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 26 DE
MARÇ DE 2019

Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ordinari
26 de febrer de 2019
de 20:15 a 21:14
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
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. 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. Dúnia Clota i Serramitjana, regidora del PDeCAT
Sra. Marta Mercader i Colomer, secretària-interventora accidental
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:
Sra. Anna Mercader i Aulinas, regidora de la Vall Plural-Acord Municipal

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 del Ple ordinari del 26 de febrer 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. Aprovació Text refós del Pla de Millora Urbana PMUj1 Nucli Antic de
Joanetes
(Exp. X2018000141)
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 24 d’abril de 2018 va aprovar inicialment el
Pla de Millora Urbana PMUj1 Nucli Antic de Joanetes.
Vist que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
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Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 24 de setembre de 2018 va aprovar
provisionalment el Pla de Millora Urbana PMUj1 Nucli Antic de Joanetes.
Vist l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 18 de desembre de 2018
que va suspendre l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana PMUj1 de Joanetes
fins que mitjançant un text refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
‐ Caldrà disposar dels informes del Servei de Xarxa Viària de la Diputació de
Girona i del Departament de Salut i incorporar, si escau, les seves
prescripcions.
‐ Cal preveure la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic atès que malgrat
la fitxa del POUM respecte al PMU-J1 “Nucli Antic de Joanetes” li atorga la
condició de sòl urbà consolidat, en termes reglats la seva condició és de sòl
urbà no consolidat.
‐ Es recomana posar especial atenció en el manteniment del mur de pedra
existent el sud de l’àmbit, que resulta afectat per la proposta d’eixamplament
de la carretera de Joanetes.
Vist que en data 22 de febrer de 2019, el Departament de Salut Pública comunica
que no escau emetre informe.
Vist que en data 24 de gener de 2019, la Diputació de Girona informa que no té
inconvenient amb les actuacions de millora urbana de Joanetes ja que no afecta cap
carretera competència de la Diputació de Girona.
Vist el Text refós redactat a l’efecte, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar el Text refós del Pla de Millora Urbana PMUj1 Nucli Antic de
Joanetes redactat en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona de data 18 de desembre de 2018.
SEGON: Trametre un exemplar degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord d’aprovació del Text refós del
Pla de Millora Urbana de Joanetes.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
3. Aprovació adhesió a l’Aliança Educació 360
La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360.
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els
diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es
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faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi
itinerari vital.
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius,
entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la
innovació educativa.
L’Aliança Educació 360 ha realitzat una crida a la participació dels ens locals,
institucions públiques i entitats de la societat civil, fixant com a criteris per a la seva
adhesió que assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels
participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació
360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques
d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els
compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de
l’Aliança Educació 360 (vegeu www.educacio360.cat).
SEGON: Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre
territori.
TERCER: Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360, juntament
amb el nom d’un representant polític i un referent tècnic que actuïn com a
interlocutors amb els responsables de l’Aliança Educació 360.

Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica l’acord d’aprovació d’adhesió a
l’Aliança Educació 360.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

4. Donar compte Decret d’Alcaldia d’aprovació de la Liquidació dels
Pressupostos de la Corporació de l’any 2018
Vist el decret d’Alcaldia de 26 de febrer de 2019, que es transcriu literalment, es
dona compte al Ple del següent decret:
ANTECEDENTS
De conformitat amb allò disposat a l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de
la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives
contraccions.
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A més s’estableix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim
dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de
desembre configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació
del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte els possibles
ingressos afectats i minorant els drets pendents de cobro que es considerin de difícil
o impossible recaptació.
Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del
primer de març de l’exercici següent i la seva aprovació correspon al president de
l’entitat local, previ informe de la intervenció.
L’article 93 del RD 500/1990, estableix la següent informació que ha d’obtenir-se
com a conseqüència de la liquidació del pressupost:
“a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
de desembre.
b) El resultat pressupostari de l’exercici.
c) Els romanents de crèdit.
d) El romanent de tresoreria”.
Formada per la intervenció la liquidació corresponent a l’exercici tancat a 31 de
desembre de 2018 i el detall de la qual es conté ampliat en el preceptiu informe de
la intervenció municipal, s’ha obtingut la següent informació:

A. Ajuntament de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

3.514.593,00
97.844,67
3.612.437,67
3.287.961,92
3.287.961,92
3.277.961,92
3.056.627,16
3.061.627,16
221.334,76

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici
Total de creditors pendents de pagament exercicis tancats

236.750,47
0,00
236.750,47
0,00
0,00
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1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

3.514.593,00
97.844,67
3.612.437,67
3.548.519,14
0,00
3.399.267,21
149.251,93

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici

291.782,43
0,00
205.137,36
86.645,07

Total deutors pendents de cobrament exercicis tancats

86.645,07

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
-Obligacions reconegudes netes

3.548.519,14
3.277.961,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI

270.557,22

- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
+ Resultat d’operacions comercials

0,00
0,00
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

270.557,22

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.



Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs

285.804,22
149.251,93
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De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
- Saldos de cobrament dubtós
- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupostos de despeses. Exercici en curs
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats

86.645,07
49.907,22
0,00
26.068,62

345.689,07
221.334,76
0,00

D’altres operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

124.354,31
0,00

+ FONS LIQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI

665.621,16

- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA

116.889,10

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

462.778,59

2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article
101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria
pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu
que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en
26.068,62 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant
en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del
dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals:
-

Un mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.

-

Un mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.

-

Un mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la liquidació.

-

Un 100% a la resta d’exercicis.

3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
-

Patrimoni Públic del Sòl: 103.889,10
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-

Fibra òptica: 15.000 €

-

Subv. Estalvi Energètic: 10.000 €

B. Patronat Municipal de Turisme de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de
l’exercici
Total de Creditors pendents de pagament d’exercicis tancats

75.900,00
0,00
75.900,00
21.048,00
21.048,00
21.048,00
21.048,00
21.048,00
0,00

15.253,90
0,00
15.253,90
0,00
0,00

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

75.900,00
0,00
75.900,00
494,72
0,00
494,72
0,00

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici
Total Deutors pendents de cobrament d’exercicis tancats
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

17.262,71
0,00
17.262,71
0,00
0,00

+ Drets reconeguts nets

494,72

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

- Obligacions reconegudes netes

21.048,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI

-20.553,28

- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
+ Resultat d’operacions comercials

0,00
0,00
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-20.553,28

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.



Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
- Saldos de cobrament dubtós

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI

17.819,10

De pressupostos de despeses. Exercici en curs
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats

0,00
0,00

D’altres operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00
17.819,10

+ FONS LIQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI

0,00

- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA

0,00

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

17.819,10
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2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article
101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria
pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu
que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en
0,00 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import
dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret
reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals:
-

Un
Un
Un
Un

mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.
mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.
mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la liquidació.
100% a la resta d’exercicis.

FONAMENTS DE DRET
En la tramitació i confecció de l’expedient, és d’aplicació la següent normativa:
Articles 191 a 193, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
Articles 89 a 105 de la secció tercera del capítol III del RD 500/1990, de 20 d’abril
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL
Regles 76 a 86 i concordants, de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
Articles 3, 6 i 11 de la LOEPSF.
Article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions
de subministrament d'informació.
Articles 4, 15 i 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre que desenvolupa
la Llei general d'estabilitat pressupostària.
Pel secretari i l’interventor de la Corporació s’han emès els corresponents informes
preceptius.
En base a les atribucions legals que em confereix la normativa vigent
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
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definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el
31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la
LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a
les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a
elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer
corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la
corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
PRIMER: APROVAR la liquidació de l’exercici 2018 que presenta les dades la
informació continguda en els antecedents anteriors i ampliada a l’informe de la
intervenció.
SEGON: Donar compte de la liquidació aprovada al ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri.
TERCER: En virtut del que disposa l'article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1
d'octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació,
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remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques còpia de la liquidació
juntament amb la restant informació prevista en aquest article.

Es dona compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació.

5. Aprovació modificació de crèdit expedient número 3/2019
Vista la necessitat de procedir a la tramitació de l’expedient número 03/2019 de
modificació de crèdits del pressupost municipal del 2019 per mitjà de suplements de
crèdits.
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. 03/2019 de modificació de crèdits del pressupost
municipal de l’exercici 2019 mitjançant crèdit extraordinari, segons detall:
Crèdit extraordinari
Aplicació pres.

