Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 21 de desembre de 2016
La Vall d’en Bas, 21 de desembre de 2016, essent les vint hores 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
Casacuberta, Josep Pujol Casanova, Anna Mercader Aulinas, Lluís Pujiula
Ramisa; pel grup de Partit Demòcrata Europeu català (PDeCAT): Josep Gumi
Quintana, Sergi Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt, i Miquel Calm Puig.
Excusa l’assistència : Dúnia Clota Serramitjana.
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 del pressupost general de la corporació de l’any 2017
integrat pel pressupost de l’ajuntament i del patronat de turisme i la
plantilla del personal
Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta Corporació i del Patronat
Municipal de Turisme per a l'exercici de 2017 i l'expedient instruït a l'efecte que
resta acompanyat de les corresponents bases d'execució.
Vista la plantilla del personal d'aquest Ajuntament integrada per la relació de
personal funcionari i laboral al servei de la Corporació Municipal.
Vist l'informe d'intervenció i de conformitat amb el que disposen els arts. 146 i
s.s. de la Llei 39/88 de desembre de les Hisendes Locals, 291 de la Llei 8/87 de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 26 del Decret 214/90 de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats
Locals i disposicions concordants, es proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal de la Vall
d'en Bas per a l'any 2017 que puja a l'import de 3.459.010,00 €.
A/ PRESSUPOST GENERAL -RESUM PER CAPÍTOLS
ESTAT DE DESPESES
a) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOLS
1
2
3
4
5

DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons Contingència

EUROS
772.200,00 €
1.381.438,31 €
30.000,00 €
183.000,00 €
72.000,00 €

b) OPERACIONS CAPITAL
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ

EUROS

6

Inversions reals

870.371,69 €

9

Passius financers

150.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREVIST............. 3.459.010,00 Euros
ESTAT D'INGRESSOS
a) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ

EUROS

1

Impostos directes

1.144.500,00 €

2

Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos

841.150,00 €

4

Transferències corrents

710.660,00 €

5

Ingressos patrimonials

70.000,00 €

3.500,00 €

b) OPERACIONS CAPITAL
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ

EUROS

6

Alienació d’Inversions Reals

359.950,00 €

7

Transferències de capital

329.250,00 €

9

Passius financers

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU: 3.459.010,00 Euros
SEGON.- Aprovar les bases d'execució dels referits pressupostos.
TERCER.- Aprovar, com a document annex al Pressupost la plantilla de
personal integrada per la relació detallada de les places de funcionari i de
laborals.

A/ FUNCIONARIS DE CARRERA
Cossos Nacionals
Secretari-Interventor
Grup Administració General
Auxiliar Administratiu
Administratiu
Grup Administració especial
Subescala tècnica, Tècnic superior

Places
1

Grup
A2

C Destí
20

Vacants
1

1
1

C2
C1

18
15

1

1

A1

25

B-1/PERSONAL LABORAL ACTIVITAT CONTINUADA
Oficial 1ª
3
C2
15
Oficial 2ª
2
C2
13
Auxiliar Administratiu
2
C2
18
Auxiliar Administratiu
1
C2
12
Tècnic de grau mig
1
A2
22
Netejadores
6
AP
10
Directora Llar Infants
1
A2
16
Professores Llar d’Infants
4
C1
14
Auxiliar Llar d’Infants
1
C2
12
Auxiliar Menjador Llar Infants
1
AP
10
Responsable Alberg Joventut i
1
A2
16
Telecentre
Auxiliar Turisme
1
AP
12
Monitor Pavelló
1
C1
16
Monitors Alberg
2
C1
14
B-2/ PERSONAL LABORAL ACTIVITAT DISCONTINUA
Coordinador Casal Estiu
1
C1
Monitors Casal d’Estiu
5
C2
B-3/PERSONAL LABORAL ACTIVITAT TEMPORAL
Monitors Casals / piscina / pavelló 14
C2
Director Ecomuseu
1
A2
22

