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 24 DE
SETEMBRE DE 2018

Caràcter:

Ordinari

Data:

24 de setembre de 2018

Horari:

de 20:05 a 21:20

Lloc:

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
Sra. Dúnia Clota i Serramitjana, regidora 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
Sr. Sergi Pujolriu i Masoliver, regidor del PDeCAT
Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, el Sr. Alcalde obre la sessió i felicita a la
Regidora Anna Mercader per la seva recent maternitat. Els regidors de l’oposició
també la feliciten.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior 31 de juliol 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.
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2. Aprovació provisional Pla de Millora Urbana de Joanetes PMU-J1
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 24 d’abril de 2018 va
aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de Joanetes PMU-J1.
Vist que durant el període d’exposició en el BOP número 4078 de 14 de maig de
2018 i en el DOGC número 7618 de data 14 de maig de 2018 i en el Diari de Girona
de data 16 de maig de 2018, en el tauler d’anuncis municipal i a la web municipal,
no es van presentar al·legacions.
Vistos el informes dels organismes afectats per raó de llurs competències,
Vistos els articles 22.2c) i 47.2.n de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, es proposa al Ple d’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana de Joanetes PMU-J1.
SEGON: Trametre l’expedient diligenciat del Pla de Millora Urbana de Joanetes PMUJ1 a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per tal de que resolgui sobre la
seva aprovació definitiva
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.

3. Aprovació dels Estats i Comptes Generals de l’exercici pressupostari 2017

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
aprovador en data 31 de juliol de 2018. Exposat el Compte General, al públic, en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona
període

reglamentari,

observacions.

no

se’n

varen

núm. 7138 de 9 d’agost de 2018, pel
formular

reclamacions,

al·legacions

ni
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Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
189 al 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
el Ple de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas,
ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2017, integrats pels següents estats bàsics:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’ha
de pagar corresponents a pressupostos tancats.
- Estat de tresoreria
2. Annex als estats i comptes anuals:
-

Balanç de comprovació

-

Estat de modificació de crèdit

-

Estat de romanent de tresoreria

-

Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos
inicialment aprovats
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels
pressupostos tancats.
- Actes d’arqueig al final de l’exercici
- Relacions nominals de deutors i creditors
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica un resum de l’estat d’execució del
pressupost de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme, de l’estat del deute i
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
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4. Aprovació inicial del Reglament del funcionament de l’espai Municipal “CAL
MONJO COWORKING”
L’Ajuntament de La Vall d’en Bas ha elaborat el Reglament del funcionament de l’espai
Municipal “CAL MONJO COWORKING”.
L’article 178 del Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina el següent:
Ordenances i reglaments
178.1 L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent:
a Aprovació inicial del Ple
b Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de
trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva del Ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord
inicial esdevindrà definitiu.
178.2 les ordenances, els reglaments i els acords municipals d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics, inclòs l’articulat de les normes urbanístiques
corresponents, s’han de publicar conforme el que estableix la legislació estatal
de règim local.
En semblant sentit, s’expressa l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.-

Aprovar

inicialment

el

REGLAMENT

MUNICIPAL “CAL MONJO COWORKING”.

DEL

FUNCIONAMENT

DE

L’ESPAI
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SEGON.- Sotmetre’l a informació pública l’acord d’aprovació juntament amb el projecte
de norma, mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al
diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al Tauler
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas pel termini de trenta
dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
TERCER.- En cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà automàticament definitiu.
QUART.- Indicar que el Reglament s’ha de publicar al butlletí Oficial de la Província i no
entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el
termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de la Corporació i anuncia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text.

ANNEX
REGLAMENT

DEL

FUNCIONAMENT

DE

L’ESPAI

MUNICIPAL

“CAL

MONJO

COWORKING”
L’Ajuntament de La Vall d'en Bas pretén habilitar un espai per a joves i empresaris per
a fomentar l’ocupació i les noves iniciatives empresarials.
L’Ajuntament de la Vall d'en Bas posa a disposició l’espai conegut com “CAL MONJO
COWORKING” situat a la plaça major de Sant Privat d'en Bas, que conservarà les
facultats de tutela i de fixació de les normes bàsiques d’organització tal i com es
detalla en aquest Reglament. L'edifici és propietat de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i
l’espai s'ubicarà en la planta superior.
Disposicions Generals.
Objecte 1.
Aquest

Reglament

té

per

objecte

regular

COWORKING” i de les seves instal·lacions.

