Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2017
La Vall d’en Bas, 19 de desembre de 2017, essent les vint hores quaranta-cinc
minuts, al saló de sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel
grup de la Vall Plural – Acord Municipal: Pilar Fabregó Cullet, Cristina Molas i
Casacuberta, Anna Mercader Aulinas, Josep Pujol Casanova, Lluís Pujiula
Ramisa; pel grup de Partit Demòcrata Europeu català (PDeCAT): Josep Gumí
Quintana, Sergi Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt.
Excusa l’assistència : Dúnia Clota Serramitjana i Miquel Calm Puig (PDeCAT)
Sota la presidència del senyor alcalde, Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior 28/11/2017
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’acte
anterior.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació inicial Reglament Municipal Consell d’infants de La Vall d’en
Bas
Vist l’avantprojecte del reglament municipal del Consell d’Infants de La Vall d’en
Bas treballat per l’àrea de joventut de l’Ajuntament i l’escola Verntallat, el qual
interessa aprovar per tal de presentar el civisme, l’esperit crític i ensenyar el
finançament de les institucions entre els més joves.
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, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Reglament municipal del Consell dels Infants de
l’Ajuntament de La Vall d’en Bas.
SEGON: Sotmetre l’acord 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 presenta 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.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde pren la paraula i explica que el reglament
està vinculat al Reglament de participació ciutadana, ja que és una de les
possibles formes de participació.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació modificació de crèdit expedient número 2/2017
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de desembre de 2017 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit amb
canvi d’àrea de despesa.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a
continuació, per a les quals la consignació és, s’ha de tramitar l’expedient de
transferència de crèdit amb canvi d’àrea de despesa, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Altes en aplicacions de despeses
Partida

Nom

Import Alta

2017.00.326.13000

Personal Laboral temporal (Ensenyament)

2017.00.342.13000

Personal Laboral temporal (Esports)

2017.00.920.16000

Seguretat Social

10.000

2017.00.430.22609

Despeses Àrea Promoció Econòmica

14.000

2017.00.323.22700

Contracte prestació de serveis (neteja Esc.
Verntallat)

2017.00.920.61901

Inversions en Béns Municipals

30.000
6.000

6.000
50.000

Total despeses a finançar........................................... 116.000 €

Finançament
1/ Baixes en aplicacions de despeses
Partida

Nom

Import Baixa

2017.00.920.50000

Fons Contingència

72.000

2017.00.920.61901

Ctra. Parcel·lària i camins

44.000

Total finançament.......................................................... 116.000 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 158 de la LRHL i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la Llei 39/1998 i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides
no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 146.1 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, les entitats locals ajustaran
els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la
LGEP.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2017, per import de
116.000€, que cal finançar mitjançant baixa de crèdit.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.

4.- Aprovació modificació de crèdit expedient número 3/2017
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de desembre de 2017 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.

2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a
continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el
pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit i/o
crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals / majors i/o nous ingressos recaptats / anul·lacions o baixes
dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Suplement de Crèdit
Partida

Nom

2017.00.011.91300

Amortització de Préstecs

Import
15.000

Total despeses a finançar...........................................15.000 €
Finançament
1/ Romanent de Tresoreria
Partida

Nom

2017.87000

Romanent de Tresoreria

Import
15.000

Total finançament.......................................................... 15.000 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 158 de la LRHL i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la Llei 39/1998 i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides
no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 146.1 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, les entitats locals ajustaran
els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la
LGEP.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 3/2017, per import de
15.000 €, que cal finançar mitjançant baixa de crèdit.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Un cop llegides les propostes el Sr. Alcalde explica primer la modificació 1 i
comenta que s’ha hagut de suplementar la partida de treballadors temporals
bàsicament per les baixes llargues de la llar d’infants, també hi ha hagut més nens
al casal d’estiu que han obligat a contractar més personal i igualment ha passat al
pavelló, al haver-hi més usuaris s’han hagut de contractar més monitors.
Respecte a la partida de promoció econòmica s’ha modificat perquè s’ha fet el
projecte de gammificació que ha vingut subvencionat i per tant d’ingrés està
cobert però no hi havia la partida creada. S’ha fel el “Bas de màgia” que ja
funciona. Respecte a la neteja del Verntallat tampoc hi havia la partida per
externalitzar el servei i que s’han posat 50.000€ per curar-se en salut per poder
cobrir petites factures fins a finals d’any per petites inversions.
Tots aquests increments venen finançats per 44.000,00€ no gastats i el fons de
contingència.
La modificació 3 es refereix a fer una amortització de 15.000,00€ de préstecs.
Seguidament es voten conjuntament les dues mocions i s’aproven per unanimitat.

5.- Donar compte de la informació econòmica tramesa al Ministeri d’Hisenda
de l’exercici 2017
Vist que durant l’any i en compliment de diverses normatives cal trametre
informació econòmica al Ministeri d’Economia, s’informa que la informació
tramesa ha estat la següent:

-

-

Informació trimestral de l’execució pressupostària
Línies fonamentals del Pressupost
Informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos en el
pagament de les obligacions de les entitats locals (Llei de morositat
15/2010)
Cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals en els termes
establerts a l’Ordre HAP/2075/2014.