2
1
1
1

2
9

QUART.- Les esmentades aprovacions que són de caràcter inicial es
convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període
preceptiu d'exposició pública sens perjudici de donar compliment a allò que
disposa l’article 150.3 i 4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Un cop llegida la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que aquest
punt és el gruix del ple, el pressupost general de la Corporació, que es varen
trobar els 2 grups, que varen parlar àmpliament del pressupost i es van fer
totes les preguntes que es varen voler. Que ha fet un resum, que ho ha dividit
en parts, en despeses ordinàries i corrents i les d’inversió.
Respecte a les corrents destacar el 1,25% de la partida de personal que només
es farà si el pressupost estatal ho aprova i una petita part es refereix als
triennis. També s’incrementa un 50% les despeses per dietes de formació,
també destacar els serveis públics, la gestió del dia a dia, s’incrementa un 14%
la despesa de neteja viària, un 10% la jardineria, un 33% joventut i educació, es
fa directament la gestió dels avis de Sant Privat. S’incrementa el 85% el tema
de comunicació i informació, que ja es va explicar que es faria, que es fa La
Vall bull, facsímils etc.
Que també s’incrementen un 20% les subvencions a entitats i associacions i
s’aprovaran nous criteris de repartiment que es consensuaran amb vosaltres.
També s’aprova una petita partida pressupostària per pressupostos
participatius i s’aprova una partida de 15.000€ per la fibra òptica.
Respecte a les despeses cal dir també s’ha produït estalvi d’un 20% en el
consum d’energia i d’un 8% pel combustible dels locals socials i vehicles.
Respecte a l’enllumenat l’estalvi ha vingut donat per la instal·lació de leds i
l’estalvi del combustible dels vehicles sobretot per l’horari intensiu de la brigada

perquè fan menys recorreguts i també perquè es va fer la inversió de comprar
taules i cadires i no cal fer tants viatges traslladant material.
Explica a continuació que algunes despeses venen obligades com el cànon de
l’aigua municipal que fins ara no es pagava i ara ve imposat per llei i despeses
jurídiques, per exemple pel tema de Sant Privat del passallís del riu.
Seguidament comenta els ingressos i explica que pel que fa al fons de l’estat
es va pressupostar al 2016 440.000€ i se n’hauran cobrat 485.000€ i això més
l’increment de població i tot i que l’estat preveu que anirà a la baixa, ja es
deixen a 450.000€ i ja és com si s’hagués baixat tenint en compte el real.
Comenta que ja s’havia fet en els anteriors governs, que sempre hi ha una
forquilla, que per precaució sempre es posa que es gasta el màxim i s’ingressa
el mínim i així sempre es pot tancar bé l’exercici.
Explica que hi ha hagut un 220% d’ingressos per utilització dels locals socials,
que s’ha fet una bona gestió i que s’ha repercutit directament a les
associacions, que tot el que s’ha cobrat per ús individual, es repartirà als locals.
Respecte a la Diputació de Girona s’han incrementat els ingressos en un 14%
per 2 motius, l’augment de subvenció per la llar d’infants per l‘increment de
nens matriculats i perquè s’ha treballat amb el grup d’ERC, perquè es tingués
en compte la població, però també els Km de superfície d’un municipi per
atorgar la subvenció del fons.
També s’ha pujat el fons de contingència per cobrir-nos en salut i no tenir
problemes un altre dia per la regla de la despesa si es baixaven ara el global de
despeses.
Respecte a les inversions es fa molta incidència també en el dia a dia, es vol
arreglar la parcel·lària i ja s’ha fet demanda a la Diputació, es vol seguir tancant
els contenidors,es vol continuar el casc antic a “Ca l’Estevot”, millorar les zones
verdes, especialment al polígon de La Serra, fer senyalització , instal·lar fibra
òptica, fer les inversions d’aquest primer any per la subvenció PECT de Can
Trona que s’ha demanat conjuntament amb l’ajuntament de Girona i el Consell
Comarcal de la Selva, que està previst que concediran 250.000€, i és bianual i
evidentment si no donen la subvenció no es farà.
Respecte a la regla de la despesa el Sr. Alcalde continua explicant que es
compleix en escreix, que l’increment de la regla de la despesa per l’any 2017
és de 1,80% i estem al 0,06 i per tant complim molt bé.
Pel que fa al deute, estàvem al 64% i al tancament del 2016 estarem al 45% i
després del 2017 estarem al 35%.
Pren la paraula el Sr. Calm i explica que ho troba molt bé, que és cert que en
Josep Gumí i en Joan Domènech varen venir i que ho van explicar, però que
s’abstindran. Que ells tenen un model diferent i que falta ambició i inversió.
Que és evident que si no es fa inversió tampoc hi ha deute, però que falten
moltes coses per fer, que ja han explicat que allà on es fa inversió és en

