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 D’ABRIL
DE 2019

Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ordinari
30 d’abril de 2019
de 20:15 a 21:54
Saló de sessions de l’Ajuntament

ASSISTENTS:
Sr. Lluís Amat i Batalla, alcalde i regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Anna Mercader i Aulinas, regidora 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. Lluís Pujiula i Ramisa, regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
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. Dúnia Clota i Serramitjana, regidora del PDeCAT
Sra. Marta Mercader i Colomer, secretària-interventora accidental
Sr. Jaume Aumatell i Colom, Arquitecte Tècnic Assessor de l’Ajuntament
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:
Sra. Pilar Fabregó i Cullet, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Miquel Calm Puig, regidor del PDeCAT

Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, el Sr. Alcalde obre la sessió i agraeix la
feina que ha fet tothom durant aquesta legislatura.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 26 de març de
2019
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’acta
anterior. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els
regidors assistents.

2. Nova aprovació inicial sobre la modificació puntual número 9 del POUM
(Exp. X2017000006)
El Text Refós del POUM de la Vall d’en Bas va ser aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme en data 23 de juliol de 2008.
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Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 30 de maig de 2017 va
aprovar inicialment la modificació puntual número 9 del POUM de la Vall d’en Bas.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 26 de setembre de 2017
va aprovar provisionalment la modificació puntual número 9 del POUM de la Vall d’en
Bas.
Vist que s’han introduït modificacions substancials és necessari tramitar una nova
aprovació inicial de la modificació puntual número 9 del POUM de la Vall d’en Bas.
Vist que és necessari tramitar una nova modificació del Planejament General
motivada per la necessitat d’adequar el POUM.
Vist que aquesta modificació puntual no està subjecta a avaluació ambiental per
quan segons el que especifica l’article 7 a) i c) de la Llei 6/2009, d’avaluació
ambiental, la modificació no és substancial,
Vist l’informe de secretaria i de conformitat amb els articles 22.2 c) i 47.2 n) de la
Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local i els articles 71, 72, 74, 77 a 79, 83
i 88 a 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte de Modificació puntual número 9 del Pla
d’Ordenació Urbanística municipal de la Vall d’en Bas en els termes que consten a
l’expedient relatiu a la modificació puntual.
SEGON: Obrir un període d’informació pública durant un mes en el BOP, DOGC, en el
Diari de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a la web municipal. Durant aquest
període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo per a
que es presenti les al·legacions que estimin pertinents.
TERCER: Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte de planejament, les noves
determinacions del qual superin una modificació del règim urbanístic vigent.
La duració de la suspensió és d’un any.
Les àrees afectades de la suspensió es grafien en el plànol obrant a l’expedient.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART: Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes llarg.
CINQUÈ: Donar audiència simultàniament el tràmit d’informació pública, d’àmbit
territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.

Un cop llegida la proposta, el Sr. Jaume Aumatell explica l’acord de la nova aprovació
inicial sobre la modificació puntual número 9 del POUM.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
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3. Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic Can Periques – Les Brides
(Exp. X2019000153)
Vist que Royal Verd Service, SLU ha promogut aquest Pla especial,
Vist l’Informe del tècnic municipal,
Vist que el promotor té la intenció d’utilitzar les edificacions existents de la finca Can
Periques - Les Brides, actualment en desús, per convertir-ho en el centre principal de
Royal Verd per ser un lloc d’investigació, formació, especialització de l’esport en
relació amb la natura i promoció de la cultura esportiva i events complementaris,
Vistos els articles 67 i 87 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
d’acord amb el qual es poden redactar aquests tipus d’instruments de planejament
pel desenvolupament de les previsions del POUM i del Catàleg de Masies, s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de Can Periques – Les Brides
de Puigpardines.
SEGON: Exposar-ho al públic pel termini d’un mes mitjançant anunci en el tauler
d’anuncis, pàgina web, al BOP i al Diari de Girona, als efectes d’al·legacions.
TERCER: Sol·licitar informe als organismes afectats per llur competències.
QUART: Notificar aquest acord als interessats.