Concepte

2019.00.011.91300

Amortització de préstecs

TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT

C. Definitiva
167.946,39

167.946,39 €

Origen fons
a) Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:
Aplicació pres.-

Concepte

870.00

Romanent de crèdit

TOTAL

PROCEDÈNCIA FONS

Import___
167.946,39

167.946,39 €
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SEGON: 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
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 de modificació de crèdit.
Pren la paraula el Sr. Miquel Calm i comenta que està d’acord que s’amortitzi deute
amb el romanent generat, sobretot per la venda de parcel·les del Polígon de la Serra.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

6. Donar compte acord d’aprovació de denominació de vies públiques
(Exp. X2019000130)
Al nostre municipi hi ha un sector que està previst urbanitzar, per la qual cosa
procedeix denominar les noves vies públiques que s’hi construiran.
En relació al Pla Parcial Urbanístic PPU3-J3 de la Clapera, existeixen dos carrers
sense noms i es presenta la proposta d’atorgar el noms de Carrer del Traginer i
Carrer del Picapedrer.
Atès el que disposa l’article 75-1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals així
com l’apartat 4 de la Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Sotssecretària del
Ministerio de la Presidencia, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre retolació de vies urbanes, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Donar el nom de carrer del Traginer, al carrer de nova construcció que
començarà al carrer d’accés al poble de Joanetes fins a la Finca de la Clapera.
SEGON.- Donar el nom de carrer del Picapedrer, al carrer d’accés al poble de
Joanetes fins a la Carretera de Joanetes (GIV-5273).
TERCER.-Traslladar el present acord a les àrees d’urbanisme, Cadastre i Padró.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que es porti a terme.

La regidora Sra. Pilar Fabregó dona compte de l’aprovació de denominació de vies
públiques de d’urbanització de la Clapera.
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7. Donar compte del marc pressupostari 2020-2022

Vist l’Ordre 202/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i l’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per les que es desenvolupen les
obligacions de subministra d’informació, que en el seu article 6 estableix l’obligació
de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els quals
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals, es proposa donar
compte dels marcs pressupostaris que s’adjunten en l’Annex adjunt.
Es dona a compte del Marc Pressupostari 2020-2022.

8. Moció per proposar a la Diputació de Girona la creació d’una àrea
específica d’Educació amb un Diputat amb delegació específica per a
aquesta àrea

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el nostre municipi pertany a la Xarxa de Ciutats Educadores de les
Comarques Gironines.
Atès que en la darrera assemblea de la Xarxa de Ciutats Educadores de les
Comarques Gironines (XCECG), celebrada a Ripoll el passat dia 27 de novembre de
2018, es va acordar per unanimitat presentar a tots els municipis de la XCECG una
moció per proposar a la Diputació de Girona la creació d’una àrea específica
d’Educació amb un Diputat amb delegació específica per aquesta àrea.
Atès que, a diferència d’altres administracions similars al nostre país, la Diputació de
Girona no disposa d’una àrea, ni d’un Diputat amb delegació específica, que tingui
com a objectiu l’Educació.
Atès que l’educació està vivint un procés d’innovació i de revisió i que necessita
concentrar-hi i dedicar-hi més esforços que mai.
Atesa la importància que té l’Educació, en el sentit més ampli i transversal del
concepte, per al desenvolupament de la ciutadania i de les ciutats.
Atès que s’ha demostrat que l’Educació és l’eina imprescindible per fer uns pobles,
viles i ciutats més participatives, més cohesionades i més justes.
Atesa la necessitat de posar en valor l’Educació en totes les administracions
públiques presents al nostre territori.
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Atès que els municipis de les comarques gironines compartim objectius per la
qualitat educativa, la millora de l’èxit escolar i del rendiment educatiu, la formació
professional i transició al treball i l’educació al llarg i ample de la vida.
Atès que s’estan creant diferents xarxes supramunicipals sorgides dels interessos,
objectius i preocupacions abans exposats.
I atès el compromís que ha mostrat sempre la Diputació de Girona per oferir un bon
servei a tots els municipis de la demarcació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: PROPOSAR a la Diputació de Girona la creació d’una àrea específica
d’Educació amb un Diputat amb delegació específica per aquesta àrea.
SEGON: PROPOSAR a la Diputació de Girona que doti aquesta àrea dels recursos
necessaris per poder treballar conjuntament amb els ajuntaments per afavorir, en el
marc de les competències locals en educació, l’èxit escolar per a tothom i la qualitat
de tots els serveis educatius, des de les escoles bressol fins a la formació
professional i de persones adultes així com la formació dels tècnics locals d’educació,
l’educació i participació més enllà de les aules i el suport i treball conjunt amb les
xarxes supramunicipals que comparteixen aquests objectius.
TERCER: COMUNICAR aquests acords a la Diputació de Girona.