l’enllumenat públic, per exemple, baixa la despesa i que cal continuar perquè
en els edificis públics ha pujat el cost del llum.
El Sr. Alcalde li contesta que hi ha locals nous, el veïnat Cirera, Can Trona i
Verntallat.
El Sr. Calm li contesta que d’acord, però que si es passa a leds, si es fa
inversió per aquí es pot estalviar i hi ha línees obertes de subvenció.
El Sr. Alcalde li contesta que ho comparteixen.
Seguidament el Sr. Calm explica que es lliga molt amb venda de parcel·les i
que durant el 2016 no ho han criticat, però que no se n’han venut i ara es passa
al 2017, els 500.00€ i el Sr. Alcalde li contesta que sí que se n’han venut i que
els va fallar la Diputació i que ho faran aquest any.
El Sr. Calm li diu que no tenen diners i que serà per l’any que ve i el Sr. Amat li
contesta que pressupostàriament 2 de les parcel·les venudes seran per l’any
2016.
Seguidament el Sr. Calm pregunta d’on venen els 85.000€ de la Diputació?
El Sr. Alcalde li contesta que 35.000€ venen de presidència i el Sr. Calm
contesta que si no són de carreteres ja està bé, que està entès i que ojalà
arribin els del consell.
El Sr. Alcalde explica que els diners del Consell per la parcel·lària havien
d’haver arribat al desembre i que van caure, però li han reiterat que seran per
aquest 2017, que el Sr. Espona li va dir que tampoc ell els ha rebut pel seu
municipi, ni Montagut, ni Oix.
El Sr. Calm continua explicant que veuen insuficient la partida d’accés al
geriàtric, que només han posat 75.000€, que el transformador sol ja en val
100.000€ al menys, que al menys per tots els accessos es necessita una
partida de 200.000€, que no s’equivocarà i que en falta moltíssim.
El Sr. Alcalde contesta que si cal suplementar aquesta partida s’haurà de fer.
El Sr. Calm afegeix que una altra cosa és que no s’inauguri al 2017 i el Sr.
Alcalde li reitera que ja en va parlar el passat ple i que sí que s’inaugurarà el
2017.
El Sr. Calm afegeix que llavors falta partida segur.
Seguidament comenta que respecte a la puja de l’IAE, l’han trucat empresaris
molestos i el Sr. Alcalde li contesta que afecta a poca gent.
El Sr. Calm contesta que d’acord, que 6 o 7, però que són importants.
El Sr. Alcalde li contesta que seguim estant més baixos que en municipis veïns
i el Sr. Calm li diu que no és una puja bona en els tems que estem.

El Sr: Alcalde afegeix que respecta que no hi estigui d’acord, però que no és un
càstig, que suposa molt poc.
El Sr. Calm per acabar comenta que podríem comentar altres coses però que
en general són uns pressupostos “made in” Marta i Núria, que estan ben fets,
que com que ell els havia seguit molt, no li ha costat gens interpretar-los, que
els tenia molt per mà i que encara que la seva idea seria una altra, no volen
polemitzar.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova amb els vots a favor de La Vall
plural i 4 abstencions del PdeCat.
El Sr. Alcalde afegeix que tenim uns molt bons treballadors i que fan bé la seva
feina, que fan control exhaustiu i també ell mateix al ser-hi cada dia i que tenen
sort de la feina brutal de la Núria i la Marta, respecte al tema de l’accent dels
pressupostos això ja és un tema polític que depèn de l’equip de govern.

2.- Aprovació modificació de crèdit 3/2016
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de desembre de 2016 s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
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

2016.00.011.91300

Amortització de Préstecs

Import
15.000

2/ Crèdit Extraordinari
Partida

Nom

2016.00.920.22101

Subministrament Aigua

5.000

2016.00.920.22708

Altres Despeses

3.000

2016.00.1532.62101 Caldera Centre Serveis Gent Gran, Fase I
Total despeses a finançar...........................................73.000 €

Import

50.000

Finançament
1/ Romanent de Tresoreria
Partida

Nom

2016.87000

Romanent de Tresoreria

Import
15.000

2/ Baixes de crèdit
Partida

Nom

2016.00.920.50000

Fons Contingència

Import
8.000

3/ Nous ingressos
Partida

Nom

2016.76105

Subvenció Diputació de Girona

Import
50.000

Total finançament.......................................................... 73.000 €
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 3/2016, per import de
73.000 €, 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.
3.- Aprovació modificació de crèdit 4/2016
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de desembre de 2016 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

2016.00.231.22700

Despeses de neteja i funcionament Llar
Avis

3.000

2016.00.323.21200

Conservació i Manteniment Edificis
Escoles

6.000

2016.00.920.22604

Jurídics

2016.00.920.22708

Serveis Recaptació Xaloc

10.000
6.000

Total despeses a finançar........................................... 25.000 €
Finançament
1/ Baixes en aplicacions de despeses
Partida

Nom

2016.00.920.50000

Fons Contingència

Import Baixa

Total finançament.......................................................... 25.000 €

25.000

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 4/2016, per import de
25.000 €, 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 llegida la proposta, el Sr. Calm intervé i comenta que ara tenir un
préstec a llarg termini fixa és una bona cosa per inversió determinada.
El Sr. Alcalde explica que primer volen baixar el deute viu, que és la meitat del
que hi havia. Pren la paraula el Sr. Calm i comenta que aleshores ara seria el
moment d’endeutar-se, que no s’ha d’esperar molt i arriscar més, que l’interés
és Euríbor més 1%, però ara l’interés és 0.

