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 30 DE
D’OCTUBRE DE 2018

Caràcter:

Ordinari

Data:

30 d’octubre de 2018

Horari:

de 20:05 a 21:05

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
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 24 de setembre 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. Acord d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona per a la
licitació agregada del subministrament de la Llicència del programa de
comptabilitat i gestió energètica.
Les bases reguladores de la campanya “Del pla a l’acció” publicades al BOP número 4
de data 5 de gener de 2018 subvencionen als municipis a través de la Línia 1 les
següents despeses:

-

Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments
energètics municipals mitjançant contractació de serveis. Els sistemes de
comptabilitat energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de
consums energètics a la Diputació de Girona en format digital, a fi de poder
elaborar

els

inventaris

de

seguiment

d’emissions,

d’acord

amb

els

compromisos del Pacte d’alcaldes.

-

Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de
dades energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran
de permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona
en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment
d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes.

En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del
Projecte Beenergi, té l’objectiu de publicar les dades de consum energètic dels
municipis gironins adherits al Pacte d’alcaldes en format obert (Open data). El
projecte Beenergi ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó
2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.
La Diputació de Girona ofereix als municipis i als consells comarcals agrupar el servei
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat
i gestió energètica.
La Diputació de Girona dóna la possibilitat als ajuntaments i als consells comarcals
de delegar la competència de licitar la contractació d’aquest servei a través de la
licitació agregada amb d’altres ajuntaments o consells comarcals, a través de la
formalització d’un conveni de col·laboració.
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Per tal doncs d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les
condicions de l’execució del servei es procedeix a formular l’encàrrec de gestió a la
Diputació de Girona i formalitzar el conveni de col·laboració de l’Annex.
Vist que l’Ajuntament de La Vall d’en Bas ha estat seleccionat en la convocatòria “Del
Pla a l’Acció” d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments.
Vist que l’Ajuntament de La Vall d’en Bas està interessat en utilitzar els serveis que
ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per
procedir a la licitació del servei d’informació i gestió energètica .
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió,
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un
conveni per formalitzar l’encàrrec.
L’article 123.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a
altres administracions públiques és el Ple.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Girona la licitació del subministrament de la
llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la
Diputació són els que consten al conveni tipus transcrit a l’annex.
Tercer.- Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona que s’adjunta
com annex al present acord.
Quart.- La Diputació gestionarà la tramitació de la licitació del contracte per a
l’objecte d’aquest encàrrec agregant-la amb d’altres ajuntaments o consells
comarcals, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible.
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Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per a formalitzar els documents que siguin necessaris
per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni.

ANNEX
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS
PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL PROGRAMA DE COMPTABILITAT I GESTIÓ
ENERGÈTICA.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en
virtut de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general,
___________________.
AJUNTAMENT DE _________, amb NIF __________, representat pel ___________,
assistit pel ________________, Secretari de la Corporació.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les
autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar
l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb
el seu compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu
de la Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el
seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i esdevingué
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell
tècnic com econòmic als signataris del Pacte.
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La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”,
ha promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la
lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte
d'Alcaldes.
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de
publicar les dades de consum energètic dels municipis gironins. El projecte Beenergi
ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió
Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada del servei
de gestió i informació energètica i/o subministrament d’un programa de comptabilitat
i gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni.
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.
III. NORMATIVA APLICABLE
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius,
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent,
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per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a
terme.
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització
d’un conveni entre les administracions implicades.
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de La Vall d’en Bas va aprovar en data
__________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la
licitació agregada del subministrament de la llicència del programa de comptabilitat i
gestió energètica per la qual cosa se subscriu aquest conveni amb subjecció als
següents
PACTES
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del subministrament de la
llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica a la Diputació de Girona.
L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que d’aquest se’n derivin.
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció, entenent-se que
qualsevol menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà
extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP.
TERCER.- PROCEDIMENT
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les
indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el
remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau.
b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel
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Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el
procediment de licitació.
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat
de l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon
l’adjudicació i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més
favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.
e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia
definitiva, si s’escau.
f)

L’empresa

seleccionada,

adreçarà

la

facturació

d’aquesta

contractació

a

l’Ajuntament.
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor
amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la
participació d’aquest en el procés de licitació.
QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a
l’Ajuntament. L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan
competent certificat pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer
front a la contractació.
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 1.215,18 € (IVA exclòs),per
66 pòlisses, el qual correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà
determinar el cost total servei, durant l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques
i el plec de clàusules administratives particulars
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en
aquest conveni.
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec
de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques,
així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de
decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec
de gestió.
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- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i
condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.
- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord
amb el preu i condicions fixades en el contracte.
L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica.
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.
SETÈ.- VIGÈNCIA
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar
l’encàrrec de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de
l’adjudicació del contracte per part de l’ajuntament.
VUITÈ.- COMPETÈNCIES
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els
límits que la normativa determini.
NOVÈ.- MODIFICACIÓ
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El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.
DESÈ.- INCOMPLIMENT
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
ONZÈ.- NATURALESA
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni.
DOTZÈ. EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
TRETZÈ. PUBLICACIÓ
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la
formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen
aquest conveni en els llocs i dates que figuren en les signatures electròniques
corresponents.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord.
Seguidament el Sr. Calm comenta que no s’imaginava mai que Beenergi arribés a la
Vall d’en Bas. Afegeix que té una doble satisfacció per la seva part ja que ell, com a
Diputat de Medi Ambient de la Diputació, és qui va muntar Beenergi i es va
aconseguir una inversió molt important per tot el territori i que per tant, veu com la
feina ben feta acaba arribant a molts llocs.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
assistents.

