic el present acord pel termini de quinze dies al BOP de la
província de Girona, al tauler d’anuncis municipals i a la web de la corporació.
CINQUÈ.- Les esmentades aprovacions, que són de caràcter inicial, es convertiran
en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu d'exposició
pública sens perjudici de donar compliment a allò que disposa l’article 150.3 i 4 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no havent-se d’adoptar nou acord si no es
presenten reclamacions i/o observacions al present acord.

Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord d’aprovació del Pressupost
General 2019, la plantilla de personal i les bases d’execució. Comenta que el
divendres 30 de novembre ja es van reunir amb el grup de l’oposició per explicar
amb més detall el Pressupost de l’exercici 2019. Explica que aquest Pressupost
segueix la línia de consens que es va aconseguir l’any 2018 on es va aprovar el
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Pressupost per unanimitat i destaca que es vol potenciar les subvencions a les
entitats i associacions, l’estalvi energètic, educació, joventut, tot el tema de la gent
gran, etc. Afegeix que aquest Pressupost presenta una estalvi net de 160.000 euros
aproximadament, un increment del 13,49% respecte l’exercici anterior. Respecte les
inversions que proposen destaca les inversions en edificis municipals, sala annexa
del pavelló, vestidors, adquisició d’un vehicle elèctric, instal·lació de plaques solars a
l’Ajuntament, urbanització del Polígon de la Serra, la pavimentació del carrer d’Olot,
xarxa ciclista que es farà a través d’un FEDER, i Habitatges de protecció oficial.
Comenta que s’han tingut en compte les propostes que ells van proposar en la reunió
del passat dia 30: inversió enllumenat públic i carreteres. En relació a la seva
proposta d’instal·lar càmeres, aquesta no s’ha tingut en compte ja que per ells no és
un tema prioritari.
Seguidament pren la paraula el Sr. Miquel Calm i comenta, respecte l’enllumenat
públic, que falta tot el nucli antic del Mallol i que només s’ha fet al barri de les
Olletes.
El Sr. Alcalde respon dient que no és veritat, que el Tècnic Municipal li va dir que
estava tot fet i el regidor Sr. Josep Pujol ho confirma.
El Sr. Miquel Calm comenta, respecte el tema de les plaques solars, que ells havien
demanat instal·lar-ne al Museu tal com estava previst inicialment i encara no s’ha
fet. Afegeix que sap que la prioritat de l’actual equip de govern és posar plaques
solars a l’edifici de l’Ajuntament i creu que s’hauria de fer un esforç per posar-ne en
molts altres llocs.
El Sr. Alcalde comenta que és veritat que el seu equip de govern, a partir de la
subvenció concedida, prioritza instal·lar plaques solars a l’Ajuntament per la
repercussió que tenia.
El Sr. Miquel Calm comenta, respecte l’arranjament de carreteres, que l’asfalt es
comença a trencar. Explica que ells ja es van equivocar en el seu moment posant reg
asfàltic i ara tornarà a passar el mateix. Afegeix que un altre tema important és fer
les cunetes per treure l’aigua de sobre la carretera i evitar que aquestes es facin
malbé. Curiosament el tram que està més bé és el de la carretereta de la Casilla fins
la Caseta dels caçadors, amb un gruix de 4-5 centímetres de gruix i conclou que
s’hauria de prioritzar l’arranjament de les carreteres de la parcel·lària amb un gruix
de 3-4 centímetres de gruix, per tant, fer un pla d’arranjament i negociar amb una
empresa d’asfalt per tal que cada any s’executés un tram.
El Sr. Alcalde respon dient que amb dos anys s’ha fet una inversió molt gran amb
carreteres: tot el tram de La Pinya, les Olletes, tot el Veïnat Nou... s’ha fet una feina
d’inversió, sobretot de la base.
El Sr. Miquel Calm reconeix que ells també es van equivocar i el reg asfàltic no ha
funcionat.
El Sr. Alcalde respon dient que la inversió no només ha estat reg asfàltic sinó que en
tots aquests quilòmetres de carretera s’han ampliant metres, s’ha reforçat el ferm i
amb l’ajuda de la Diputació s’ha fet aquest reg triple.