el

funcionament

del

“CAL

MONJO
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Article 2. Definició.
El “Cal Monjo Coworking” és una acció impulsada per l’Ajuntament de la Vall d'en Bas,
pel foment de la creativitat, la interacció i la col·laboració entre professionals mitjançant
la interacció, el traspàs de contactes i l’intercanvi d’idees i experiències.
Els objectius són el d’oferir un espai de treball compartit per a emprenedors i
empresaris que inicien el seu projecte, fomentar la creativitat per impulsar noves
iniciatives i promoure la col·laboració entre professionals compartint idees i projectes.
L’Ajuntament de la Vall d'en Bas cedirà temporalment l’ús de l'espai municipal situat a
Cal Monjo a les noves empreses i autònoms interessats, perquè puguin comptar amb un
espai per a desenvolupar les seves activitats i aconseguir llurs objectius.
Article 3. Instal·lacions.
L’Ajuntament posa a disposició del “Cal Monjo Coworking” el pis superior de la casa de
Cal Monjo situada a la plaça major de Sant Privat d'en Bas.
Cada usuari tindrà a la seva disposició un escriptori i una cadira en un despatx
compartit. Aquest despatx hi haurà com a molt 4 persones. Hi ha quatre despatxos de
característiques similars.
L'àrea central de la planta serà compartida per tots.
Hi ha un espai de lavabos i armari amb productes de neteja.
Article 4. Beneficiaris.
Poden beneficiar-se dels serveis d’aquest centre aquelles persones físiques o jurídiques
que tinguin la seva seu social a la Vall d'en Bas, relacionades amb temes ambientals,
culturals i socials i amb un projecte empresarial que l’Ajuntament autoritzi.
Els barems per la selecció seran els següents:
Criteris de puntuació. Fins a 40 punts. Cal superar un mínim de 20.
- Ser una activitat relacionada amb la cultura, el medi ambient o amb projectes socials.
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Fins a 15 punts.
- Disposar d'un pla d'empresa que compleixi els criteris de qualitat, originalitat i rigor
tècnic. Fins a 10 punts.
- Currículum o trajectòria professional empresarial del candidat. Fins a 10 punts
- Projectes integrats per persones amb dificultats per accedir al mercat de treball. Fins a
5 punts
Comissió de valoració:
- Secretària de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas o persona a qui delegui
- Tècnic de Cultura i Patrimoni o persona a qui delegui
- Tècnic de Joventut i Educació o persona a qui delegui
Caldrà estar donat d’alta en el règim d’autònoms, tenir donada d’alta l’activitat a
Hisenda i disposar d’una assegurança que cobreixi qualsevol risc derivat de la seva
activitat.
Procediment i tramitació de les sol·licituds
Article 5. Petició
Els interessats han de presentar les sol·licituds en el registre d’entrada de l’Ajuntament.
En el full de sol·licitud s’han de fer constar les dades de la persona promotora i les del
projecte.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions fixades en
aquest Reglament i les que específicament es puguin establir en la resolució
corresponent.
L’Ajuntament podrà demanar l’ampliació d’informació aportada en aquells casos en què
es consideri necessària aquesta informació addicional.
La selecció d’empreses que poden gaudir dels serveis del “Coworking” la farà la Junta
de Govern de l’Ajuntament.
Article 6. Cessió
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Un cop aprovat el projecte per la Junta de Govern, és farà un acord de cessió per un
termini màxim de 2 anys que regularà les condicions específiques de la cessió de l’ús de
l’espai en el “coworking”.
La cessió es podrà revocar per causes d’interès públic i si hi ha més sol.licituds que
despatxos disponibles, ja que en aquest supòsit es procedirà a convocar un concurs
públic.
Els usuaris abonaran l’import de la taxa que el Ple de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas
aprovi.
Funcionament del Coworking
Article 7. Titularitat i gestió
L’Ajuntament de la Vall d'en Bas és el titular del “Coworking”
Article 8. Horaris i calendari
L’horari del “Coworking” serà de dilluns a divendres de les 08.00 h a 20.00 hores i
dissabtes de 9:00 a 13:00 hores.
Les instal·lacions del “Coworking” han de romandre tancades en diumenge, en dies de
festa local i els dies següents: 1 i 6 de gener, 23 i 24 de juny, 24, 25 i 31 de desembre.
Excepcionalment, es pot permetre la realització d’activitats fora del horari i/o calendari
del centre sempre que aquest fet s’hagi fonamentat adientment per part de l’empresa o
la persona sol·licitant i tingui el vist i plau de la junta de govern local.
Article 9. Drets i deures dels usuaris del centre
La condició d’usuari del “Coworking” comporta el dret a la cessió de l’ús d’un determinat
espai per un temps definit.
L’usuari té dret a rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja i té
l’obligació de fer-ne un bon ús d’acord amb les condicions en aquest reglament.
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L’usuari que gaudeixi d’una d’aquestes cessions té la responsabilitat de mantenir les
instal·lacions en el mateix estat en que es trobaven abans d’utilitzar-se. Per això, ha
d’assumir qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions o el material que hi hagi.
L’usuari ha de reposar aquells materials que resultin malmesos.
Només resten a disposició dels usuaris l’ús dels espais fixats en l’acord de cessió.
L’usuari està obligat a no realitzar cap activitat il.legal.
La realització d’algun tipus de publicitat, pròpia o de terceres persones, en el
“Coworking” ha de ser autoritzada prèviament. Resta expressament prohibit sotsarrendar o cedir part de l’immoble.
Únicament poden accedir als serveis del centre les empreses cessionàries i les persones
degudament autoritzades.
Els usuaris del centre hauran equipar les instal·lacions amb el material necessari per
l’exercici de la seva activitat en cas que no sigui facilitat per l’Ajuntament.
La neteja de l'espai serà compartit entre l'Ajuntament i els integrants del "Coworking".
L'Ajuntament facilitarà personal de neteja un dia a la setmana per realitzar la neteja
general de l'espai. No obstant això, cada usuari serà responsable de l’endreça i
manteniment de l’espai que utilitzi així com de deixar nets els espais comuns que
utilitzi.
Article 10. Facultats i obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament cedirà, a través del “Coworking” l'espai corresponent a l'emprenedor,
que constarà d'una taula en un despatx compartit. Així com les següents facilitats:


Internet - Wifi



Subministraments d'electricitat i aigua



Sala de reunions



Espai per a presentacions. Aforament màxim de 50 persones.



Lavabos



1 lloc de treball i 1 calaixera



Claus d'accés al recinte
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Assegurança per causes externes a l'activitat

L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres
persones i coses causats pels seus membres, dependents i usuaris de les entitats o
associacions organitzadores dels diferents actes i/o activitats, i té en aquests casos la
condició de tercer.
L’Ajuntament no es fa responsable dels elements que siguin aportats per a cadascuna
de les empreses que formin part del “Coworking”.Així, mateix pot exercir en qualsevol
moment les seves potestats de tutela i inspecció i adoptar les decisions que escaiguin.
Per poder exercir aquestes potestats, l’entitat cessionària ha de proporcionar informació
i documentació que si la requereixi i col·laborar en tot allò que se li demani.
Mesures de seguretat
Article 11. Mesures de control i seguretat
Els usuaris del centre no podran tenir treballadors al seu càrrec en l'espai de coworking.
Es comunicarà a l’Ajuntament qualsevol anomalia o deficiència que es produeixi en les
instal·lacions o els serveis.
Règim disciplinari
Article 12. Infraccions
Es podrà rescindir la concessió d’ús a qualsevol entitat que no sigui respectuosa amb
les instal·lacions o que no compleixi les obligacions o requisits fixats en aquest
Reglament o la cessió d’ús.
Disposició Final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà del dia en que es publiqui de forma
definitiva en el Butlletí Oficial de la província de Girona, sense perjudici que hagi
transcorregut el termini fixat en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica les modificacions que s’han fet en el
reglament, destacant per exemple els criteris de selecció, la comissió de valoració, de
l’acord de cessió amb un termini màxim de 2 anys, de les aportacions amb equipaments

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

i material de l’Ajuntament i de les mesures de control i seguretat (com per exemple, no
tenir treballadors al seu càrrec).
El Sr. Calm pregunta per l’espai, si és l’espai de dalt de Cal Monjo. Comenta que quan
es va morir el Sr. Badia Margarit, l’espai de dalt i de baix va passar automàticament a
l’Ajuntament i per tant, tenia llibertat per fer el que es volgués. Afegeix que si que és
veritat, que de paraula, es va dir que si algun dia volien venir podien utilitzar l’espai de
Cal Monjo.
El Sr. Alcalde respon dient que ha parlat amb els germans.
El Sr. Calm comenta que el dia del funeral del Dr. Badia Margarit, que ell personalment
va assistir al funeral i que va parlar amb els germans, que va fer una dedicatòria i que
els va comentar que podien venir a Cal Monjo sempre que volguessin.
El Sr. Alcalde diu que se’ls hi va dir a tots quatre germans i que quan es fa fer l’acte en
què es va inaugurar la placa de Cal Monjo, on també hi havia, a part d’en Ferran
Mascarell (que en aquell moment era Conseller de Cultura), en Quim Torra (que en
aquell moment era President d’Òmnium); els germans van veure com havia quedat Cal
Monjo. Afegeix que abans de tirar endavant aquest projecte es va parlar amb el Centre
per la Sostenibilitat Territorial (que hi havia un conveni) i que aquesta entitat ja va
comunicar a l’Ajuntament que utilitzen aquest l’espai 2 o 3 cops l’any perquè ara la seu
la tenen més a Barcelona i que ells veien bé aquest projecte. També es parlar amb
l’Associació de Veïns de Sant Privat i també ho veien bé. El Sr. Alcalde recalca que fa
temps que es va parlar amb el germans sobre el projecte del coworking i que és la part
de dalt de Cal Monjo.
El Sr. Alcalde explica que han recuperat les claus de la porta perquè cadascú pugui
tancar. Afegeix que hi ha quatre espais i que cada espai hi ha 3 taules, hi un espai en
comú per fer reunions, que es pot entrar pel jardí i que la porta per entrar a la casa
queda tancada.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat del regidors assistents.
5. Aprovació Provisional Modificació Ordenança Fiscal número 17 taxa per la
utilització d’edificis i béns municipals de l’any 2018
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La llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, ha introduït una reforma en profunditat dels impostos
locals.
La Disposició transitòria 5ª de l’esmentada llei atribueix als Ajuntaments la possibilitat
d’aplicar les modificacions establertes en la Llei 51/2002, essent necessària la revisió de
les ordenances fiscals vigents.
Per altra banda l’article 16 de la Llei 39/88, de la mateixa, autoritza els Ajuntaments a
modificar les ordenances Fiscals així com els elements determinats de les quotes
tributàries dels impostos, taxes i contribucions especials.
També, l’article 48, autoritza el Ple, sense perjudici de les seves facultats de delegació
en la Junta de Govern Local, per l’establiment i modificació dels preus públics.
Aprovada inicialment la modificació i finalitzat el període d’exposició pública, les
Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin procedents, resoldre
les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de l’ordenança, la
seva derogació o les modificacions a les quals es refereix l’acord provisional. En el cas
que no s’hagin presentat reclamacions s’entén adoptat definitivament l’acord fins llavors
provisional, sense necessitat d’acord plenari.
En tot cas, els acords definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a
aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions han
de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense que entrin en vigor fins que
s’hagi dut a terme l’esmentada publicació.
Vistos els Informes d’Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 17 taxa
per la utilització d’edificis i béns municipals de l’any 2018:

“h) Taxa coworking Sant Privat 80 €/mes”
SEGON: Exposar al públic per un període de trenta dies, l’acord precedent en el
tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí

Oficial de la Província. En aquest

termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
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que es creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n
formulat, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER:

Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de

l’Ajuntament l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de la modificació introduïda a
les Ordenances Fiscals la qual entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat

6. Donar compte de la informació econòmica tramesa al Ministeri d’Hisenda
del segon trimestre de l’any 2018
Vist que durant el segon trimestre de l’any i en compliment de diverses normatives
cal trametre informació econòmica al Ministeri d’Economia, s’informa que la
informació tramesa ha estat la següent:
-

Informació trimestral de l’execució pressupostària

-

Informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos en el
pagament de les obligacions de les entitats locals (Llei de morositat 15/2010)

-

Línies fonamentals de pressupost 2019

La Secretària dóna compte de la informació econòmica tramesa, dels quals els
assistents es donen per assabentats.

7. Despatx Oficial
L’Alcalde explica el despatx oficial dels mesos d’agost i setembre.
AGOST
Festes Majors de Els Hostalets d'en Bas, Puigpardines, Sant Privat i El Mallol
Dc 1

* Assistència inauguració Geriàtric Sant Feliu de Pallerols

Dj 2

* Visita particular alcaldes de la comarca El Mirador del Puigsacalm

Dll 6 * Reunió amb veïnes i veïns de Joanetes per la Fibra òptica (Pilar Fabregó)
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Dc 8

* Reunió amb responsable tècnic Càrniques Vall d'en Bas

Dll 20 * Reunió amb AAVV d'en Bas
Dg 26 * Cursa Verntallat
Dm 28

* Reunió tècnica a la Diputació per subvenció de TES de bicicarrils

SETEMBRE
Dm 4 * Reunió Consell Comarcal per Garantia Juvenil
Dc 5

* Acte senyera al Consell Comarcal (i Òmnium)

Dj 6

* Reunió Junta Executiva del CILMA + Assemblea General . Diputació Girona
* acte entrega de premis Jaume Vicens Vives a la UAB, com a Campus
Arqueològic

Dv 7

* Programa La Finestra OTV amb Gerent Mirador del Puigsacalm

Dc 12 * Visita Coworking a Cal Monjo amb interessats
Dj 13 * Reunió tècnica mobilitat sostenible
Dv 14 * Visita Conseller Chakir El Homrani
Dj 20 * Visita a La Vall el director del Smithsonian. Idees de col·laboració futures
* Consell d'alcaldes
Dv 21 *Bicicletada Setmana de la mobilitat sostenible (80 participants). Famílies,
escola , tècnics
Dss 22 * Puigpardines dinar comissió. Explicar camí...
* Concert a Can Trona Al Mar, poemes musicats de Joan Maragall
Dg 23 * Aplec de Sant Quintí
Dll 24 * Reunió GECA-Amer-Mossos: 13 d'octubre Cims x la Llibertat
* Reunió responsable de zona de La Caixa per a possibles col·laboracions.
Obra Social