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

3- Proposta de sol·licitud al Consorci de les Vies Verdes de Girona per a la
presentació de la sol·licitud de subvenció del projecte Xarxa Ciclista de
connexió dels nuclis de La Vall d’en Bas a la convocatòria de subvencions
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons
Europeu

de

Desenvolupament

Regional

(FEDER)

(RESOLUCIÓ

TES/1849/2018, de 24 de juliol, ref. BDNS 410257).
Antecedents
Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al
DOGC núm. 7640, el 12 de juny de 2018.
Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018,
de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a
l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm. 7675,
el 31 de juliol de 2018.
Vista la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm.
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents eixos:
OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat
quotidiana:
1.a) L’execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans, periurbans o interurbans
amb distància entre nuclis de població de no més de 10 km. Cada actuació ha de
contenir una única via ciclista contínua; no obstant això, una actuació també pot
estar formada per nous trams discontinus de via ciclista que connectin amb trams
existents d'una via ciclista que ja estan en condicions adequades i que, per tant,
contribueixin a la creació
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d'una única via ciclista que proporcioni condicions de circulació segures i còmodes.
L'actuació pot contenir algun ramal d'accés a un nucli proper a la via ciclista
principal, sempre que aquest no superi els 2 km de longitud.
1.b) Les millores substancials de la seguretat, continuïtat i prestacions de vies
ciclistes existents que no compleixin uns estàndards mínims de qualitat i seguretat o
bé que no es considerin vies ciclistes segons el Manual per al disseny de vies ciclistes
de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades
principalment a un ús turístic.
Inclou l'execució de noves vies ciclistes en entorns amb un interès paisatgístic,
natural o cultural amb un potencial de desenvolupament econòmic vinculat a l'oci i el
turisme. Cada actuació ha de contenir una única via ciclista contínua; no obstant
això, una actuació també pot estar formada per nous trams discontinus de via ciclista
que connectin amb trams existents d'una via ciclista que ja estan en condicions
adequades i que, per tant, contribueixin a la creació d'una única via ciclista que
proporcioni condicions de circulació segures i còmodes. L'actuació pot contenir algun
ramal d'accés a un nucli proper a la via ciclista principal, sempre que aquest no
superi els 2 km de longitud.
En el punt 3.1 de les bases reguladores de la subvenció s’especifica que poden optar
a les subvencions regulades en aquestes bases les diputacions, els consells
comarcals i els ajuntaments de poblacions de més de 20.000 habitants, així com
aquells consorcis de què formin part ens locals que tinguin com a objecte i finalitat el
manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús.
En el punt 3.2. de les mateixes bases reguladores s’especifica que els ajuntaments
de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament a les
subvencions regulades en aquestes bases. Les actuacions que afectin els seus termes
municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal (diputació, consell
comarcal) o per un consorci dels previstos en l’apartat precedent d’aquesta base
sempre que en siguin membres.
En el punt 5.2 de les bases reguladores de la subvenció s’especifica que la quantia de
la subvenció serà d’un màxim del 50 % del cost total de l’actuació i en el punt 3 de la
convocatòria s’especifica que la resta de despesa anirà a càrrec dels ens locals o
consorcis quan executin el projecte.
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D’acord amb el punt 3.2 de les bases reguladores i vist que el Consorci de les Vies
Verdes de Girona compleix els requisits com a possible beneficiari en aquesta
convocatòria d’acord amb l’article 5 dels seus estatuts, publicats al BOP de Girona,
núm. 183, de 22 de setembre de 2015.
Els serveis tècnics municipals i l’empresa Civiva, Estudis Urbans SCP han elaborat
una proposta per a presentar una sol·licitud a la convocatòria esmentada
anteriorment en la línia 1 amb el títol Xarxa Ciclista de connexió dels nuclis de La Vall
d’en Bas, atès que disposen de la documentació necessària d’acord amb el punt 8.1
de les bases reguladores, amb un pressupost total aproximat de 498.846,11 € (IVA
no inclòs), per tant 603.603,79 € (IVA inclòs).
D’acord amb la normativa aplicable, amb l’informe dels serveis tècnics municipals,
l’Alcalde proposa al Ple que adopti l’acord següent:
Primer: Sol·licitar al Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb NIF P1700047B, que
procedeixi a la presentació davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya de la petició corresponent a l’execució del projecte Xarxa
Ciclista de connexió dels nuclis de La Vall d’en Bas en el marc de la convocatòria de
subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats
locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24
de juliol, ref. BDNS 410257), amb un pressupost aproximat total de 498.846,11 €
(IVA no inclòs), per tant 603.603,79 € (IVA inclòs).
Segon. Delegar en favor del Consorci de les Vies Verdes de Girona perquè porti a
terme tots els tràmits necessaris relacionats amb la petició esmentada en el punt
anterior.
Tercer. Adoptar els següents compromisos, en atenció al punt 8 de les bases de la
convocatòria:
a) Acceptar expressament de presentar l’actuació en la convocatòria del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i
autoritzar al Consorci de les Vies Verdes de Girona de la presentació
d’aquesta petició.
b) Acceptar el detall de cofinançament de l’actuació d’acord amb el punt 3 de la
convocatòria.
c) Declaració específica de no generació d’ingressos derivats de l’actuació
subvencionada.
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d) Adoptar el compromís d’aportar els informes i autoritzacions necessàries per
tal d’executar les operacions o dur a terme l’activitat subvencionada.
e) Fer constar que l’actuació subvencionada no es durà a terme dins els espais
inclosos en la Xarxa Natura 2000.
Quart. En el supòsit de que la petició sigui incorporada en la proposta de resolució de
concessió tramitada per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat i resolta
per la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, manifestar la conformitat en aportar el finançament del projecte
esmentat anteriorment fins a un 50% de la totalitat del cost del projecte, així com de
la totalitat de l’IVA corresponent al total del cost del projecte, als efectes
d’incorporar-ho en el pressupost corresponent de l’Ajuntament per al pagament de
l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció.
Quart. Facultar àmpliament el president de la corporació per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a la tramitació, l’execució i el desenvolupament
d’aquesta petició.
Cinquè. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord.
Seguidament el Sr. Calm comenta que a les oficines de l’Ajuntament hi havia un
projecte sobre bicicarrils i parla sobre les expropiacions i les recomanacions dels
metres que s’han de deixar segons el tram.
El Sr. Alcalde respon dient que ja està al cas del projecte d’en Santandreu i dels
metres que s’han de deixar segons els trams, que tot està previst. Afegeix que
hauria estat millor primer treballar amb el Pla de mobilitat sostenible i després
demanar quina part executar, però com que la subvenció ha sortit abans, s’ha fet
d’aquesta manera.
El Sr. Calm pregunta sobre quins municipis més de la Garrotxa estan adherits.
El Sr. Alcalde comenta que no ho sap, que no li consta que Les Preses i la Vall de
Bianya hi participin. Afegeix que parlant amb el gerent del Consorci de Vies Verdes, li
comenta que hi ha varis municipis de la Costa Brava.
El Sr. Alcalde explica que hi han dos línies (per mobilitat quotidiana o per turisme) i
que ells van demanar per mobilitat quotidiana, que és la base més grossa. Comenta
que és veritat que donen més punts si es connecten dos municipis i el fet que la
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connexió sigui entre els nostres pobles, sembla que no es tindrà tant en compte.
Afegeix, que parlant amb el Gerent de Vies Verdes, sembla que la Vall compleix amb
moltes coses i s’espera que el projecte es tiri endavant.
El Sr. Calm comenta que el fet que la connexió no sigui entre diferents municipis pot
penalitzar. Afegeix que espera que es concedeixi i que el fet d’anar amb altres
municipis pot beneficiar molt més.
El Sr. Alcalde comenta que aquesta subvenció va sortir a l’estiu i que es van fer
reunions molt ràpid i que s’ha tingut l’agilitat per poder fer tot un treball
conjuntament amb Civiva i poder sol·licitar aquesta projecte. Afegeix que creu que el
municipi de La Vall d’en Bas és l’únic municipi de la Garrotxa que es presenta.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

4. Aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals per
a l’any 2019
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix, en els seus articles 15 a 19, el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran, com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquin les Ordenances Fiscals, els acorda de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Prèviament a l’acord d’aprovació provisional, d’acord amb allò establert a l’article 133
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en
el procediment d’elaboració de normes amb caràcter previ, cal dur a terme una
consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament amb l’objectiu de recollir
l’opinió dels ciutadans i organitzacions representatives potencialment afectades per
la futura norma sobre:
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a) Antecedents
b) Problemes que es volen solucionar amb la normativa en la necessitat i la
oportunitat de la seva aprovació dels objectius de les normes.
c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
d) Els objectius de la norma.
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servei com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa als ciutadans.
Les modificacions de les ordenances fiscals i la imposició dels nous tributs no serà
vigent fins al moment de la seva publicació definitiva al BOP, no sent possible la seva
aplicació retroactiva. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les
ordenances fiscals municipals seran efectives respecte dels fets imposables que es
meritin un cop publicades i no respecte els fets imposables que es meritin a 1 de
gener de cada any.
L’article 47 del mateix text legal autoritza al Ple, sense perjudici de les seves
facultats de delegació a la Junta de Govern Local, per l’establiment i modificació dels
preus públics.
Aprovada provisionalment la modificació i finalitzat el període d’exposició públic, 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 les
ordenances, 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 i de les seves modificacions han
de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, sense que entrin en
vigor fins que s’hagi de dur a terme l’esmentada publicació.
Per a l’exercici 2019, es contemplen les següents modificacions:
Ordenança Fiscal núm. 1.
Impost sobre Béns Immobles (IBI)
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S’incorpora una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost a totes aquelles
finques en què durant l’exercici es realitzin obres d’instal·lació de sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Aquesta bonificació
serà pels cinc períodes impositius següents al de la data de finalització de l’obra
(data del certificat final d’obra). No procedirà la bonificació quan les instal·lacions
siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica de la matèria. Caldrà petició
raonada de l’interessat, comprovació tècnica i acord de concessió de l’Ajuntament.
En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més alta
de totes.
Ordenança Fiscal núm. 16.
Taxa per la prestació de serveis esportius
S’incorporen bonificacions de la Taxa Pavelló Poliesportiu:
-El subjecte passiu tindrà dret a una bonificació del 15% de les taxes del pavelló
municipal que acreditin la condició de titulars de família nombrosa o monoparentals
-El subjecte passiu tindrà dret a una bonificació de la taxa de lloguer de pista segons
nombre d’hores d’ús.
Ordenança Fiscal núm. 21.
Taxa tramitació inspeccions administratives en matèria de salut pública
S’actualitzen les quotes, segons proposta del SIGMA.
D’acord amb aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals dels
impostos, taxes i preus públics per a l’exercici 2019 que s’assenyalen a l’Annex.
SEGON.- Exposar al públic per un període de 30 dies, l’acord present al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament de la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la
Província. En aquest termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentarhi reclamacions que es creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense
haver-se’n formulat, els acords adaptats restaran aprovats 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’1 de gener de 2019 i regiran mentre
no s’acordi la seva modificació o derogació.
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QUART.- Delegar a la Junta de Govern la competència per a establir i modificar els
preus públics sense prejudici de que el Ple pugui fer l’advocació de la competència
delegada sempre que jo consideri oportú, tot publicant el referit acord al Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de la seu electrònica
municipal de conformitat amb el que disposa l’article 13 de la L.A.P de 26 de
novembre de 1992 i 51 del R.O.F.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris
per a l’efectivitat dels acords presents.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica les modificacions de les ordenances
fiscals per l’any 2019.
El Sr. Calm comenta que estan a favor de la iniciativa de premiar l’eficiència energètica
però creu que amb aquesta iniciativa només s’arriba a la gent amb més capacitat
econòmica. Creu que seguint el criteri que s’havia seguit sempre, quan ells van entrar
a l’Ajuntament a l’any 1999 que hi havia una revisió d’IBI, el seu equip de govern van
abaixar el coeficient ja que és una mesura que arribava a tothom. Afegeix que els ha
arribat comentaris i/o queixes de molta gent que se’ls ha apujat l’IBI.
El Sr. Alcalde respon dient que això no és cert, que ells no han apujat l’IBI. Comenta
que la revisió cadastral ve de l’Estat i que des de l’Ajuntament no s’ha incrementat l’IBI.
La Sra. Cristina Molas afegeix que aquesta revisió cadastral no s’ha incentivat des de
l’Ajuntament.
El Sr. Calm comenta que sap que això ve de Madrid però afecta a la gent de la Vall i
que amb això no s’ha fet res. La seva proposta seria veure quina quantitat de diners