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El Sr. Miquel Calm comenta que ja es veurà al llarg del temps però que ells creuen
que la millor solució és posar un gruix i s’haurà acabat el problema durant 20-25
anys. Afegeix que per això s’hauria de fer aquesta inversió per fases i fer un
arranjament ben fet, perquè sinó d’aquí 3-4 anys s’haurà de tornar a invertir.
El Sr. Alcalde comenta que entén el que proposa però la diferència és que la feina
grossa ara ja està feta.
El Sr. Miquel Calm comenta que haurien de ser més atrevits amb aquesta partida
d’inversió de 90.000 euros per arranjar carreteres.
El Sr. Miquel Calm comenta respecte la inversió de pont del Verntallat que aquesta
inversió l’hauria de pagar la Diputació de Girona. La carretera és de la Diputació i si
mai passa alguna cosa, la responsabilitat és de la Diputació i per tant, el pont és un
problema que hauria de resoldre la Diputació de Girona.
El Sr. Alcalde respon explicant que aquesta inversió del pont està dins la subvenció
del FEDER.
El Sr. Miquel Calm creu que això és a part del FEDER. Comenta que ell ja sabia que
passaria això quan es va fer el bicicarril i que si aquesta obra la fes la Diputació, es
tindrien més diners per fer bicicarril. Continua explicant que la carretera és de la
Diputació i per tant, és qui té la responsabilitat. Recorda que en el seu dia ja van
obligar a posar unes balles davant de l’Escola Ventallat per evitar el perill i que per
tant, és la Diputació qui ha de resoldre el problema del pont.
El Sr. Miquel Calm comenta que per ells el tema de les càmeres és un tema
important i interessant. Afegeix que ja es va discutir en el seu moment però recorda
que tot i que no resoldrien tots els problemes, donarien una mica de tranquil·litat a
molta gent, ja que últimament hi ha hagut molt robatoris.
El Sr. Miquel Calm comenta que s’han apujat en un 47% els ingressos de l’IBI de
rústica i per això consideren que si majoritàriament són els pagesos que paguen
aquest IBI, s’hauria de buscar incentivar-vos d’alguna manera per mirar que tinguin
un retorn d’aquests diners que estan pagant de més. Per exemple, incentivar que
s’arreglin els coberts, exempció de la llicència d’obres, donar alguna subvenció...
Creu que tot això justificaria haver apujat l’IBI.
El Sr. Alcalde insisteix en que ells no han apujat l’IBI de rústica sinó que aquest
increment ha vingut donat per l’Estat, que és molt diferent, és un matís molt
diferent.
El Sr. Miquel Calm comenta que és veritat que l’increment ve de l’Estat però qui
recapta aquests ingressos és l’Ajuntament, i és l’Ajuntament el que decideix el que fa
amb els seus diners.
El Sr. Alcalde respon explicant que fa tres anys enrere l’Ajuntament va decidir no
apujar l’IBI, i això també va repercutir als pagesos.
El Sr. Miquel Calm continua explicant que no és el millor moment i comenta que sap
d’algun municipi de l’Empordà que han aplicat alguna mesura. Afegeix que si no es
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vol abaixar el coeficient, es podria incentivar mitjançant alguna mesura per retornar
de forma directa aquests majors ingressos recaptats.
El Sr. Alcalde recorda que es pot invertir aquests majors ingressos amb carreteres i
camins, que en certa manera ja seria una mesura de retorn d’aquests diners.
El Sr. Miquel Calm comenta que en aquests pressupostos falten moltes coses i que li
hagués agradat molt aprovar-los ja que seran els últims pressupostos on podrà
intervenir. Creu que s’han fet molt ràpid, una mica “copiar” i “pegar”, que en aquests
pressupostos tornen a sortir moltes coses que ja venen d’anys anteriors, el pont del
Verntallat, les cases de proteccions oficial on no hi ha cap estudi,...
El Sr. Alcalde respon dient que això no és veritat, que hi han projectes.
El Sr. Miquel Calm comenta que fa anys es van fer unes enquestes sobre la
necessitat de fer habitatges de protecció oficial i en tota la Vall van sortir unes 25-30
persones i davant aquesta necessitat es va començar a treballar amb la proposta.
Afegeix que en aquest cas, s’ha fet al revés, no s’ha fet cap enquesta per veure
realment la necessitat abans de fer el projecte. Amb això no diu que no s’hauria de
fer protecció oficial però és important tenir prèviament una radiografia de La Vall.