Pren la paraula la Sra. Cristina Molas i explica que abans del ple estaven
reunits planificant tota la legislatura i la inversió per 2018, però primer volen
eixugar el deute, anar sobre segur i després es tornaran a tirar a la piscina,
però amb un flotador, que ja ho tenen parlat.
El Sr. Alcalde afegeix que ja els hi explicaran i els agradarà.
El Sr. Calm contesta que aquesta és la seva línea, que cal arriscar una mica,
que no cal tenir l’endeutament al 15% i la Sra. Cristina Molas li respon que
potser tampoc calia tant endeutament.
El Sr. Calm contesta que hi ha hagut 2 milions de subvenció per l’ecomuseu i
que això o s’agafa o no i després ja cadascú té les seves opinions.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació inicial pla especial urbanístic de l’ampliació de les
instal·lacions ramaderes de l’explotació Tinosell
Vist el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de les instal·lacions ramaderes
de l’explotació Tinosell.
Vistos els articles 67, 68 i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 196 del POUM, segons el
qual si es superen els llindars de superfície i ocupació de les granges, cal la
redacció d’un Pla Especial Urbanístic,
Vist l’Informe tècnic, s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de les
instal·lacions ramaderes de l’explotació Tinosell.
SEGON: Obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes al tauler
d’anuncis municipal, al BOP, al Punt Diari i a la pàgina web de l’Ajuntament, per
tal de que s’hi pugui presentar reclamacions o al·legacions.

TERCER: Sol·licitar Informe als organismes següents:
− Un Informe del Departament d’agricultura.
− Un Informe del Departament de territori i sostenibilitat, Direcció
general de paisatge
− Un Informe de l’ACA.
− Un Informe del Servei Geològic de Catalunya
− Un Informe del Departament de Cultura
QUART: Notificar aquest acord al promotor.
Un cop llegida la proposta s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació modificació normativa d’us dels locals socials
Vist que en diferents reunions les entitats i l’ajuntament han acordat la
necessitat de modificar puntualment la normativa d’us dels locals socials de la
Vall d’en Bas per tal de millorar-ne el funcionament.
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 la modificació de la normativa d’ús dels locals
socials 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.
Un cop llegida la proposta pren la paraula la regidora Cristina Molas i explica
que aquest primer any ha anat bastant bé, que s’han fet un parell de reunions
de seguiment amb les entitats i es va acordar aquest petit canvi.
Que no es deixava el 23 de juny i 31 de desembre i ara s’incorpora que per
festes nadalenques, del 24 de desembre al 6 de gener, es cedeixen a
particulars només depenent de la voluntat de les entitats.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
6.- Aprovació moció municipal a favor de la reforma horària
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de
creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint,
de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar
llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida.
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment
de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son
en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del
benestar de la societat en general.

En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent
desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual
incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé
tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora
per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-,
però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a
l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o
les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca
sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les
organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les
hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans.
A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc,
Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució
dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos
estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al
nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i
econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma
horària- Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya
com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és
impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a
uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del
consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
Fruit de les demandes l’Ajuntament de La vall d’en Bas aprova aquesta
resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la
transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps.

En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un
factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de
promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de
la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la
componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar
cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la
nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials,
els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és el
que justifica que l’Ajuntament de La Vall d’en Bas es pronunciï a favor de la
reforma horària.
Per tot això es proposa al Ple, l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar aquesta moció amb l’objectiu de donar suport a les mesures
que facin possible la transició cap a la reforma horària.
SEGON: Notificar l’aprovació d’aquesta moció a l’ACM, la FMC i a la iniciativa
per a la reforma horària a info@reforma horària.cat.