Seguidament comenta que hi va haver un problema d’agressió durant la Festa del
Mallol i que serà necessari convocar una reunió amb totes les Comissions de Festes i
els Mossos d’Esquadra per valorar perquè hi ha aquests problemes i parlar de la
seguretat i mirar de fer alguna reflexió. Afegeix que la Comissió dels Hostalets des
de l’any passat ja ha fet un canvi de model.
Sr. Domènech comenta que a la Comissions d’Hostalets ja va fer un canvi i que molt
bé. Afegeix que en part va ser per la demanada dels pares amb nens adolescents i
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que demanaven que aquests nens poguessin començar a sortir però amb un ambient
més familiar i evitar espectacles de “botellón”.
El Sr. Pujiula comenta que es volia fer un canvi de model de festa Major i que ha
anat molt bé, tot i que suposa una disminució dels ingressos.
El Sr. Alcalde comenta que aquest canvi de model a la Festa dels Hostalets ha anat
molt bé, que fins i tot hi ha hagut molta més gent. Explica que hi ha hagut una certa
reflexió i han intentat evitar el model “botellon”.
El Sr. Calm comenta que les Festes han de ser per la gent del poble i ell preferiria
que l’Ajuntament aportés més diners.
La Sra. Cristina Molas diu que cada comissió ha de fer el seu camí i que per exemple
aquest any la Comissió de Sant Esteve d’en Bas ja ha tret la festa de la nit.
El Sr. Domènech comenta que està d’acord que l’Ajuntament no pot obligar, que
cada Comissió ha de fer la seva reflexió.
El Sr. Calm també comenta que s’ha de tenir en compte el tema de la responsabilitat
per part de l’Ajuntament, per si mai passa alguna cosa.
El Sr. Alcalde comenta que s’ha de felicitar a la Comissió dels Hostalet, que han estat
els primers a fer el canvi i que ha anat molt bé. Afegeix que, com molt bé ha dit la
Sra. Cristina Molas, són les pròpies comissions que han de fer la seva reflexió
El Sr. Calm comenta que un any per la Festa de Sant Privat estava molt massificada i
es va patir molt per la seguretat.
El Sr. Alcalde respon dient que hi està d’acord.
El Sr. Calm pregunta, en relació al tema de la fibra òptica, si ja funciona.
El Sr. Alcalde respon que aquest projecte ja està a la recta final i que espera la
trucada d’Electrònica Joan i que el lloc més difícil és Joanetes. Afegeix que ara ja fan
les proves amb voluntaris i que si funciona ja s’iniciaran totes les connexions i que es
podrà fer amb l’operadora que es vulgui.
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El Sr. Alcalde comenta que el preocupa el tema del dia 13 d’octubre per la possible
massificació de gent al Puigsacalm. Explica que des de l’Ajuntament s’han fet vàries
reunions amb Entitats i Mossos d’Esquadra per ajudar a evitar possibles problemes a
dalt al Puigsacalm, ja que es preveuen que unes mil persones vagin a aquest cim i
que podria ser que l’actual President vingués.
5.- Precs i preguntes
El Sr. Domènech comenta que ells estan molt a favor de la Festa de la Gent Gran,
que se celebra el pròxim diumenge. Afegeix que és un acte molt positiu i que
celebren la decisió que no sigui sempre en un mateix poble sinó que es vagi variant.
Continua dient que estan d’acord amb la decisió de fer-ho més abans pel tema del
fred, més cap al setembre, però que hi ha hagut errors de calendari.
El Sr. Domènech fa una reflexió en que simplement, a part d’agafar un calendari, es
podria fer una trucada a les Comissions que estan organitzant els Aplecs del pobles
ja que enguany sap greu que aquest acte s’organitzi en un poble on també hi ha un
Aplec al mateix dia. Afegeix que coneix gent que els sap greu que es solapin aquests
dos actes al mateix dia quan hi han tants caps de setmanes i que per tant, s’hauria
de millorar el tema de comunicació.
El Sr. Domènech comenta que l’any passat a la Vall Bull hi havia anunciat que l’Aplec
de Sant Grau era el dia 8 d’octubre i l’Aplec de Sant Miquel el dia 1 d’octubre.
Afegeix que l’Aplec de Sant Miquel és sempre el primer diumenge després del Sant i
rarament passa al mes d’octubre, i s’entén que pot haver-hi un error que tothom pot
cometre i que el pròxim any l’Aplec de Sant Miquel serà el mateix dia 29 de
setembre. Afegeix en relació aquest tema, que simplement els hagués agradat una
trucada per saber el dia de l’aplec i mirar de no coincidir.
El Sr. Domènech també pregunta com es decideix el que surt i no surt a la Vall Bull,
per exemple com és que enguany l’Aplec de Sant Miquel i el de Sant Quintí no surten
en aquesta Vall Bull i l’any passat sí que hi eren.
La Sra. Cristina Molas respon dient que la resposta és molt clara, que hi ha una
Comissió que col·labora a la Vall Bull i que s’envien entre 2 o 3 correus trimestrals, o
sigui entre 12 i 15 a l’any, a les Entitats perquè es programin els actes de l’agenda.
Afegeix que aquest estiu ha tingut un estiu d’infart en la feina cosa que ha fet que no
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pogués dedicar les hores que tocaria. També explica que al principi La Vall Bull el va
començar a escriure ella, després el va continuar escrivent la Idoia (la persona que
portava comunicació) i a l’estiu, hi va haver un canvi i es van incorporar en Jordi i la
Mònica. El fet que ells s’incorporessin en una revista nova i que ella no pogués fer la
supervisió ha provocat que aquesta Vall Bull tingui alguna llacuna important que
espera que de cares el desembre quedin resoltes.
El Sr. Domènech comenta que per això el va sorprendre perquè l’any passat estava
ben apuntat i en un primer moment es va dir que la Festa de la Gent gran coincidia
amb l’Aplec de Sant Quintí.
La Sra. Pilar Fabregó comenta que és cert que en un primer moment es va proposar
el 23 de setembre i quan van veure que coincidia amb l’Aplec de Sant Quintí es va
canviar de data. Afegeix que reconeix que enguany s’han equivocat ja que es va
voler fer un símil amb el calendari de l’any passat i s’ha desquadrat.
El Sr. Domènech afegeix que demanen que davant aquests dubtes es faci una simple
trucada a les Comissions.
El Sr. Alcalde respon dient que el que es més fàcil és que un dia d’aquests es faci
una reunió i fer un repàs.
El Sr. Domènech comenta que ell personalment voldria anar als dos actes de poble i
que no hi podrà anar.
El Sr. Alcalde comenta que si la Festa de la Gent gran aquest any no s’hagués fet als
Hostalets, i per exemple s’hagués fet al Mallol,

