Acta del Ple extraordinari de l’Ajuntament de data 21 de juliol de 2015
La Vall d’en Bas, 21 de juliol de 2015, essent les dinou hores i trenta minuts, al
saló de sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel grup de
la Vall Plural – Acord Municipal: Pilar Fabregó Cullet, Josep Pujol Casanova,
Anna Mercader Aulinas, Lluís Pujiula Ramisa, Cristina Molas Casacuberta; pel
grup de Convergència i Unió: Miquel Calm Puig, Josep Gumi Quintana, Sergi
Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt, Dúnia Clota Serramitjana.
Sota la presidència del senyor alcalde,Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior
S’aprova per unanimitat.
2. APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 250.000 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la del Banc Sabadell, amb les condicions financeres següents que poden ser
millorades a la baixa:
Crèdit màxim autoritzat: 250.000 €
Tipus d’interès i marge: euribor 3 mesos + 0,43%, sense arrodoniment
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat
4. La secretària interventora ha emès el corresponent informe relatiu a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 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, per
atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de
crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
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3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet
l’oportuna adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons
l’article 52.1 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, hi és d’aplicació
l’article 3.1.k de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per
tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que
podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia
de mitjans.
4. L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 10,48%
dels recursos ordinaris del pressupost i l’import acumulat de les operacions de
crèdit a curt termini suposa el 17,16%, per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu
que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació
de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de la corporació.
Per tant,
ACORDO:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb el Banc Sabadell, per un import de 250.000 €, que s’ha de cancel·lar en un
termini màxim de 12 mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc Sabadell amb
les condicions financeres següents que poden ser millorades a la baixa:
Crèdit màxim autoritzat: 250.000 €
Tipus d’interès i marge: euribor 3 mesos + 0,43%, sense arrodoniment
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat
3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers
dies del mes següent a la formalització.
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6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el tercer punt, amb l’entitat financera Banc Sabadell.

Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que es tracta de crèdit a
curt termini, que fins ara hi havia dues pòlisses que en conjunt sumaven
650.000 euros i que ara se’n faran tres que sumaran el mateix import i això
permet diversificar riscos, treballar amb més entitats i el que és més important
que el venciment serà en tres terminis diferents i que permet anar tranquils, i no
patir i a més aprofitar que per llei han baixat els tipus d’interès. El senyor Calm
pren la paraula i comena que efectivament de tipus d’interès ara venen
regulats per llei, que és interessant intentar treballar amb entitats de la plaça i
que abans en plena crisi no era possible perquè havies d’anar amb l’entitat que
ho volia fer. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació calendari festes locals 2016
Vist l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues seran locals.
Vist que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple municipal segons
estableix l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, i que les festes locals no
poden escaure’s ni en diumenge ni en cap dels dies de festes oficials, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
Primer : Establir com a festes locals els següents dies laborals a continuació de
la festa major de cada poble i que són :
−
−
−
−
−
−
−

Joanetes : 25 de juliol i 8 de setembre
La Pinya : 1 d’agost i 8 de setembre
Hostalets d’en Bas : 16 d’agost i 8 de setembre
Puigpardines : 16 d’agost i 8 de setembre
Sant Privat d’en Bas : 22 d’agost i 8 de setembre
El Mallol : 29 d’agost i 8 de setembre
Sant Esteve d’en Bas : 8 i 19 de setembre