s’han ingressat de més i mirar quin percentatge es podria abaixar de coeficient (mirar si
es podria abaixar 1 punt, 2 punts o potser mig punt) i per tant, aquesta mesura sí
arribaria a totes les famílies. Afegeix que aquesta seria la seva proposta i per tant,
votaran en contra d’aquest acord.
El Sr. Alcalde comenta que la proposta que es fa sobre les modificacions de les
ordenances és sobre una bonificació de l’IBI. Afegeix que un altre tema és el coeficient
que s’aplica, que en el cas del municipi de La Vall d’en Bas és del 0,66% i creu que és
el més baix de la Garrotxa. Continua explicant que en el cas de les granges, es va fer i
es segueix fent un servei d’atenció per part de l’Ajuntament, doncs van arribar les
cartes de les revisions cadastrals durant uns dies el Sr. Ernest i la Sra. Núria van
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revisar les notificacions de les valoracions de les revisions del cadastre.
El Sr. Alcalde pregunta si votaran en contra de les modificacions de les ordenances, és
a dir, deixant totes les ordenances iguals i incorporant aquestes bonificacions.
El Sr. Calm confirma que votaran en contra de les modificacions de les ordenances ja
que el seu grup voldria abaixar el coeficient de l’IBI.
El Sr. Calm també pregunta sobre les deixalles, si el servei continua sent deficitari i com
és que aquesta taxa no s’incrementa.
El Sr. Alcalde explica que el servei continua essent deficitari tot i que ho és menys que
altres anys doncs s’ha passat del 24% (l’any 2015) al 38% de la recollida selectiva, en
part gràcies a les mesures que s’ha adoptat, tot i que no és suficient. Explica que el
dèficit continua essent el mateix i que s’ha de tenir en compte el repte del 2020.
La Sra. Cristina Molas comenta que cada vegada el cànon és més alt.
El Sr. Calm comenta que s’hauria de tenir en compte aquests dèficits en el càlcul de les
taxes.
La Sra. Cristina Molas comenta que l’any passat ja es va incrementar la taxa de
deixalles. Afegeix en relació a l’IBI que l’any 2016 l’Estat Espanyol recomanava
incrementar un 10% el coeficient de l’IBI i l’Ajuntament va decidir no incrementar-lo.
El Sr. Alcalde afegeix que l’any 2016 la gent va pagar menys IBI del que pagava doncs
malgrat la proposta que es va fer d’incrementar l’IBI, l’equip de govern va decidir no
incrementar pensant en totes les classes i en totes les famílies. Afegeix que potser la
gent no recorda però aquest esforç ja es va fer i que tot just ara recupera l’IBI del
2014.
El Sr. Calm comenta que la gent de pagès no està contenta i que per tant ells proposen
fer un esforç per part de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde respon dient que aquest esforç ja es va fer.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova amb els 5 vots favorables dels
regidors de La Vall Plural i amb els 4 vots en contra dels regidors del PDeCAT.
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5. Aprovació modificació de les retribucions del personal de l’Ajuntament de La
Vall d’en Bas per aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2018
Antecedents de Fet
1. El Ple Municipal del passat dia 13-12-17 va aprovar, junt amb el pressupost
municipal, la plantilla del personal de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas i del seu
organisme autònom per a l’any 2018.
2. Un cop aprovada la plantilla i el pressupost, cal dur a terme l’aprovació de la relació
de llocs de treball de l’any. Actualment l’Ajuntament de la Vall d’en Bas no disposa
d’una Relació de Llocs de Treball, instrument que s’està treballant actualment
mitjançant la contractació administrativa d’una empresa a tal efecte.
3. D’altra banda, els articles 18.dos i 22 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 disposa les retribucions del personal al
servei del sector públic des del mes de gener a desembre de l’any 2018. En aplicació
d’aquests articles, s’apliquen els següents augments retributius en la nòmina del mes
d’octubre abonant el endarreriments corresponents amb efectes retroactius a data 0101-18:
- L’ increment de l’1,5%, a aplicar al salari base, triennis, complement de destí, i
complement específic, des de l’1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018,
sobre les retribucions vigents a 31-12-2017, tal i com ja estableix el text legal
esmentat.
- L’increment afegit del l’0,25 %, a aplicar a SB, triennis, complement de destí, i
complement específic, des de l’1 de juliol de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018,
sobre les retribucions vigents a 31-12-2017.
- L’increment del 0,3% addicional de la massa salarial, calculat és el següent: Massa
salarial plantilla Ajuntament de La Vall d’en Bas a 31-12-2017 és de 554.919,31 €.
Aplicat el 0,3% essent una quantia negociable de 1.664,76 € que es repartirà entre
els treballadors mitjançant productivitat.
Fonaments de dret
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I. L’aplicació de les disposicions establertes a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.
II. Pel que fa als increments de retribucions que figuren en el Catàleg de llocs de
treball i la seva adequació a la legalitat, es fa remissió a l’informe de la Interventora
Municipal.
Per tot això, qui sotasigna, presenta a aprovació del Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER. Aprovar les següents modificacions, aplicant els següents increments:
- Aplicació de l’augment de l’1,5% a aplicar el salari base, triennis, complement de
destí i el complement específic de tots els llocs de treball, des de l’1 de gener de
2018 i fins el 31 de desembre de 2018, sobre les retribucions vigents a 31-12-2017.
- Aplicació de l’increment afegit del 0,25 %, a aplicar el salari base, triennis,
complement de destí i el complement específic de tots els llocs de treball, des de l’1
de juliol de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018, sobre les retribucions vigents a
31-12-2017.
- Aplicació de l’increment del 0,3% addicional de la massa salarial 2017, una
quantitat