Donar compte que s’ha enviat la informació al Ministeri. Es dona compte i el ple es
dona per assabentat.
6.- Moció dels grups municipals de La Vall d’en Bas d’adhesió al manifest de
somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model
educatiu català i de la seva aportació als valors democràtics i a la cohesió
social.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del
model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat
d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem
necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model
educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat
d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social del país.
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la
seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i
l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants,
independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les
eines necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en
el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir
activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat
viure”.
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de
segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb
uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una
societat culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania,
democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han
determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una escola

catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir
la ciutadania de ple dret.
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva
diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més
enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les
diferents perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com
ha de ser-ne la concreció.
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història
per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de
Barcelona, les Condecori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment
d’Escola Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de
renovació pedagògica dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les
mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball
per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat educativa del
model d’immersió lingüística, etc.
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que
el model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les
necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la
democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels
conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la
vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió
social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la
competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies
als quals l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència
democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les
famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i
manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en
la darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves
vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor
important per a afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que
aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i
la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i
democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que
formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest
patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo,
protegir-lo i contribuir-ne a la millora.
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i
millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de

Catalunya treballen en corresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per
a garantir un sistema educatiu de qualitat.
Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i
millora del model educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model
educatiu català i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a
possibilitar la cohesió social sense separar els infants per la seva llengua d’origen,
rebutjant també les acusacions d’adoctrinament ideològic i de marginació del
castellà a l’escola catalana.
Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a Somescola, formada per més
d’una cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals.
Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Un cop llegida la proposta s’aprova per unanimitat.

7.- Despatx Oficial
El Sr. Alcalde informe que es va fer la “Festa de la Vellesa” i que va anar molt bé i
que poc a poc s’ha d’anar implantant.
Explica que es va celebrar el Fòrum d’ecoturisme que va tenir molt de ressò, que
es va tenir la fortuna de que es va fer aquí, que els professionals de turisme van
fer un decàleg que sempre sortirà com fet a La Vall d’en Bas.
Es va mantenir una reunió amb el Bisbat de Girona perquè volen vendre la
rectoria de Joanetes i que es vol vigilar que es faci bé i es mirarà de mantenir el
bar de Can Mariano pel pessebre vivent.
Explica també el sr. Alcalde que es va signar el conveni amb la UdG.
També explica que s’està tirant endavant la fibra òptica i que abans la tindran a
Joanetes que a en Bas, que s’han espavilat molt.
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Fabregó i explica que des del sigma havien
de fer una carta informativa pern tota la Vall i que de moment es deuen haver
centrat en Joanetes i la resta ja es farà, queda pendent.
El Sr. Alcalde explica que la reunió es va fer a tot arreu i que la clau és que a
Joanetes en Mia Serrat se n’ha preocupat i ha anat engrescant els altres, que
lidera i ha insistit pesadament amb els altres. Ha aconseguit al menys 30
persones que paguin 1.500 €.

Explica també el sr. Alcalde que s’ha fet la festa de la Tardor.
Que es va fer la reunió sobre el reglament de Participació ciutadana.
Que s’han fet 2 videoconferències amb Washington i que es parlarà de La Vall i
de Catalunya a través de Cultura de la Generalitat, que hi ha un espai propi de La
Vall d’en Bas i que pagaran viatges perquè hi vagin alguns artesans seleccionats.
S’ha fet el segon mercat de la joguina.
S’ha fet el dinar d’avis a Coll de Condreu.
Que hem estat convidats a les jornades de ciutats educadores, que s’ha obert a
municipis més petits, pagant una petita quota.
Que s’ha anat a Bèrgam a conseqüència del conveni amb l’UdG. Que és una
zona de la Llombardia que vol fer un projecte d’ecoturisme i que vàrem estar
convidats, que es volen fer teixits de col·laboració per demanar subvencions
europees. També que dos estudiants del màster facin aquí un estudi de La Vall,
estarà bé per tenir una mirada externa.
Explica també que s’ha fet la Torronada dels avis i que actualment no tenen
Junta.
Seguidament el Sr. Pujiula explica que va venir al Patronat d’Estudis històrics
d’Olot i comarca i van visitar Can trona i segurament al maig s’hi farà una trobada.

8.- Precs i Preguntes
Pren la paraula el Sr. Gumí i explica que a la programació de l’Ajuntament de les
festes de Nadal no hi surt tot.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i contesta que és cert, que l’Idoia de comunicació ha
trucat moltes vegades i no han contestat i que per això no surten els actes dels
Reis d’en Bas.
Pren la paraula la regidora Sra. Cristina Molas i comenta que les MUM’s es van
despistar.
Per últim el Sr. Alcalde explica que després de festes la Marta passarà a fer la
feina de la Maria per motius i la Marta farà la feina dels lactants.
Seguidament el Sr. Alcalde desitja bones festes i aixeca la sessió a les 21h 35’.