ja no hi hagués hagut aquest

problema.
El Sr. Domènech diu que és veritat que poden coincidir varis actes en un mateix dia
ja que existeixen moltes entitats, com per exemple algun any la Trobada Gegantera
coincidia amb la caminada dels Hostalets, però el que sap greu és que l’acte és
organitzat per l’Ajuntament i que coincideix amb un acte d’una entitat.
La Sra. Cristina Molas també comenta que si ella hagués estat al seu lloc també li
hagués sabut greu.
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El Sr. Domènech comenta que l’acte d’inauguració del Centre de la Gent Gran va
anar molt bé però que li sap molt greu que gent del poble dels Hostalets no van tenir
la informació a la bústia. Afegeix que no només va ser una casa puntual sinó que van
ser més cases i que abans ho feia una noia del poble i que no hi havia mai cap
problema.
El Sr. Lluís Pujiula diu que aquesta queixa també li va arribar a ell.
La Sra. Pilar Fabregó pregunta si van ser bústies individuals o grups de bústies.
El Sr. Domènech respon que van ser bústies individuals i que ell sap que ho va fer la
brigada i que a moltes bústies no van deixar la informació.
El Sr. Alcalde comenta que potser el problema va ser la falta d’experiència del
personal de la brigada que repartia, i que s’hauria deixat algunes cases.
El Sr. Calm també felicita per l’acte d’inauguració del Geriàtric i comenta que fa
quatre anys no es deia el mateix del Centre de la Gent Gran i li sembla bé que s’hagi
rectificat. Afegeix que està totalment d’acord amb el discurs del Sr. Alcalde per
l’agraïment a la família Roca.
El Sr. Alcalde comenta que en el discurs va recordar a tothom, fins i tot del Sr. Calm.
El Sr. Calm recorda que el Sr. Alcalde deia que el Geriàtric estava gestionat per una
empresa privada.
El Sr. Alcalde respon dient que això no és veritat, que el que deien i segueixen dient
és que s’havia de fer l’impossible perquè hi haguessin places públiques, i una altre
cosa és la manera de gestionar aquest equipament. Afegeix que mai es van posar en
el tema de la concessió sinó que els que preocupava i segueix preocupant és pel
tema de les prestacions econòmiques vinculades i que hi hagi un concert de places
concertades.
El Sr. Calm comenta que molts veïns el van felicitar per iniciar el projecte i comenta
que durant la campanya electoral es va qüestionar el fet que el Geriàtric no estigués
en funcionament i això el va castigar molt. Afegeix que si hagués estat ara, no
hagués fet el Geriàtric.