Un cop llegida la proposta el sr. Alcalde explica que és una proposta de l’ACM i
Federació de Municipis, que l’han incorporat molts ajuntaments, però que
serem el primer municipi de la garrotxa.
Pren la paraula la regidora la Sra. Cristina Molas i explica que s’ha presentat
una iniciativa legislativa popular al Parlament, que és una modificació que es fa
dia a dia amb la gent de Catalunya, que primer anàvem amb el meridià anglès i
després de Franco diferent, que hi ha massa estona al mig, que es sopa molt
tard i es té poc temps per la família i l’associacionisme, que els mateixos
anuncis publicitaris ho promouen.
Que ens adherim a la proposat per donar suport i en les nostres possibilitats
mirar de modificar l’horari perquè el temps sigui més òptim, cenyir-nos a
l’horari europeu, recuperar l’horari de pagès.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

7.- Precs i preguntes.
Pren la paraula el Sr. Calm comenta que li han dit que hi ha llums de les Olletes
que no cremen i que el telèfon d’emergències no funciona.
El Sr. Alcalde contesta que és un problema del comptador, que s’ha fet un
canvi de Fecsa a Bassols a través del Consell i un diu que el problema és de
l’altre i fins que no s’esbrini, no es podrà resoldre. Que s’estan fent proves i ja
els hi havia dit.
L’altra qüestió que comenta el Sr. Calm és el tema de les deixalles, els veïns es
queixen de la ubicació dels contenidors i que la gent no ha entès res, que els
canvis costen.
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet una carta a la població i s’han fet 3 reunions
en llocs diferents i s’ha parlat amb les associacions de veïns. S’ha fet a Can
Tista, Can trona i Les Olletes i el Sr. Calm contesta que a ell ja li està bé.
La Sra. Cristina Molas pren la paraula i explica que es van enviar cartes per la
reunió i es donaven bosses de reciclatge i per mitjà del programa de garantia
juvenil, tenim treballant en Koldo que faran campanyes de sensibilització.
També a dins La Vall bull hi havia un DIN A4 explicant totes les noves
ubicacions dels contenidors. Que hi ha la relació de llocs amb bateries
completes i els de proximitat.
Que no són ubicacions definitives, que el municipi és molt dispers i això no
ajuda, que si algú té dubtes del què va a cada lloc que ho demani i si hi ha
propostes raonades i millores d’ubicació es revisarà. En Koldo farà visites a
domicili per explicar-ho tot. Que hi haurà una informació estàtica al costat dels
contenidors, que la campanya s’ha parlat amb el Sigma que ho veu molt
positivament, que no tots estan tant predisposats a ensenyar i ens ajudaran.
Que ens ofereixen material addicional i estant oberts a estudis etc.
Que ara provem i si cal en tornem a parlar d’aquí a 6 mesos.
El Sr. Calm explica que ara la gent el truca i que abans no li deien res, que el
van trucar dos de molt emprenyats i que diuen que hi ha moltes explicacions
però que no es fa res.
El Sr. Alcalde contesta que molta gent no opina així, que els enfadats és lògic.
El Sr. Calm contesta que el tema de les deixalles està molt embolicat per més
explicacions que es donin.
La Sra. Molas afegeix que no hi havia volta enrere, que s’havia de fer.
El Sr. Calm contesta que no diu que no, però que la gent “erre que erre”.
EL Sr. Alcalde afegeix que els canvis costen, que es convoquen reunions i hi
ha gent que no hi va, només demanem humilment que la gent col·labori i que
recicli i això no és fàcil.

El Sr. Calm demana si les mesures estalviaran costos?
La Sra. Molas li contesta que al menys no augmentaran i que les queixes
principals són a Sant privat i al Mallol perquè s’han tret els verds solts, però tots
passen per les noves ubicacions quan van en cotxe, que a altres llocs poden
queixar-se més, per exemple a La Pinya només hi ha una ubicació i a Can
Trona.
El Sr. Calm acaba aquest tema dient que només volia saber si s’havia explicat
bé.
Pren la paraula el Sr. Domènech i pregunta que passarà amb les estufes del
local de l’ajuntament, si ho fa en Grau o l’ajuntament.
El Sr. Pujiula explica que ara en Pere de la brigada ho té complicat, que per la
quina seria just i per no espifiar-la és millor fer-ho després.
Pren la paraula el Sr. Josep Pujol i explica que hi ha gent de vacances i que la
previsió és fer-ho la setmana de reis, els dies 2,3, 4, que els aparells hi són,
però falta la disponibilitat de la brigada.
El Sr. Domènech també pregunta si hi ha previsió de posar l’endoll i pel tema
recurrent de la pica que perd.
El Sr. Pujiula respon que es va posar un humidificador però que no serveix i
sembla que traspua aigua cap a davant i potser hi ha “rebentón” i que el tècnic
ja està al cas per arreglar-ho.
El Sr. Pujol confirma que caldrà tapar poros de la pedra.
Pren la paraula el Sr. Amat i desitja bones festes i bon any nou a tothom.
S’aixeca la sessió a les 23h 40’.