Un cop llegida la proposta, el Sr. Jaume Aumatell explica l’acord inicial Pla Especial
Urbanístic Can Periques – Les Brides.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

4. Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic entorn de Mas Sobeies
(Exp. X2019000152)
Vist que Jaume Freixes Reixach ha promogut aquest Pla especial,
Vist l’Informe del tècnic municipal,
Vistos els articles 67 i 87 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
d’acord amb el qual es poden redactar aquests tipus d’instruments de planejament
pel desenvolupament de les previsions del POUM i del Catàleg de Masies,
Vist que per qualsevol actuació que es vulgui realitzar a les masies de les fitxes 353,
363 i 364 incloses en el Catàleg de Masies de la Vall d’en Bas (La Pinya) s’ha de
tramitar un pla especial urbanístic, s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic entorn de Mas Sobeies de La
Pinya.
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SEGON: Exposar-ho al públic pel termini d’un mes mitjançant anunci en el tauler
d’anuncis, pàgina web, al BOP i al Diari de Girona, als efectes d’al·legacions.
TERCER: Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llur competències
sectorials.
QUART: Notificar aquest acord als interessats.

Un cop llegida la proposta el Sr. Jaume Aumatell explica l’acord Aprovació inicial Pla
Especial Urbanístic entorn de Mas Sobeies.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

5. Aprovació inicial del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de les
forest Solell i Bac (núm. 5 del CUP), Artigues del Bac (núm. 69 del CUP) i
Emprius de Sant Miquel, la Carrera i la Serra (núm. 112 del Cup)
(Exp. X2019000167)
Vist el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de les forest Solell i Bac (núm.
5 del CUP), Artigues del Bac (núm. 69 del CUP) i Emprius de Sant Miquel, la Carrera i
la Serra (núm. 112 del CUP), redactat per XILEMA ENGINEYRS FORESTAL I
MEDIAMBIENTAL, per encàrrec d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe favorable a l’Instrument d’Ordenació Forestal emès pels Serveis tècnics
municipals.
Vist el que disposen l’ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen
els instruments d’ordenació forestal.
Davant d’això exposat, emeto la següent proposta d’acord:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de
les forest Solell i Bac (núm. 5 del CUP), Artigues del Bac (núm. 69 del CUP) i Emprius
de Sant Miquel, la Carrera i la Serra (núm. 112 del CUP).
SEGON: Sol·licitar a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la
Generalitat de Catalunya l'aprovació definitiva del Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) de les forest Solell i Bac (núm. 5 del CUP), Artigues del Bac (núm.
69 del CUP) i Emprius de Sant Miquel, la Carrera i la Serra (núm. 112 del CUP)

Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord d’aprovació inicial del Pla
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de les forest Solell i Bac (núm. 5 del
CUP), Artigues del Bac (núm. 69 del CUP) i Emprius de Sant Miquel, la Carrera i la
Serra (núm. 112 del Cup)
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
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6. Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals
“Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”
(Exp. X2019000164)
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha
comunicat que la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 14 de març de
2019, un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i
administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que l’esmentat acord es
sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva
ratificació.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés
de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que
formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de
sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la Diputació de Girona,
ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el control financer i la
supervisió última de la seva activitat.
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació
de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica
del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la
prestació de serveis destinats als ens locals.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar
l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord requerirà
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser
ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals.
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir
els mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria
absoluta de tots els ens locals que en són membres.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent
acord:
PRIMER: RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals
“Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb
efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva
Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.
SEGON: Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de
dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del
CILMA.
TERCER: ENCOMANAR al CILMA la realització dels tràmits següents:
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a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de
dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords de
ratificació de tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General
d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre
d'organitzacions associatives d'ens locals
QUART: No efectuar el nomenament de representant d’aquest Ajuntament al CILMA
un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat de
la data efectiva de la seva dissolució.
CINQUÈ: Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en
matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i
col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques
ambientals competència de la Diputació.

Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord de dissolució i liquidació de
l’associació d’ens locals “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les
comarques gironines”.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

7. Donar compte acord d’aprovació de conveni d’encàrrec de Gestió entre el
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per a
l’emissió d’informes tècnics i l’assessorament en matèria urbanística.
(Exp. X2019000111)
L’Ajuntament de La Vall d’en Bas està interessat en encarregar al Consell Comarcal
de la Garrotxa l’emissió d’informes tècnics i l’assessorament en matèria urbanística.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el marc d’assistència i cooperació que
determina l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya i en base a les
relacions de cooperació que impera en la relació entre les diferents administracions
públiques, manifesta la seva disposició en prestar el suport tècnic necessari, per dur
a terme els treballs esmentats.
Els articles 10 i 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de
Catalunya i de procediment administratiu comú en relació als encàrrecs de gestió i
els articles 25 i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya.
L’article 47 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
regula el conveni interadministratiu firmat entre dos o més administracions
públiques.
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Per tot el que s’ha exposat s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa
per l’emissió d’informes tècnics i l’assessorament en matèria urbanística.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Amat Batalla, per la seva signatura.
TERCER.- Transmetre el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
QUART.- Publicar aquest acord acompanyat d’una còpia del conveni als portal de
transparència.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple municipal en la propera cessió que es
celebri.

