Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 23 de febrer de 2016
La Vall d’en Bas, 23 de febrer de 2016, essent les vint hores, 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: Josep Gumi Quintana, Sergi Pujolriu Masoliver, Joan
Domènech Gurt, Dúnia Clota Serramitjana i Miquel Calm Puig.
Sota la presidència del senyor alcalde,Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Pren la paraula el senyor alcalde i dóna la benvinguda als oients de Bas Ràdio,
ja que és la primera vegada que es retransmet el Ple en directe i felicita el
senyor Domènech que ha estat pare d’en Grau.
Afegeix que en data 31 de desembre de 2015 el nombre d’habitants és de 2899
habitants, que també han mort persones i ens hem bellugat al voltant dels
3000, ara ja som el segon municipi més gran.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior
S’aprova per unanimitat.
2. Aprovació Conveni de gestió urbanística de cessió anticipada de
terrenys destinats a equipaments
Vist el Conveni urbanístic signat a data 28 de gener de 2016 entre l’Ajuntament
de la Vall d’en Bas i el senyor Joan Maria Mata Corretger, per la cessió
anticipada d’una peça de terreny de 550 m2 per a destinar a equipaments, en
concret la construcció d’un local social pel sector de Verntallat,
Vist l’article 104.3 del TR de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i l’article 25 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme, s’aprova:
PRIMER: Aprovar el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i
el senyor Joan Maria Mata Corretger per la cessió anticipada d’una peça de
terreny de 550 m2 per destinar-la a l’equipament de local social de Verntallat.
SEGON: Publicar aquet acord en el BOP i un dels diaris de més circulació de la
província, per tal que puguin ser consultat i es puguin presentar les al·legacions
que es creguin pertinents.
TERCER: Trametre aquest acord i el Conveni a la Direcció General
d’Urbanisme.
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QUART: Elevar a escriptura pública aquest Conveni i autoritzar el senyor
alcalde per la seva signatura.
CINQUÈ: Sol·licitar a la Comissió territorial d’Urbanisme l’autorització per l’ús
provisional per la instal·lació de dos contenidors i un porxo sobre el terreny
cedit i aprovar la Memòria justificativa del caràcter provisional de l’ús.
Un cop llegida la Proposta el senyor Calm demana què s’ha variat i el senyor
alcalde li contesta que és una qüestió formal ja que s’havia de passar per Ple,
ja que per les raons que sigui el propietari volia revisar alguns temes
secundaris. El senyor Calm comenta que és força lògic que vulgui concentrar
tota la zona verda a l’altre costat. El senyor alcalde explica que això ja s’ha
reflectit en el nou Conveni que està més clarificat, que el que volia el propietari
era que l’Ajuntament es comprometés a redefinir el Pla Parcial i que a més, no
s’havia passat encara per Ple. També que el local que es plantejava era molt
desorbitat. El senyor Calm contesta que ja era només 45 m2 i porxo. El senyor
alcalde contesta que ara la cessió anticipada és de 120 m2 per usos temporals
que s’hi posaran uns contenidors molt decents de disseny, que serà l’espai per
reunir-se. Que també cal optimitzar recursos que
se n’ha parlat amb l’Associació de veïns que ja ho veuen bé. Seguidament es
procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM en
relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els
Arxius
El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els
Arxius l’any 2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució.
Seguidament, la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a
l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a Conferència General,
celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució en què
feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en
compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris
en el futur en el seu respectiu àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa,
com en la rendició de comptes democràtica, així com en la preservació de la
memòria social col·lectiva i la investigació històrica.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament de
la Vall d’en Bas l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius
elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a
pròpia per la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
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“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni
únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents
són gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el
valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i
la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els
arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat
contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva.
L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou
la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
Per això, nosaltres reconeixem:
 el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats
administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de
les societats;
 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç,
responsable i transparent, per a protegir els drets de la ciutadania,
assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat,
documentar el present i preparar el futur;
 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de
la humanitat;
 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats
els documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de
qualsevol naturalesa;
 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb
formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que
garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els
preserven per al seu ús;
 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics,
propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres
professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius;
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:
 S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria
d’arxius;
 la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de
tots els organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els
documents en el transcurs de les seves activitats;
 es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la
correcta administració, amb previsió de contractació de
professionals degudament qualificats;
 els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin
la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;
 els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis
pertinents i els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i
dels usuaris;
 els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania
responsable.”