total

de

1.664,76

€

distribuïda

entre

els

treballadors

mitjançant

productivitat.
Aquests augments s’aplicaran a la nòmina del mes d’octubre de 2018 i s’abonaran
els endarreriments corresponents amb efectes retroactius a data 01-01-18.
SEGON. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de la corporació en el termini
màxim de trenta dies des de la seva aprovació.

Un cop llegida la proposta la secretària explica l’acord. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

6. Aprovació modificació de crèdit expedient número 3/2018
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient número 03/2018 de
modificació de crèdits del pressupost municipal del 2018 per mitjà de suplements de
crèdits.
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Vista la memòria justificativa de l’Alcaldia.
Vist l’informe emès pel secretària-interventora.
Fonaments de Dret
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril.
LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Bases d’Execució del pressupost municipal de l’exercici 2018 Article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient núm. 03/2018 de modificació de crèdits del pressupost
municipal de l’exercici 2018 mitjançant suplements de crèdit, segons detall:
Suplements de crèdits
Aplicació pres.

Concepte

Consignació anterior
80.000,00

Increment despesa C. Definitiva

920.61901

Obres i Inv. Béns Municipals

50.000,00

130.000

161.63901

Comptadors V. Dipòsits Aigua

32.923,09

32.923,09

912.10000

Retrib. Òrgans govern

32.969,63

352,85

33.322,48

920.12000

Bàsiques Funcionaris Grup A1

15.997,31

276,06

16.273,37

920.12001

Bàsiques Funcionaris Grup A2

352,65

352,65

920.12004

Bàsiques Funcionaris Grup C2

283,32

8.927,14

326.13000

Personal Laboral fix (Ensenyament)

342.13000

Personal Laboral Fix (Esports)

920.13000

Personal Laboral fix (Adm.General)

326.13100

Personal Laboral Temporal (Ensenyament)

68.341,70

1.606,73

330.13100

Personal Laboral Temporal (Cultura)

25.282,23

268,70

25.550,93

342.13100

Personal Laboral Temporal (Esports)

16.697,50

186,97

16.884,47

920.13100

Personal Laboral Temporal (Adm. General) 62.226,10

853,35

0

0,00
8.643,82
108.115,50
15.301,50
168.316,50

1.086,11
159,83
1.195,29

109.201,61
15.461,33
169.511,79
69.948,43

63.079,45
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920.15000

Productivitat

920.16000

Seguretat Social

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDITS

0

1.664,76

1.664,76

2.677,02

190.219,49

187.542,47

93.886,73 €

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

93.886,73 €

Origen fons
A)Baixa aplicació de despesa pressupostària:
Aplicació pres.-Concepte

Consignació anterior

929.50000 Fons de Contingència

Total baixa despesa

75.000

Baixa despesa
11.042,06

C. Definitiva
63.957,94

11.042,06

B) Nous ingressos

Aplicació pres.-Concepte

Import___

11200

IBI Urbana

46.961,67

45080

Subvenció ACA(Comptadors volumètrics)

15.000,00

60000

Venda parcel·les La Serra

20.883,00

Total nous ingressos

TOTAL

82.844,67

PROCEDÈNCIA FONS

93.886,73 €

Segon.- Aprovar la modificació del pla de les inversions del pressupost municipal de
l’exercici 2018 que aquesta modificació pressupostària comportarà.
Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte al tauler d’anuncis de la Corporació, a la seu electrònica de la pàgina
web de l’Ajuntament (eTauler) i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal que
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els interessats puguin examinar-lo i formular, dins el termini esmentat, les reclamacions
que es considerin oportunes. Transcorregut aquest termini sense formular-se cap
reclamació es considerarà aprovat definitivament.

Un cop llegida la proposta la Secretària explica l’acord. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat del regidors assistents.

7. Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions
per a la realització d’actuacions orientades a l’estalvi energètic

Vista l’ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a les entitats del
municipi.
Vistos els articles 18, 20, 22a) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions; articles 58 i S.S del ROAS, Decret 179/95 de 13 de juny, article 162.2
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
S’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de subvencions per
a la realització d’actuacions orientades a l’estalvi energètic
SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública en el BOP de Girona, en
el DOGC, en el Diari de Girona i en el tauler d’anuncis municipal de la web de
l’Ajuntament pel termini de 30 dies als efectes d’al·legacions.
En cas de no haver-n’hi, s’entendran aprovades definitivament i es procedirà a la
seva publicació íntegra.
ANNEX
BASES