Segon: Ratificar aquest acord en el proper Ple.
Tercer: Notificar aquest acord al Departament de treball de la Generalitat de
Catalunya.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que es segueix com fins
ara. El senyor Calm intervé i comenta que és important parlar amb les
Comissions de festes del municipi per veure si alguna vol fer algun canvi. El
senyor alcalde contesta que ja s’hi ha parlat precisament arran del díptic petit
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de les set festes que aquest any l’ha assumit l’Ajuntament. El senyor Calm
afegeix que és força lleig i no massa vistós i el senyor alcalde li contesta que a
ells els ha arribat el contrari i que sobre gustos no hi ha res escrit. El senyor
Calm comenta de nou que a la portada hi hauria d’haver algun símbol que
identifiqués la Vall i el senyor alcalde li contesta que és la silueta del municipi.
Pren la paraula el senyor Domènech i comenta que cada any canviaran el
color. El senyor alcalde contesta que ho ha dissenyat un noi de la Universitat
de Vic de Publicitat i que precisament s’ha volgut fer una proposta diferent.
Pren la paraula la senyora Cristina Molas i comenta que el més important és
que la gent el vegi i l’utilitzi. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.
4. Aprovació inicial Reglament municipal de voluntariat de l’Ajuntament
de la Vall d’en Bas
Vist l’avantprojecte de Reglament municipal de voluntariat de l’Ajuntament de la
Vall d’en Bas, el qual interessa aprovar per fomentar el voluntariat, fixar el seu
funcionament i règim jurídici i crear una borsa de voluntaris al municipi de la
Vall d’en Bas,
Atès allò que disposen els articles 60 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local i la Llei 6/1996, de 15 de gener del
voluntariat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Reglament municipal de voluntariat de
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.
SEGON: Sotmetre l’acord d’aprovació i el projecte de Reglament al tràmit
d’informació pública mitjançant la publicació d’un Anunci al BOP, DOGC, a un
diari de més circulació, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, pel
termini de 30 dies als efectes de presentar reclamacions i/o al.legacions.
TERCER: Si durant aquest termini no es presenten al.legacions, l’aprovació
inicial serà automàticament elevada a definitiva.
QUART: Un cop aprovada definitivament, es procedirà a la seva publicació
íntegra en el BOP i a la web municipal.
CINQUÈ: Aprovar la creació d’una borsa de voluntariat i el Model de sol·licitud
per formar-ne part.
Un cop llegida la Proposta la regidora senyora Cristina Molas explica que
aquest Reglament és una proposta innovadora que pretén regular i fomentar
que hi hagi persones que puguin fer tasques per ajudar al municipi. Que
intentaran en els pròxims mesos generar una bossa de voluntaris. Que aquest
és un dels primers reglaments, però que n’hi haurà d’altres, per fomentar la
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participació en consells sectorials, etc. Que a més cal assegurar com
Ajuntament que tots els que col·laborin sense compensació econòmica
estiguin coberts, perquè no passi res i que cal fer una petita incorporació a la
pòlissa d’assegurances i pel fet d’estar inscrits i donats d’alta al Registre de
Voluntaris ja quedaran coberts. El senyor alcalde pren la paraula i comenta que
és un tema complementari a l’activitat de les entitats. El senyor Calm intervé i
comenta que cal fer la consulta a Governació per fer-ho ben fet, que es
compleixi la Llei, perquè cal tenir en compte que les reclamacions són a l’ordre
del dia i el que rep al final és l’alcalde. Que l’idea li sembla bé i el senyor
alcalde comenta que no és nou i que altres ajuntaments també ho han fet. El
senyor Calm intervé de nou i comenta que d’acord però que és recomanable
que l’administració competent ho beneeixi. Seguidament es procedeix a votar i
s’aprova per unanimitat.
5. Precs i preguntes
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que es posarà un punt d’informació
de tot el que s’ha fet i es va fent.
Explica l’alcalde que han fet gestions per veure com està el tema de
l’Ecomuseu, han anat a fer un curset per a nous regidors, estant preparant un
Reglament per les entitats i volen apostar fort per la transparència. Pren la
paraula la regidora senyora Cristina Molas i comenta que els mateixos
ciutadans ho demanen i que es vol donar la màxima informació i que hi hagi
comunicació fluïda entre l’Ajuntament i entitats i per això ja s’està actuant en la
remodelació dels panells informatius. Afegeix el senyor alcalde que s’ha fet una
carta amb un mòbil d’urgències, que sap que els veïns l’utilitzaran
correctament. El senyor Calm intervé i comenta que no sempre és així, que
l’havien trucat fins i tot a les tres del matí pel soroll dels veïns de la piscina.
Seguidament la senyora Cristina Molas explica que volen aplicar
escrupolosament la Llei de la transparència i que la Diputació els ajudarà
perquè estan preparant un portal on s’hi podran adherir els ajuntaments petits.
Que hi havia un ventall entre el mínim i el màxim i la seva idea és optar per un
punt mig a màxim. Que volen donar la màxima informació, però també que
sigui accessible i clara.
Pren la paraula el senyor Domènech i comenta que el senyor Badia va deixar
un missatge demanant el currículum dels regidors, però que havia estat molt
millor una trucada, que ho expliqués, ara ho entenen.
El senyor alcalde contesta que el senyor Badia li havia d’haver explicat bé. La
senyora Cristina explica que es posarà a la pàgina web la foto de tots, els
correus i s’han d’escriure tres línies, un mini currículum de qui som.
Seguidament el senyor Calm demana pel tema del centre per a la gent gran i
comenta que estigui al cas de la subvenció de la caldera perquè no es perdi. El
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senyor alcalde contesta que ja ho saben i que encara no està resolt. Que
respecte a l’edifici s’estan barallant diferents possibilitats abans de decidir i que
ja s’explicarà al veïns. El senyor Calm contesta que no cal encantar-s’hi. El
senyor alcalde afegeix que cal parlar amb el Consorci, amb l’ICAS, amb els
alcaldes , veïns, etc i que ja han tingut la primera entrevista amb l’empresa
adjudicatària que ha estat molt satisfactòria. El senyor Calm intervé i comenta
que ho celebra i explica que la seva propera feina estarà molt relacionada amb
aquests temes i que si cal podrà contribuir-hi. El senyor alcalde comenta que
ha tingut una entrevista amb el senyor Pep Companys i que tot ja està en
marxa.
Seguidament el senyor Domènech comenta que el proper Ple tocarà la última
setmana d’agost i que hi ha molt gent de vacances i que proposa posposar-ho
pel de setembre. El senyor alcalde li contesta que li sembla lògic i s’acorda així.
Seguidament el senyor alcalde constata que no hi ha cap més pregunta i
desitja bon estiu a tothom i s’aixeca la sessió a les 20,35 hores.
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