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

La Sra. Cristina Molas pregunta al Sr. Calm perquè no hagués fet el Geriàtric.
El Sr. Calm respon dient que en el moment de tirar endavant el Geriàtric hi havia un
compromís de la Generalitat per aportar uns diners que després no es van aportar i
que per tant, sense aquest diners no s’hagués pogut tirar endavant aquest
equipament.
El Sr. Alcalde insisteix que els preocupa el tema de l’ajuda pública, i el tema de les
prestacions vinculades i el fet que la Generalitat hagi tingut dos anys el pressupost
prorrogat. Afegeix que un cop acabada la inauguració va estar parlant amb el
Conseller i va aprofitar per recordar-li i reclamar-li tot el tema de les ajudes.
El Sr. Calm comenta que en l’any 2014 o 2015 ells van fer l’adjudicació.
El Sr. Alcalde comenta que és veritat que a l’any 2015 ells van fer l’adjudicació però
que va ser l’actual equip de govern qui va acabar de fer els tràmits que faltaven, un
cop parlat amb els Roca per redefinir algunes coses. Afegeix que es van fer vàries
reunions amb la família i es van replantejar vàries coses i al posar-nos d’acord, més
pel tema de funcionament i filosofia, és quan van decidir tirar endavant amb aquesta
concessió. El Sr. Alcalde insisteix que la gran preocupació són les places concertades
i que com a mínim, hi ha una part d’ajudes públiques que arribaran a l’usuari.
Explica que actualment hi ha com a mínim dos casos de famílies d’aquí a la Vall que
estan a un altre Geriàtric de la Comarca i que no poden demanar el trasllat perquè
tindrien la prestació vinculada però perdrien el concert. Afegeix que tot aquest tema
ho va traslladar al Conseller.
El Sr. Calm comenta que això evidentment s’ha de treballar i resoldre. També
recorda que la idea inicial del Centre de Serveis per a la Gent Gran era que
l’Ajuntament portés la gestió del Geriàtric o subarrendar-la sempre i quan
l’Administració de la Generalitat aportés els diners. Afegeix que sí s’hagués pogut fer
aquest tipus de gestió això hagués pogut permetre tenir places reservades per la
gent de la Vall i poder-los ajudar.
El Sr. Pujiula, pregunta si la Generalitat podia continuar subvencionant allò que ja
està subvencionat.