REGULADORES

ESPECIFIQUES

DE

SUBVENCIONS

PER

A

LA

REALITZACIÓ D’ACTUACIONS ORIENTADES A L’ESTALVI ENERGÈTIC
1. Objecte i finalitat
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les subvencions que en matèria de
Medi Ambient donarà l’ Ajuntament de La Vall d'en Bas destinades a la realització
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d’actuacions de millores en els habitatges del municipi encaminades a la reducció del
consum en energia.
La voluntat municipal és destinar l’estalvi previst durant un any en la facturació de
llum i gas dels equipaments i de les instal·lacions municipals, després de que s’hi
hagin dut a terme diverses inversions (instal·lació de plaques tèrmiques i
fotovoltaiques; aïllaments de sostres i instal·lació de llumeneres led a l’enllumenat
públic,....) per tal d’incentivar que els particulars facin actuacions en els seus
habitatges que permetin obtenir un estalvi energètic i a l’ús d’una energia sostenible
i, d’aquesta manera, disminuir l’emissió de CO2 a l’atmosfera.
Són subvencionables les actuacions relacionades amb les temàtiques següents:
Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants;
instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotèrmica i
geotèrmia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.
2. Requisits de les persones beneficiaries
Podran sol·licitar i ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o
jurídiques que compleixin les següents condicions:
1.- Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge, de primera residència, al municipi i
haver realitzat durant l’any 2018 o el gener de 2019 actuacions que siguin
subvencionables, d’acord amb la base sisena.
2.- Haver sol·licitat i obtingut llicència municipal d’obres, en aquelles actuacions on
es requereixi per la normativa urbanística aplicable.
3. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de La Vall
d'en Bas i amb la resta de les administracions publiques.
4. Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim fixat en la
convocatòria.
3. Regim jurídic
Aquestes bases estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i al reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol.
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També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
En tot allò no previst en aquestes bases, serà d'aplicació les normes abans
esmentades i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel
que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.
Els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquestes bases podran ser aclarits
per la Junta de Govern Local, òrgan que en tot cas les interpretarà i serà competent
per a la concessió o no dels ajuts
4. Forma i termini en que s'han de presentar les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’estableixi en la convocatòria.
Per

a

la

presentació

de

sol·licituds

caldrà

utilitzar

els

impresos

elaborats

específicament per a aquesta convocatòria.
Els impresos de sol·licitud de subvenció estaran a disposició de les persones
interessades al web municipal http://www.vallbas.cat/ i a l’oficina d’atenció al públic
de l'Ajuntament. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es
requerirà la persona sol·licitant perquè l'esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb
l'advertiment que en cas de no fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud.
La sol·licitud es podrà presentar a l’oficina d’atenció al públic de l’Ajuntament de La
Vall d'en Bas i s'hi haurà d'adjuntar la documentació següent:
1. Model de sol·licitud normalitzada signat per l’interessat/da o representant legal de
la persona jurídica on s'especifiquin les actuacions d’estalvi energia que s’han dut a
terme. (Annex I).
2. Fotocopia del DNI de l’interessat/a o NIF en persones jurídiques i documentació
que n'acrediti la personalitat jurídica i el poder de representació.
3. Original i fotocòpia de la factura acreditativa de l’adquisició o obra per a la qual es
demana subvenció. L’original serà retornat després d’autenticar la fotocòpia. En la
factura ha de quedar ben clar el material instal·lat i l’immoble on s’ha instal·lat.
L’ajuntament podrà reclamar documentació addicional si amb la factura no queda
suficientment acreditat que l’actuació suposa una millora energètica.
4. Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat
per l'entitat bancària, referent a l’estalvi energètic (Annex II).
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Inicialment només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge i any; en el
supòsit de no arribar a cobrir la subvenció màxima prevista, es podrà atorgar una
segona sol·licitud. En tot cas les sol·licituds que estiguin presentades correctament i
no es puguin atendre dins d’aquesta convocatòria, tindran prioritat per a una futura
convocatòria.
5. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions a que es refereixen aquestes bases
serà el de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual
podran presentar-se les persones que compleixin els requisits que s'exigeixin, en la
forma i en el lloc que es determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu
electrònica de l'Ajuntament i al e-Tauler de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas.
La Junta de Govern local serà l’encarregada de validar la documentació presentada i
de concedir les subvencions fins el màxim de 10.000 € dins l’apartat d’estalvi
energètic.
Les subvencions es podran concedir durant tot l’any 2018. Al respecte, l’Ajuntament
ha inclòs dins del pressupost de 2018 una partida pressupostària per l’import de les
subvencions concedides, fins un màxim de 10.000 euros.
6. Import de la subvenció
L’import total màxim que es podrà concedir és de 10.000 €. L’import atorgat per
cada concepte subvencionable tindrà un topall de 1.000€. Aquest import es pot
veure modificat en funció del nombre de sol·licituds que es registrin per la
convocatòria.
Conceptes subvencionables:
a) Per l’aïllament amb plaques de parets mitgeres: 30 € per m2., amb un màxim de
1.000 €
b) Per aïllament amb plaques de façanes principals: 50 € per m2., amb un màxim de
1.000 €
c) Aïllament intern de parets: 20 € per m2., amb un màxim de
1.000 €
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d) Aïllament de sostres: 5 € per m2. si es fa amb poliuretà i un màxim de 12 € per
m2. si es fa amb altres materials aïllants com fibres naturals, llana de roca,... , amb
un màxim de 1.000 €. En cap cas es pagarà més del que hagi costat l’aïllament.
e) Aïllament de finestres. Instal·lació de vidres amb una transmitància tèrmica de 1,9
o inferior : 100 € per m2. de vidre canviat, amb un màxim de 1.000 €.
f) Canvi de finestres, amb vidres de les mateixes característiques anteriors: 100 €
per m2. de vidre posat, màxim 1.000€
g) Plaques solars per escalfar aigua: 1.000 € per instal·lació o l’import justificat, si
aquest és inferior.
h) Fotovoltaiques: 500 € per kW instal·lat, amb un màxim de 1.000 €
i) Aerotèrmia, geotèrmia i per calefacció: màxim 1.000 €.
j) Canvi de calderes de gasoil, gas o carbó a biomassa (pellet, llenya i estella): 1.000
€ per caldera o l’import justificat, si aquest és inferior.
k) Per canvi de companyia subministradora d'energia; quan un usuari canviï el seu
contracte a la modalitat d'energia verda, es concedirà un ajut únic de 100 euros. Per
justificar aquest canvi caldrà presentar un rebut amb l'anterior comercialitzadora i un
altre amb l'actual comercialitzadora que acrediti la contractació en aquesta
modalitat. Si no es canvia de comercialitzadora però si de modalitat de contracte,
també s'haurà d'acreditar aquesta circumstància. Hi ha un màxim de 2.000 € a
repartir entre totes les sol·licituds.
En el cas d’aïllament de façanes, mitgeres i cobertes, una vegada aïllades han de
tenir una transmitància tèrmica de 0,38.
En el cas de millores realitzades per comunitats de propietaris s’estudiarà cada cas i
la Junta de Govern decidirà.
No es concediran subvencions per a obres de nova construcció.
Tots els ajuts es refereixen a cada habitatge que disposi de cèdula d'habitabilitat
7. Forma de pagament de la subvenció
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L'import de la subvenció (excepte punt k) s'abonarà mitjançant transferència
bancària al compte corrent que s'hagi determinat a la sol·licitud.
8. Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei
38/2003. En tot cas, hauran de complir les obligacions següents:
- Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la
seva aplicació. En aquest sentit, s'entendrà acceptada tàcitament la subvenció
concedida pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord de concessió de la
subvenció sense que la persona o entitat beneficiaria hagi manifestat expressament
la seva disconformitat.
- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de
la subvenció.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans
competents d'aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.
- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la
Seguretat social. D'acord amb allò establert a l'article 23.3 de la Llei general de
subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona
sol·licitant comportarà l'autorització a l'Ajuntament per recavar els certificats de
l'Agencia Estatal de l’Administració Tributaria i la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
9. Compatibilitat amb altres subvencions
Les subvencions a que es refereixen aquestes bases seran compatibles amb
qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats.
Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que
s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat, no podrà superar
el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s'exigirà la
devolució de l'excés en la part proporcional.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat del regidors assistents.