Afegeix que si no es venen parcel·les no es farà la inversió. També comenta que
actualment el preu dels pisos de protecció oficial estan casi al mateix preu que els
pisos normals.
El Sr. Alcalde diu que això no és cert, que la inversió no es finança només amb la
venda de parcel·les i aquesta inversió és plurianual. Afegeix que si s’ha fet una
anàlisi i que es parla més de lloguer. Comenta que aquesta inversió es pot fer via
entitat bancària, al reduir el deute tenim un marge ampli per endeutar-nos i tirar
endavant la construcció d’habitatges de protecció oficial. Afegeix que ja s’han tingut
reunions amb el Departament d’Habitatge.
El Sr. Miquel Calm comenta que aquesta inversió val molts diners i que no sap com
es finançarà i és molt difícil que una entitat bancària doni un préstec.
El Sr. Alcalde respon dient que ja ha parlat amb alguna Entitat Bancària i que hi ha
opcions. Afegeix que el fet d’haver anat reduint el deute (acabarem el 2018 amb un
25%) permet tenir un marge per obtenir finançament mitjançant operacions de
crèdit.
El Sr. Miquel Calm continua dient que recomana fer un estudi previ abans d’iniciar
una obra que val una fortuna.
La Sra. Cristina Molas diu que hi ha una prospecció feta per detectar la necessitat
entre el col·lectiu jove. Afegeix que el problema és que la gent jove no es pot quedar
a viure aquí.
El Sr. Alcalde comenta que molta gent jove ha de marxar de la Vall perquè no troba
habitatge per quedar-se, que han de marxar a viure a Olot, a Vic,...
La Sra. Cristina Molas també comenta que a vegades són els propis pares que es
preocupen per buscar habitatges pels seus fills. Afegeix que hi ha una voluntat que la
gent jove de la Vall es quedi a La Vall i per tant, existeix aquesta llacuna.
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El Sr. Alcalde comenta que hi ha un parell de casos que pares amb fills de 13 i 14
anys van venir a interessar-se quan van saber del projecte i que per tant, aquesta
necessitat existeix.
El Sr. Calm recomana que aquesta inversió es faci bé.
El Sr. Alcalde comenta que està d’acord que aquest projecte s’ha de fer molt bé i que
ja s’ha fet anàlisis.
La Sra. Cristina Molas comenta que no només s’ha de fer un estudi de la gent jove
sinó que també s’ha de fer un estudi del parc d’habitatges: quants habitatges hi ha
que no estiguin en ús, qui són els propietaris d’aquests habitatges, si s’ha de
fomentar lloguers, subvencions per rehabilitacions,... tot això per aconseguir que a
La Vall hi hagi un habitatge 100% ocupat i no tenir vivendes buides. És una anàlisi
molt profunda i no es pot fer amb poc temps.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova per 5 vots a favor de La Vall PluralAcord Municipal i 4 vots en contra del PdCAT.

3. Moció a favor de l’absolució dels presos polítics
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític.
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels
cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van
poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un
nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets
antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la
repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
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Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar
els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el
dret a vot.
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops
de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida
política a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El ple de la corporació de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas demana l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i
el retorn de les persones exiliades.
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i
preses polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.
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Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
assistents.