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

El Sr. Calm respon que és en les places lliures on es podia jugar, per exemple, de 60
places l’Ajuntament es podia quedar entre 15 i 20 places en funció de les necessitats
de la Vall i s’haguessin gestionat per l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde comenta que això ho van mirar amb el Consorci i que és molt difícil ja
que hi ha moltes places. Afegeix que perillava una part de la subvenció per import de
75.000 € pel fet d’estar l’obra tant de temps parada, i que ja s’han fet vàries
reunions per solucionar aquest tema.
El Sr. Domènech pregunta sobre el contracte de jardineria, si s’ha adjudicat de nou i
a veure com havia anat el procediment.
El Sr. Alcalde explica que en el contracte de jardineria hi ha 5 lots i les empreses
podien presentar-se a tots els lots però només es podia adjudicar un sol lot per
empresa. Afegeix que es donaven punts per tenir treballadors discapacitats i per tant
la Fageda, que es va presentar pels 5 lots, els guanyava tots i van prioritzar pel lot
que ja tenien. Explica que es va donar el cas que una empresa que treballa molt bé
va quedar fora per aquest sistema i que tot el procediment d’adjudicació es va fer
mitjançant un acte públic on les empreses que participaven hi eren presents i que tot
es va fer amb un rigor exquisit.
El Sr. Calm pregunta si és veritat que una empresa de Barcelona ha guanyat.
El Sr. Alcalde, comenta que és veritat però que no hi ha cap empresa d’aquí que hagi
quedat fora. Afegeix que amb la nova llei de contractació comporta malauradament
aquesta història però tot i així aquests últims anys s’han ampliat molt els proveïdors
de la Vall. Comenta que no podem anar en contra de la Llei i per tant, poden passar
aquestes coses a qualsevol ajuntament gran, petit o mitjà.
Sr. Pujol comenta que s’han de vigilar totes les empreses adjudicatàries, i les
empreses noves es vigilaran més i que el contracte és per un any.
El Sr. Alcalde diu que totes les empreses han de complir tots els termes establerts i
que es fa un seguiment pel compliment del contracte. Afegeix que hi ha varis
Ajuntament de la comarca que han demanat les nostres pliques per lots perquè
d’aquesta manera hi ha més possibilitat que els petits proveïdors d’aquí puguin
participar en el concurs de jardineria. Comenta que entre els Ajuntaments ens
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ajudem ja que aquesta nova llei de contractació ha posat les coses molt difícil i
comporta un gran volum de feina.
El Sr. Pujiula explica que s’obligarà els nous adjudicataris a solucionar les petites
mancances i demana que si hi ha alguna queixa es faci arribar a l’Ajuntament.
El Sr. Domènech comenta que en Joan plega de regar les flors de la plaça del poble
dels Hostalets i s’espera que es trobi algú per fer aquesta tasca i que la plaça no
perdi l’encant que té actualment.
El Sr. Alcalde respon que en Joan és un senyor molt gran i que ja fa temps que diu
que vol deixar de regar.
El Sr. Pujiula explica que la relació que tenia el Sr. Joan amb el jardiner Joan Casas
era molt bona i que potser no s’ha sabut adaptar al nou jardiner. Afegeix que ja hi
haurà algú que regarà les flors de la plaça dels Hostalets.
El Sr. Domènech comenta que cada any es netejava el riu de la zona de Can Grau i
que aquest any no s’ha fet cap actuació i demana si es pot netejar abans de l’aplec
de Sant Grau. També demana si seria possible fer aquest treball de neteja almenys
un cop l’any.
El Sr. Calm comenta que el Sr. Gumí va tenir la idea d’emporlana-lo ja que quedava
més maco quan baixa aigua i és un lloc on hi passa molta gent. Afegeix que per
acabar amb aquest problema seria qüestió d’anar traient la brutícia amb una pala i
que es una feina que els de la brigada podrien fer.
El Sr. Alcalde comenta que té un plec en relació a una carta que van rebre de l’AMI, i
que ja ho va enviar al grup de l’oposició. Els de l’AMI proposen que el dilluns dia 1
d’octubre tots els Ajuntament, públicament a les 9 del matí, facin una lectura d’un
manifest que han d’enviar, recordant aquesta data, que és l’hora i el dia que es van
obrir els col·legis electorals. Ho comenta per si algú vol venir tot i que ja se sap que
el dilluns a les 9 del matí és complicat, a banda d’altres actes que puguin haver-hi.
La Sra. Cristina Molas comenta que vol explicar tres coses del poble de Sant Privat.
Una és en relació a les Jornades Europees de Patrimoni d’aquesta tardor que es farà
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una visita a tot el que és el poble de Sant Privat, en la que hi hauran dos
historiadors.
El Sr. Calm comenta que està molt content ja que és complicat que es facin coses a
Sant Privat.
La Sra. Cristina Molas comenta que s’hauria de fer alguna cosa per ser un pols més
atractiu, com per exemple una terrasseta. Afegeix que ara amb el coworking també
farà que hi hagi més gent.
El Sr. Calm comenta que ell tampoc té la solució però si que és veritat que la plaça
de Sant Privat a diferència del poble dels Hostalets, que qualsevol negoci acaba
funcionant, a Sant Privat és complicat.
El Sr. Alcalde comenta que el coworking i el projecte dels pisos del darrera pot
ajudar a revitalitzar.
El Sr. Calm comenta que el que podria funcionar és organitzar alguna petita excursió
(com per exemple anar a veure el Salt del Sallent quan baixa l’aigua) i fer-los passar
per la plaça de Sant Privat.
La Sra. Cristina Molas comenta que no cal passar per la Plaça per anar a veure el
Salt del Sallent. Afegeix que és un projecte molt més gran pensar què es fa amb els
Pins i veure què es fa amb els cotxes.
El Sr. Alcalde comenta que en relació Els Pins estem a l’espera de saber si entrem
en una experiència pilot des de la Generalitat que ens ajudarien amb tècnics per
redefinir què fer amb aquest espai. Afegeix que és un tema que preocupa i s’espera
que alguna entitat de la Comarca faci una miqueta vetllador del projecte.
El Sr. Calm comenta que Els Pins es complicat. Que ells mateixos van muntar el
“xiringuito” per donar estabilitat i va ser el contrari, algun any portava més
problemes la persona que gestiona Els Pins.
El Sr. Alcalde diu que és un tema que preocupa a nivell de país, ja que l’afluència de
molta gent provoca molts desajustos. Afegeix que s’han anat buscant maneres per
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regular-ho i que és molt difícil ja que cada lloc és diferent i per tant, aniria molt bé
poder entrar en aquesta experiència pilot.
La Sra. Cristina Molas comenta al Sr. Calm que s’ha de quedar a la pròxima
legislatura per arreglar el tema dels Pins.
La Sra. Cristina Molas explica que s’han fet dos processos participatius. El procés
participatiu de St. Privat és per redefinir el parc que hi ha a la urbanització de Can
Mulleras (el parc de les Oques) i que s’han fet dos reunions veïnals per veure què es
podia fer. Afegeix que es va posar un pressupost tancat i els veïns van anar fent
diferents propostes i segurament durant el mes de novembre s’executarà. També es
farà una petita presentació.
La Sra. Cristina Molas explica que en l’acte d’aniversari dels 40 anys de la revista
Verntallat, que es va fer a Cal Monjo i a l’església de Sant Privat, és va dir que es
faria un petit homenatge al Dr. Badia Margarit i que ja s’ha parlat amb l’Associació
de Veïns de Sant Privat. Afegeix que segurament s’agafarà algun tipus de monòlit i
es posarà una placa amb un escrit que l’Associació de Veïns ha acabat definint i
d’aquesta manera es tindrà un record d’ell. El lloc segurament serà a la Pollancreda
perquè a ell li agradava molt anar-hi.
El Sr. Domènech comenta que en els primers Plens ja es comentava aquest tema de
l’homenatge al Dr. Badia Margarit.
La Sra. Cristina Molas afegeix que en el poble de Sant Esteve d’en Bas s’està fent un
procés participatiu per treballar un tema d’incivisme, que són els excrements de
gossos. Afegeix que s’ha fet una pluja d’idees i s’han anat fent propostes per intentar
solucionar aquest problema i que faran diferents accions de campanya.
El Sr. Alcalde comenta que en la primera reunió van participar-hi entre uns vint-icinc i trenta veïns.
Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:20
hores, de la qual s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària
accidental, en dono fe.
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