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

8. Proposta de Moció : Institucions i administracions
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII
del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de
la convivència. L’Ajuntament de La Vall d’en Bas vol ratificar el seu ACORD amb
aquesta Resolució i en vol destacar especialment el punt II. Institucions i
Administracions que manifesta el següent:
II. Institucions i administracions
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats
fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la
lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes
repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155
de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la
política i la violència exercida contra els drets fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la
pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el
conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1
d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas pren
els següents:
ACORDS
1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre
la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el
dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la
Casa Real espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.
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Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

9. Despatx Oficial
L’Alcalde explica el despatx oficial del mes d’octubre.
Dm 2 * Reunió per Cims x la Llibertat: GECA, MOSSOS, Grup excursionista Girona
* Dinamitzador Can Tista
* Reunió Veïns "Tinença responsable d'animals"
Dj 4

* Reunió Consell Comarcal (Programa Treball i Formació)

Dv 5

* Reunió representant Consell Parroquial per 900 anys

Dll 8

* Reunió GECA Cims x la Llibertat

Dm 9 * Reunió Consell Comarcal x balanç Txa Txan
* Reunió grup de joves per un Skate Park
Dj 11 * Reunió amb Blai Ortiz, cap de Mossos Garrotxa
Dss 13 * Pujada al Puigsacalm amb el Molt Hble. President Generalitat Quim Torra
Dg 14 * Jornades Europees de Patrimoni (Sant Privat: Església i Cal Monjo)
Dll 15 * Reunió amb l'AAVV d'en Bas
Dm 16 * Selecció a Les Mates "Tècnica Mediambient"
* Nit: acte Globus un any empresonament al Parc de l'Andana, organitzat pel
col·lectiu GROC
Dj 18 * OTV La Finestra (Coworking)
Dv 19 * Reunió amb CIVIVA: bicicarrils
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* Reunió amb Càrniques Vall d'en Bas: empresa, enginyeria, SIGMA,
Ajuntament
* 3r documental "Dones de la Vall"
Dss 20* Reunió veïns Veïnat Nou
Dll 22 * Reunió amb AAVV Verntallat: Càrniques Vall d'en Bas amb l'empresa, veïns,
Ajuntament
Dm 23* Presentació de BNI_GIR_SINERGIA Garrotxa . La Deu
* Reunió Consell Comarcal de la Taula Política de Joventut
Dc 24 * Presència a la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa
Dv 26 * OTV La Finestra (Tinença responsable d'animals)
* Presència Xerrada a Can Tista 900 anys església Sant Esteve (D'en Bas a
Oristano: l'aventura dels vescomtes de Bas a Sardenya)
* Documental de les Dones
*Xerrada adreçada a la Gent Gran sobre el bon ús dels medicaments,
juntament amb el Casal d’Avis i la Farmàcia de Sant Esteve d’en Bas
Dss 27 * Assistència inauguració exposició de Josep Mª Plans, artista de la Vall, a
Àmbits
Dm 30 * Presentació Premis Ruralapps. Hem estat seleccionats

Seguidament el Sr. Calm comenta que s’hauria d’exigir una bàscula privada a
l’empresa Cárnicas ja que els seus camions van a la bàscula de la Cooperativa i això
genera molts problemes al paviment de la carretera.
El Sr. Alcalde comenta que aquest tema va sortir a la reunió. Explica que en el seu
terreny no poden posar la bàscula i en el terreny de davant tampoc pel fet que és un
terreny no urbanitzable. Es va acordar que aquests camions no poden passar pel pas
de la Torre i hauran de passar pel polígon de la Serra si volen anar a la Cooperativa.
Afegeix que se’ls farà arribar una còpia de l’acta de la reunió.
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El Sr. Alcalde explica que en els Guardons de Turisme 2018, l’Ajuntament de La Vall
d’en Bas ha quedat 2n pel projecte Bas de Màgia.
La Sra. Cristina Molas afegeix que es va fer una reunió amb la direcció de l’escola
Ventallat, el tècnic de Joventut, l’AMPA i els tècnics del SIGMA per començar amb el
projecte Economia circular a l’escola. Explica que des de l’Ajuntament es comprarà
una màquina trituradora pel menjar de l’escola Verntallat. És una inversió econòmica
molt petita i un terç de les restes de l’orgànica del menjar dels nens se’n farà
compost que anirà a l’hort que gestionaran els alumnes de l’escola.
El Sr. Alcalde explica que es va fer el tercer i últim documental de les Dones de la
Vall i que se’ls va fer un petit homenatge.