4. Despatx Oficial























Dijous 1 de novembre  Reunió amb la coordinadora de la Parròquia pels 900
anys de la Parròquia
Diumenge 4  Dinar del Casal Avis de Sant Esteve d’en Bas
Dilluns 5  Consell Escolar de l’Escola Verntallat
Dijous 8  Consell Alcaldes
Dilluns 12  Reunió tema menjadors escolars i sobre el nou Decret
Dimecres 14  Reunió amb les Comissions de Festes Majors
Divendres 16  Inauguració exposició poble Saharaui
Dissabte 17  Celebració dels 30 anys del Consell Comarcal de la Garrotxa
Diumenge 18  Presentació equip de Bàsquet de La Vall d’en Bas
Dilluns 19  Distinció pel projecte Bas de Màgia
Dimarts 20  Participar a l’Assemblea de les Vies Verdes
Dissabte 24  Inauguració del Parc de les Oques, dinar del Casal d’Avis de
Sant Privat d’en Bas i Mostra Audiovisuals amb català, que es va fer a Can
Trona
Diumenge 25  Dinar del CCBas i Acte de Puigpardines pel dia internacional
de la violència contra les dones
Dilluns 26  Roda de premsa de presentació de la Fira de Sant Nicolau,
Reunió amb l’AAVV de Sant Esteve d’en Bas
Dimarts 27  Participació a les jornades de Ciutats Educadores i assistència a
l’entrega de guardons de Turisme Garrotxa que es va fer a les Comelles
Dimecres 28  Reunió Comissió Pessebre Vivent de Joanetes i el Bisbat, pel
tema del local de Joanetes
Dijous 29  Inauguració del nou Spar, reunió amb Joventut del Consell
Comarcal, que es deixarà de tenir un tècnic compartit
Dijous i Divendres 30  Reunions Xafogar pel tema de la fibra òptica
Divendres 30  Xerrades de Salut sobre el bon ús dels medicaments i sobre
el colesterol molt alt
Divendres 30  Xerrada amb els veïns que organitzen l’aniversari de la
parròquia

Seguidament el Sr. Josep Gumí comenta, en relació al local cedit al Pessebre Vivent
de Joanetes, que hi ha un perill molt gros, perquè cau el teulat.
El Sr. Alcalde diu que està molt bé que comenti aquest tema i que ja hi ha un
projecte i un acord amb el Bisbat i per arreglar-ho tot.

5.- Precs i preguntes
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Pren la paraula el Sr. Miquel Calm i pregunta que està passant perquè alguns
treballadors han marxant de l’Ajuntament, com la Núria, en Xevi i la Vanesa.
El Sr. Alcalde respon que és molt senzill d’explicar: el cas de la Núria, ja es va
explicar en el seu moment, el cas d’en Xevi, no es pot lluitar amb el sou que ofereix
Olot i el tema de la Vanesa, va ser una decisió personal i que s’ha de respectar.
El Sr. Miquel Calm creu que el cas d’en Xevi va més enllà del sou, que va lligat a un
projecte.
El Sr. Alcalde comenta que amb en Xevi té una relació extraordinària i que li
demanarà que el truqui per explicar-li. Afegeix que si que és un projecte nou però no
podem lluitar contra aquesta oferta.
El Sr. Miquel Calm pregunta sobre el tema del polígon de la Serra i el que es farà
amb les pedres. Afegeix que s’hauria de donar una prioritat extrema i urgent.
El Sr. Alcalde respon que ja va explicar el que es faria al Polígon de La Serra i
aquesta obra s’iniciarà aviat.
El Sr. Miquel Calm pregunta si es té clar de posar la sorra sobre les pedres, que pot
haver-hi problemes quan plogui.
El Sr. Alcalde respon dient que hi ha un projecte que va fer l’Esteve Corominas i
l’enjardinament d’aquesta part del Polígon es farà segons aquest projecte. Afegeix
que la rotonda és un tema que depèn de carreteres i la pròxima setmana anirà a
Barcelona per reclamar que facin l’arranjament igual que es va fer amb el problema
de l’aigua que queia del viaducte.
El Sr. Miquel Calm comenta que no dubta del projecte de l’Esteve, que és una
persona que aprecia molt i sap que fa molt bé la seva feina però pregunta com
s’ompliran els forats que hi ha entre les pedres. Afegeix que s’ha de donar prioritat a
aquesta inversió ja que és l’entrada del municipi.
El Sr. Alcalde respon dient que fa anys que aquesta zona verda està així i que no
pateixi que amb poc temps això canviarà i podran veure com quedarà.
La Sra. Cristina Molas comenta, en relació al tema dels canvis de personal, que des
del 2012 amb la Llei de Racionalització del Sector Públic no es permet contractar nou
personal, i això ha provocat que entre els Ajuntament de Catalunya es sol·liciten
treballadors amb experiència. Afegeix que anys enrere aquesta mobilitat no existia
però ara hi ha una mobilitat continua i que això també és el que passa per exemple a
l’Ajuntament de Vic, on ella treballa.
El Sr. Alcalde comenta que tot i això, demanarà a en Xevi que el truqui i li expliqui
els motius però no es pot compatir amb el sou.
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El Sr. Miquel Calm explica que en Xevi creia molt amb el projecte del Museu i falta la
peça clau del museu que és la història d’en Francesc de Verntallat.