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 del mes de març:
-

Divendres 1 – Consorci Social de la Garrotxa
Visita del Conseller, sobre la variant
Doc del mes (a Can Trona)
Dia 2/04 – fibra òptica a Sant Privat
Reunió al Veïnat de les Olletes
Dia 4 van anar a la Junta Territorial de Dinàmig
Dijous 7 – Reunió amb Xanascat, per treballar amb un conveni amb la
Generalitat
Dissabte 9, inauguració de Can Trona (exposició que ha fet en Jordi Traberia)
Dimarts 12, visita del Parvulari
Reunió amb l’ASS ecologística de la Garrotxa, per desenvopar aquest
programa és necessària una entitat de la Comarca, per posar ordre els Pins
Dijous 14, reunió del CILMA, que es dissolt (que s’incorporarà dins Medi
Ambient)
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-

-

-

Divendres 15, jornades del DARP, sobre el sector làctic
Dinar-treball amb la Consellera (Teresa Jordà)
Dissabte dia 16, Can Trona: Jornada Maquis i resistència Antifranquista
Obertura de Skate Parck, ubicat al Parc de l’Estació de Sant Esteve d’en Bas
(treball juntament amb els joves)
Dilluns 18, Reunió de treball amb la Rosa Lluch (treball a través de l’Udg, que
treballa una exposició sobre Francesc de Verntallat i Remences). Can Trona
pugui disposar de tot el material de Francesc de Verntallat. Proposta fer el
21/04/19 fer xerrades
Reunió Verge de les Olletes
Pilar i Lluís: reunions amb el GECA (5 de maig fer un festival de muntanyes).
Vindran alguns importants excursionistes de l’esport Català. Sra. Paquita
Riera, que va ser pionera amb l’escalada de Catalunya. (explicació de tots els
que vindran a les jornades). El GECA ho ha volgut enllaçar amb la
Lletissonada.
Dijous 21, presentació del llibre Dones Úniques
Reunió Pla Sostenible (al poble dels Hostalets)
Xerrada sobre les campanes (es presentarà un vídeo)
Dissabte 23, Jornades Municipi Viu/Joves i arrelament. Jornades organitzades
per l’associació de micropobles
Dilluns 25, reunió amb l’Associació de Veïns d’en Bas
Reunió amb el Director General de Promoció de l’Habitatge