10.- Precs i preguntes
El Sr. Domènech comenta que celebren que avui finalment s’ha netejat el riu del
poble dels Hostalets. Afegeix que és una llàstima que hagi arribat en retard ja que es
podia haver fet abans de l’Aplec de Sant Grau.
El Sr. Alcalde respon dient que la climatologia els ha ajudat molt poc.
El Sr. Calm comenta que no li han agradat massa les declaracions que el Sr. Alcalde
va fer a Ràdio Olot. Explica que, en relació a les càmeres, les declaracions estan fora
de lloc pel fet de tractar-los d’irresponsables i d’irresponsabilitat doncs tant ell com el
Sr. Gumí van estar 16 anys a l’Ajuntament i que durant aquests anys es van fer
moltes obres (pavelló, CAP, Llar d’Infants, ampliació de l’Escola,...) i per tant, està
en desacord amb totes aquestes manifestacions. Afegeix que ja es va comentar en
un Ple que les càmeres eren importants pel fet que La Vall d’en Bas és una porta
d’entrada a la Garrotxa i a més ara que es pot arribar amb un acord amb Les Preses,
que li sap greu que es digués que les càmeres no fan cap falta i que hi han altres
coses més necessàries. El Sr. Calm comenta que per això va anar a Olotv i ell creu
que s’hauria de reconduir i parlar sobre participar en aquest projecte en el cas que
s’instal·lessin les càmeres, tot i que ja se sap que són mesures que no ho poden
resoldre tot, pensa que són mesures que poden tenir una efectivitat important i per
tant, té un sentit posar-les.
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El Sr. Alcalde respon que tal com ho ha explicat el Sr. Calm és molt diferent, doncs
per ell les paraules sí són importants. Explica que va ser una resposta a les
declaracions d’ “atemptar contra la seguretat de Comarca” realitzades pel Sr. Calm.
Per aquest motiu, creu que havia de respondre al fet de dir això “d’irresponsable”
perquè semblava que ells no tenien en consideració la seguretat. Afegeix que ells
han fet coses per la seguretat i el fet de sentir la paraula “atempta” va comportar
que es contestés aquestes declaracions, i fa un incís que amb altres coses com, per
exemple, el lector de les matrícules, amb què sí està d’acord que això pot ajudar.
El Sr. Alcalde ratifica que el Sr. Calm va dir tant a Olotv com en el Punt Diari “que la
decisió atempta contra la seguretat” i que per això va parlar d’irresponsabilitat.
El Sr. Calm comenta que és veritat que va dir això.
El Sr. Alcalde comenta que la resta d’explicació que va fer el Sr. Calm en les seves
declaracions les troba correctes i afegeix que li sap greu sí la paraula “irresponsable”
el va molestar però creu que les paraules “atemptar contra la seguretat” van ser
desafortunades ja que es vetlla molt amb temes de seguretat.
El Sr. Calm continua dient que hi ha la necessitat de posar les càmeres.
Sr. Alcalde respon que aquí es pot discrepar i/o matissar.
La Sra. Cristina Molas comenta que a vegades es diuen coses sense mala fe i que els
periodistes juguen amb les paraules.
El Sr. Calm comenta que en una entrevista a Ràdio Olot el Sr. Alcalde va explicar que
s’han dedicat a rebaixar endeutament. El Sr. Calm afegeix que degut a aquestes
declaracions es troba molta gent de la Vall que li comenten que sembla ser que ells
van deixar molt deute i per tant, el Sr. Calm pregunta si aquest deute que s’ha reduït
és deute a llarg termini. Explica que el que s’ha fet és tornar les pòlisses de crèdit
que s’utilitzava per poder pagar factures per inversions i això per si sol ja implica
rebaixar deute. Afegeix que dit d’aquesta manera està molt bé per justificar moltes
coses però no és prou just després d’haver fet moltes inversions lligades al FEDER
(que implicava tenir pòlisses de tresoreria per poder pagar les factures ja que es
tarda molt a cobrar les subvencions i això també es compta com a deute).
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El Sr. Calm diu que si s’explica el tema del deute, s’ha d’explicar tot i que ell va
comprar parcel·les i que l’actual equip de govern s’ha dedicat a vendre aquest
patrimoni per finançar les inversions i per tant, això ja implica que es rebaixi deute.
El Sr. Alcalde comenta que Ràdio Olot el va trucar per preguntar-li sobre el tema del
deute ja que els periodistes veuen des de la pàgina d’Hisenda que el deute viu de
l’Ajuntament s’ha reduït amb quasi 1 milió d’euros. Explica que ja els va comentar
que vigilessin en treure aquestes dades “nues”, que sí que és cert que s’ha reduït el
deute viu (s’ha passat del 66% al 27-28%), i que s’ha dut a terme una política
d’anar baixant aquest deute amb polítiques d’inversions molt al dia a dia i finançades
amb fons propis. Afegeix que la Ràdio treuen els talls de veu que vol i que ell va
explicar moltes coses que no van treure.
El Sr. Calm comenta que sempre s’havia complert amb la ràtio del deute, que
sempre havien estat per sota el 75% i si van arribar fins al 66% és per un moment
puntal on s’executaven moltes inversions (Geriàtric, Can Trona, Local Social
Hostalets,...) i s’utilitzaven pòlisses de tresoreria que imputen com a deute viu.
El Sr. Alcalde respon dient que durant els últims anys, mai havien discutit per aquest
tema econòmic.
El Sr. Calm comenta que li agradaria veure el quadre de les inversions del 2014 fins
el 2018 per poder comparar el finançament de les inversions i també pregunta per
la llista de plantilla i sous dels treballadors.
El Sr. Alcalde respon dient que li donarà una còpia de la documentació sol·licitada.

Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:05
hores, de la qual s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària
accidental, en dono fe.

L’Alcalde,

La Secretària Accidental
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