El Sr. Alcalde respon dient que això ja està previst, que ja està signat amb l’UdG.
El Sr. Miquel Calm diu que s’alegra molt i comenta que l’equipament de Can Trona va
ser molt criticat durant el seu mandat, sobretot per un sector de Sant Esteve d’en
Bas que no veia clar aquest projecte quan encara hi havia el Geriàtric per acabar.
Afegeix que això ho podia entendre perquè a vegades la gent no sap com funcionen
les coses, és a dir, que hi havia diners per Can Trona i no per al Geriàtric. Comenta
que cada vegada està més satisfet de Can Trona, sobretot quan veu tots actes i
jornades que s’han anat fent durant aquest temps. Recorda que l’equip de govern
actual no ho veia clar.
El Sr. Alcalde respon dient que segueixen sense veure clar la dimensió de
l’equipament i explica que quan ells van entrar a l’Ajuntament es va fer una
redefinició del projecte.
El Sr. Josep Pujol comenta que aquesta inversió no s’havia d’haver fet mai i pregunta
al Sr. Calm si en el seu moment es va fer algun sondeig a la població per si volien un
Museu.
El Sr. Miquel Calm respon dient que el Museu s’havia de fer, no es va realitzar cap
sondeig però aquesta inversió s’havia de fer perquè es tenia una subvenció. Afegeix
que La Vall d’en Bas, concretament Sant Esteve d’en Bas, és un dels municipis més
“atraçats” de la província de Girona pobre i ho diu amb coneixement de causa.
Explica que sap que es volia obrir una pastisseria i que al cap de poc temps va haver
de tancar per les queixes dels veïns. Afegeix que s’ha de ser més respectuosos i si no
s’hagués fet l’Ecomuseu no s’hauria fet cap conferència i la Vall d’en Bas no la
coneixeria ningú.
El Sr. Miquel Calm pregunta al Sr. Josep Pujol on hauria anat la gent que ha vingut
per escoltar conferències, pregunta si haurien anat a Can Tista.
El Sr. Josep Pujol pregunta al Sr. Miquel Calm si ells haurien fet tots els actes
organitzats a Can Trona durant aquests últims tres anys i si també haurien redefinit
el projecte de Can Trona o fet un Museu.
El Sr. Miquel Calm respon dient que ells haurien fet el Museu perquè haurien
aconseguit diners del Ministerio, que es pot comprovar amb els 300.000 euros que
es van aconseguir de subvenció del Ministerio pel Museu de Can Trona.
El Sr. Josep Pujol pregunta quin import ha hagut de pagar el poble de Sant Esteve
d’en Bas.
El Sr. Miquel Calm respon que hem de parlar de La Vall d’en Bas, que ell només sap
parlar de Sant Esteve d’en Bas.
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El Sr. Alcalde respon que la població de la Vall ha aportat 1,3 milions euros i que en
el seu moment ja es va parlar d’aquest tema.
El Sr. Miquel Calm diu que no és veritat, que no han aportat aquests diners. Afegeix
que el Sr. Josep Pujol és qui menys pot parlar d’aquest tema, el que hauria de fer és
encarregar-se de la brigada i que no es veu mai enlloc.
El Sr. Josep Pujol respon dient que això és la seva opinió.
El Sr. Alcalde comenta que, en relació al projecte d’en Francesc de Verntallat, hi ha
un conveni amb l’Udg i es començarà a treballar-hi molt aviat. Explica que la Sra.
Rosa Lluch (filla de l’Ernest Lluch) és qui portarà aquest projecte des de la
Universitat amb conveni amb l’Udg. Afegeix que els farà arribar tot el programa que
es va signar amb l’Udg.
El Sr. Miquel Calm diu que això és una bona notícia, que el municipi de La Vall d’en
Bas és el municipi on hi ha el cens agrari més gran i per tant, si en un lloc hi ha
d’haver un Museu és a la Vall d’en Bas i que és una manera de donar activitat al
municipi.
El Sr. Alcalde afegeix que discrepa sobre el tema del museu i que ja es va parlar en
el seu moment, però recorda que a partir del 28 de desembre es comença a treballar
en aquest projecte aprovat de Francesc de Verntallat.

Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:02
hores, de la qual s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària
accidental, en dono fe.
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