“ANNEX
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS PER A L’EMISSIÓ
D’INFORMES TÈCNICS I L’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA URBANÍSTICA.

REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la
Garrotxa, assistit per la Sra. Alícia Vila i Torrents, secretària de la corporació,
I d’altra part, el Sr. Lluís Amat i Batalla, alcalde de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas,
assistit per la Sra. Marta Mercader i Colomer, secretària de la corporació,
MANIFESTEN
‐

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas està interessat en encarregar al Consell
Comarcal de la Garrotxa l’emissió d’informes tècnics i l’assessorament en
matèria urbanística.

‐

El Consell Comarcal de la Garrotxa, en el marc d’assistència i cooperació que
determina l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya i en base a
les relacions de cooperació que impera en la relació entre les diferents
administracions públiques, manifesta la seva disposició en prestar el suport tècnic
necessari, per dur a terme els treballs esmentats.

‐

Considerant el que preveuen els articles 10 i 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
de les administracions públiques de Catalunya i de procediment administratiu
comú en relació als encàrrecs de gestió i els articles 25 i 28 del Decret legislatiu
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4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’organització
comarcal de Catalunya.
D’acord amb l’exposat, les parts signants acorden els següents:
PACTES
Primer – Objecte del conveni
El conveni té per objecte la formalització d’un encàrrec de gestió de l’Ajuntament de
la Vall d’en Bas al Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant els serveis tècnics de
l’àrea d’urbanisme i edificació, per a l’emissió d’informes tècnics i l’assessorament
en matèria urbanística.
Les funcions que desenvoluparan els tècnics urbanístics seran les següents:







Assessorar en matèria d’urbanisme a la corporació
Atendre i informar al públic personalment i telefònicament en els temes
referents a llicències urbanístiques i a la redacció, tramitació i gestió del
planejament urbanístic.
Redactar informes tècnics vinculats als expedients d’atorgament de llicències
urbanístiques.
Redactar informes tècnics vinculats a expedients de protecció de la legalitat
urbanística (no inclou inspeccions urbanístiques).
Redactar informes tècnics sobre la tramitació de figures de planejament
urbanístic i de gestió urbanística.

El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a prestar els esmentats serveis pel
seus tècnics de forma presencial a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, durant 10 hores
mensuals distribuïdes de dilluns a divendres als matins, de comú acord amb
l’Ajuntament i la cap de l’àrea d’urbanisme i edificació del Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Segon – Contraprestació econòmica
El càlcul de la taxa per aquest servei serà amb l’aplicació de l’Ordenança reguladora
del preu públic corresponent a la prestació dels serveis tècnics prestats pel Consell
Comarcal de la Garrotxa a les entitats locals, aprovada pel Ple en la sessió de 9
d’octubre de 2008, que serà revisada anualment.
L’Ajuntament de la Vall d’en Bas farà efectiva la tresoreria del Consell Comarcal les
aportacions econòmiques que corresponguin segons factura emesa.
Tercer – Vigència
El termini de vigència d’aquest conveni començarà a partir de la seva signatura i fins
al termini d’un any.

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

Quart – Resolució
L’incompliment manifest per qualsevol de les parts, de les clàusules d’aquest conveni
implicarà la seva resolució, prèvia mediació entre les parts, assumint cada entitat les
despeses i perjudicis que li pertoquin.
Els atorgants, després de llegir el present conveni de col·laboració regulador de
l’encàrrec de gestió, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el
signen a un sol efecte, a Olot, la Garrotxa, en la data de la signatura electrònica.

Joan Espona i Agustín
President
Consell Comarcal de la Garrotxa

Lluís Amat i Batalla
Alcalde
Ajuntament de la Vall d’en Bas

Alícia Vila i Torrents
Secretària
Consell Comarcal de la Garrotxa

Marta Mercader i Colomer
Secretària
Ajuntament de la Vall d’en Bas”

Es dona compte de l’acord d’aprovació de conveni d’encàrrec de Gestió entre el
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per a l’emissió
d’informes tècnics i l’assessorament en matèria urbanística.