11.- Precs i preguntes

Seguidament pren la paraula el Sr. Miquel Calm i pregunta sobre el tema dels
Remences, ja que hi ha un cert malestar per part de gent que havia fet aportacions
importants en aquest tema, com per exemple el Sr. Alentorn. Comenta que estaria
bé que es tingués en compte la gent del municipi, i no només destacar la gent de
fora per aquest projecte dels Remences que s’està duent a terme.
El Sr. Alcalde respon dient que no tot està donat i fet, sinó que tenim persones
importants que treballaran aquest tema i ja es faran col·laboracions amb aquesta
gent del municipi.
El Sr. Miquel Calm pregunta sobre el tema de la variant. Comenta que li ha estranyat
que hagin sortit declaracions a la premsa per part de l’Alcalde en que hi ha un
consens amb la gent del territori i no s’ha comunicat res d’això a la Comissió de
seguiment de la variant, i que hi ha una certa preocupació per part de la gent.
Afegeix que és un tema que s’hauria d’explicar molt bé i recomana que l’Ajuntament
s’hauria d’avançar, és a dir, contractar un equip tècnic per elaborar un projecte de
traçat i proposar-ho a la Generalitat, de la mateixa manera que es va fer amb el
túnel de Joanetes.
El Sr. Alcalde respon dient que respecte a tot el que es va acordar en la última
reunió de la Comissió de seguiment de la variant, no hi ha res de nou. Explica que la
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trobada de l’altre dia a l’Ajuntament d’Olot va ser a petició de l’Alcalde d’Olot,
juntament amb el Conseller, el Secretari General i el Director General, i que es va
parlar sobretot d’Olot i no hi va haver cap novetat respecte la variant. Explica que
l’empresa assignada per fer els informes ha fet fallida i ha provocat que tot s’hagi
endarrerit molt. Comenta que en aquests temes s’ha de ser prudent, però entén que
l’Ajuntament d’Olot tingués la necessitat d’explicar. Les declaracions neixen d’Olot i
no de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas i afegeix que amb l’Alcalde d’Olot sempre ha
mantingut unes relacions cordials i va ser l’Ajuntament d’Olot qui volia fer aquesta
reunió. Insisteix en dir que no hi ha novetats, el que va explicar el Conseller és el
que es va comentar a la Comissió de seguiment. Reconeix que és veritat que potser
s’hauria de convocar de nou la Comissió per explicar tot això que s’ha comentat.
El Sr. Miquel Calm pregunta si és veritat que la brigada reparteix els butlletins de la
Vall Plural, que és el que la gent comenta.
La Sra. Cristina Molas respon dient que la gent s’ha pogut confondre perquè ha
coincidit el repartiment de La Vall Bull, per part de la brigada. Aclareix que els
butlletins de la Vall Plural els reparteixen la pròpia gent de la Vall Plural.
El Sr. Miquel Calm pregunta respecte l’obra que s’està executant al Polígon de la
Serra, si es posarà regadiu a la zona verda.
El Sr. Alcalde explica que durant la pròxima setmana es plantaran els arbres i es
posarà regadiu pels arbres, segons les instruccions del tècnic que duu a terme el
projecte de reparcel·lació, el Sr. Corominas.
El Sr. Miquel Calm comenta que hi ha un veí, el Sr. Joan Mata, que està enfadat pel
pas de la Torre i recomana que hi hagi una bona relació amb aquest veí.
El Sr. Alcalde respon dient que ja va parlar amb el Sr. Joan Mata sobre el pas de la
Torre i a més a més, per contra, el Sr. Mata li va dir que estava content amb el que
s’està fent a l’escorxador i, sobretot, per l’acord de prohibir el trànsit de camions pel
pas de la Torre, que és el que el preocupa més.
El Sr. Miquel Calm pregunta si es pot posar la bàscula només per l’escorxador i com
es podria resoldre aquest problema.
El Sr. Alcalde respon dient que la bàscula no es pot fer, que en el seu moment ja es
va mirar amb la Núria i Urbanisme, i no era tant fàcil. Afegeix que per això es van fer
un seguit de normes com canviar la direcció dels camions per descongestionar la
carretera.
El Sr. Miquel Calm pregunta sobre el tema d’una casa del Mallol, del Sr. Alentorn,
que no poden continuar amb les obres perquè falta un informe que s’havia d’enviar a
Patrimoni.
El Sr. Alcalde respon dient que parlarà amb el Tècnic Municipal però creu que
l’informe està fet i enviat a Patrimoni.
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El Sr. Miquel Calm pregunta sobre el tema dels gossos perillosos del Sr. Manel
Alentorn.
El Sr. Alcalde respon dient que fa més d’un any que s’està treballant amb aquest
tema. Afegeix que no deixa de ser un conflicte entre veïns i que s’ha de resoldre de
la forma més objectiva però qui acabarà resolent aquest conflicte serà el Jutge.
Explica que el tema dels gossos potencialment perillosos és molt seriós i des de
l’Ajuntament fa més d’un any que hi està treballant, que ha sol·licitat molts informes
i ha implicat el SIGMA.

Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:14
hores, de la qual s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària
accidental, en dono fe.
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