8. Moció per declarar La Vall d’en Bas municipi antifeixista i en favor de la
convivència en la diversitat
(Exp. X2019000165)
La Xarxa Antifeixista de la Catalunya Central i UCFR Bages ens proposa l'aprovació
de la present moció.
Atès que aquest any es commemora 80 anys de l’acabament oficial de la guerra civil,
tombant un sistema democràtic republicà i donant inici a l’etapa del franquisme.
Atès que el franquisme va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats
de la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i
antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels
dissidents.
Atès que des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de
caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la
societat.
Atès que a les nostres comarques s'havia viscut una disminució molt important
d’agressions per part de l’extrema dreta i feixistes des dels anys 90.
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Atès l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a
Catalunya des del 2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del
Conseller d’Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, n’hi ha hagut
178 atacs ideològics, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i
d’extrema dreta.
Atès que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d’atacs sense que les
detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir aquestes
agressions.
Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una
ideologia d'odi a la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes.
Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de
manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però
sempre partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor
inqüestionable en una democràcia real.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Que La Vall d’en Bas es declari formalment Municipi contra el feixisme i el
racisme, i en favor de la convivència en la diversitat.
SEGON: Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i
defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i
laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que
disposem al nostre municipi.
TERCER: Que l’Ajuntament denegui l’ús d’equipaments públics i la via pública, a
col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural,
de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el
nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera.
QUART: Que l'Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de
propaganda d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o
de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells,
adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.
CINQUÈ: Que l'Ajuntament, amb els recursos que disposa, faci el possible per
prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o
pre-constitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que
inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica.
SISÈ: Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions
que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació
contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una
democràcia real i rebutjables per la societat.
SETÈ:Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o
LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones
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agredides i faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals
causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació
popular en aquests tipus de casos.

El Sr. Alcalde explica la moció i convida a la coordinadora antifeixista de la Garrotxa
a llegir la proposta.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

9. Moció conjunta sobre la condemna i rebuig a l’afusellament i crema
simbòlica del President Puigdemont
(Exp. X2019000171)
El passat 21 d’abril de 2019 es va dur a terme a la localitat sevillana de Coripe
(Sevilla) una celebració local que consisteix en simular la crema d’un personatge
públic/històric. Enguany es va escollir la figura del MHP Carles Puigdemont, que es va
transfigurar en un ninot que portava un llaç groc i l’estelada a l’esquena.
En la celebració, un conjunt de persones varen transportar el ninot fins que va ser
penjat, afusellat i finalment cremat.
Davant d’aquesta acció, l’alcalde del municipi (del PSOE) es va defensar dient que "El
muñeco representa un mal y lo que se mata es el mal".
Tenint en compte que el “mal” que argumentava l’alcalde del municipi estava
representat pel President Carles Puigdemont, el llaç groc i l’estelada, volem fer saber
a la ciutadania, així com al consistori de Coripe, el següent:


El President Puigdemont és un líder polític, escollit democràticament per la
ciutadania de Catalunya. És defensor del diàleg, de la no-violència, del
respecte mutu entre pobles, dels valors democràtics més ferms. A més, l’atac
contra la seva persona també ho és contra la presidència de la Generalitat,
institució que acull i engloba a tots els ciutadans de Catalunya.



Els llaços s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans i
catalanes per mostrar el seu rebuig contra la vulneració dels drets civils
fonamentals. No és una reivindicació de la independència, sinó que és una
reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per
les seves idees polítiques. Alhora, també els utilitzen persones que no són
independentistes i que estan a favor dels drets de les persones injustament
tractades o que s’han escandalitzat per aquestes situacions.



L’estelada és la bandera catalana que representa el desig d’independència i
llibertat nacional del poble de Catalunya. És un símbol d’una ambició política,
democràtica i inclusiva, i en cap cas pretén enfrontar-se a ningú.
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Aquesta actuació és ofensiva per totes aquelles persones que comparteixen les idees
representades pels símbols atacats i extremadament irrespectuosa envers la figura
del President de la Generalitat de Catalunya, màxim representant, cal recordar, de la
totalitat de la ciutadania de Catalunya.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:
Primer.- Condemnar enèrgicament l’actuació de simular l’afusellament i crema del
MHP Carles Puigdemont, del llaç groc i de l’estelada. Es tracta d’una falta de respecte
personal envers el President Puigdemont i un menyspreu col·lectiu envers els milers
de ciutadans de Catalunya que el van escollir com el seu representant.
Segon.- Rebutjar l’atac a símbols com el llaç groc o l’estelada. Es tracta de símbols
reivindicatius que expressen sentiments i aspiracions legítimes a qualsevol país
democràtic.
Tercer.- Exigir la presentació d’excuses per part del consistori del municipi de Coripe
i demanar depuracions polítiques als responsables municipals que hagin donat
autorització per la celebració d’aquest acte.
Quart.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una
denúncia per aquest tema davant la Fiscalia especialista en matèria de delictes d’odi i
discriminació.
Cinquè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Coripe (Sevilla) i al
Parlament de Catalunya.

Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica la moció.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
9. Despatx Oficial
L’Alcalde explica el despatx oficial últims dies de març i mes d’abril:
Dv 29 de març* Assistència Premis 100% Emprenedors Garrotxa (2 empreses de La
Vall)
Ds 30 de març * Sessió treball monitors Esplai de La Vall
Mes d’abril:
Dm 2 * Reunió sobre Boscos Terapèutics: Fundació Sèlvans i UdG
* Assemblea Cooperativa Verntallat
Dc 3

* Reunió Recollida Selectiva, Les Olletes, sector Sant Privat
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DJ 4

* Reunió CST
* Reunió Recollida Selectiva, sector en Bas

Dv 5

* Inauguració Nou local Òmnium-Garrotxa
* DOCS del Mes "Namrud el problemàtic" (Palestina)

Ds 6

*
*
*
*

Dl 8

* I fins el 10: Smithsonian, 7 estudiants enquestes (UAB i UdG)

Jornada Educació 360, comarques gironines
Traiwalker
Jornada Esportiva Futbol Base Garrotxa- Club Futbol La Vall
Presentació de l'Esplai de La Vall-Can Trona

Dm 9 * Presentació Estudi Turisme Garrotxa (Avanti Avanti) al Consell Comarcal
* Reunió AAVV Les Olletes i AAVV Verntallat
Dc 10 * Presentació "Llibre Campanes i Campanars de la Garrotxa"
* Obertura Skate Parck
DJ 11 * Consell d'Alcaldes
Dv 12 * Visita Conseller d'Educació Josep Bargalló
* Can Trona: Presentació llilbre "Arbres amb història" del PNZVG i inauguració
de l'exposició de fotografies sobre "Boscos Madurs"
Ds 13 * Actuació a La Pinya dins Sismògraf de l'espectacle "La Bugada"
* Acte a Can Trona en motiu dels 50 anys de la Vall
Dl 15 * Reunió AAVV d'en Bas
Dm 23* Sant Jordi. Visita a tots els centre educatius de la Vall, junt amb la Regidora
Dj 25 * Visita dels alumnes de 3r de l'Escola Verntallat a l'Ajuntament
Dv 26 * Reunió amb SIGMA per colònies de Gats
Dg 28 * Trobada Gegantera
* Venda Flors Oncolliga (dissabte i diumenge)

11.- Precs i preguntes

Seguidament pren la paraula el Sr. Joan Domènech i pregunta pel tema d’unificar els
tres cartells dels Hostalets amb el mateix nom, que encara està pendent.
El Sr. Alcalde respon que es va acordar posar “Els Hostalets d’en Bas” en els tres
cartells del poble.
El Sr. Joan Domènech comenta que és igual el nom que es posi però és important
que els tres cartells posin els mateix nom i sobretot posar “Els”, perquè
normativament hi ha de ser. Proposa posar “Els Hostalets” ja que només s’hauria de
canviar un cartell i així els tres serien iguals.
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El Sr. Alcalde respon que està d’acord en posar els tres cartells iguals i comenta que
ja es podria fer de seguida.
El Sr. Alcalde explica que aviat es col·locarà el pal de la bandera l’aparcament dels
Hostalets.
El Sr. Joan Domènech agraeix haver pogut participar en el Consistori, que ha estat
una gran experiència.
El Sr. Alcalde agraeix a tothom per la feina que s’ha fet en aquesta legislatura,
alguns continuaran i altres no, i desitja molta sort a les dos regidores, la Sra. Dúnia
Serramitjana i la Sr. Pilar Fabregó, que han de ser mares. Moltes gràcies.

Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:54
hores, de la qual s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària
accidental, en dono fe.

Document datat i signat electrònicament.
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