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Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i
programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els
objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les
funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni
documental, tant en l’àmbit públic com privat.
Tercer. Comunicar el present acord a l’AAC.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que arriba des de l’ACM. El
senyor Calm intervé i demana que se’ls hi plantegi abans, que ell en aquests
casos trucava a l’oposició i es consensuava per aprovar-la conjuntament i
perquè sinó no saben res de que va.
El senyor alcalde diu que pren nota, que ho faran així, però que respecte a la
proposta de l’ACM hi ha consens, serveis per reforçar polítiques d’arxius, fer
gestió valorada i correcta de l’administració , són punts que posen en valor els
arxius que sembla molt favorable pel municipi.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

4. ACORD DE MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
DICTAMEN
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a
mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances
fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la
potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista
a l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, als articles 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les
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Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda 1, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança de la
taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de data 4 de Novembre de 2014, en els següents
termes:
 Modificació de l’article 2 queda redactat:
“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització
privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada
de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen
el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes,
instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de
les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats
anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes
que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
1

Només si hi ha comissió
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municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica
SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions
bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import
queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que
satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament
de la taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les
empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de
comunicacions electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.”
 Modificació de l’article 3 queda redactat:
“Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a
una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua,
subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues, independentment
del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de
comunicació electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per
cable o qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix
l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les
quals s’efectuïn els subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti
aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa
per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en
l’Ordenança fiscal corresponent.”
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com la modificació del text íntegre de l’Ordenança Fiscal durant
el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els qui
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tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article
18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat
quedarà definitivament aprovat.
Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2016,
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Un cop llegida la Proposta i explicada per la secretària es procedeix a votar i
s’aprova per unanimitat.
5. Aprovació modificació Ordenança reguladora de fitxers de dades
personals
Vist que el Ple de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas de data 4 de novembre de
2014 va aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de
caràcter personal,
Vist que durant el període d’exposició al públic no es van presentar
al·legacions, però no es pot aprovar de forma definitiva perquè per indicació de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, cal especificar de forma diferent la
supressió dels arxius existents, afegint un Annex III a l’Ordenança i canviar el
nom de l’arxiu del voluntarietat per arxiu de col·laboradors, s’acorda:
PRIMER: Aprovar provisionalment la nova Proposta d’Ordenança reguladora
del fitxers de dades de caràcter personal.
SEGON: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com la modificació del Text íntegre de l’Ordenança Fiscal
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
considerin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
TERCER: L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a
aquesta categoria, relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici
2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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Un cop llegida la Proposta, la secretària l’explica. Pren la paraula el senyor
alcalde i explica que és el mateix tema que la Llei de transparència, que hi ha
una línia vermella entre la protecció de dades i transparència, que s’ha de
trobar l’equilibri i s’hi va treballant. S’aprova per unanimitat.
6. APROVACIÓ MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL
“D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ”
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS
1. Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va
molt més allà del comerç ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en
molts aspectes de la nostra vida quotidiana, especialment en la salut,
l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets
laborals i les polítiques de privadesa.
Vist que fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les
institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps,
afectant, per tant, els drets de la ciutadania.
2. Atès la falta de transparència per la que s’estan caracteritzat les
negociacions del TTIP, essent una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber
el que s'està negociant en el seu nom.
Vist que el mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la
Comissió encara està classificat com un document secret.
Vist que als membres del Parlament Europeu que exerceixen un paper
important en les relacions comercials d'Europa, ja que poden vetar els acords
comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificación, ACTA), només
se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.
3. Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de
solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers
eludir als tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als
tribunals internacionals d'arbitratge.
Vist que això és un tracte de privilegi per a les empreses més poderoses
injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia
desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou
que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys
projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar
milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per
legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest
tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats
han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació
antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà per
una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a
Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Aquests exemples
demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de
les empreses que els anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.
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4. Atès que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una
àmplia varietat de sectors, es veuria encara més afectat per l'establiment d'un
Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE, ja que el
concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar
la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la
matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc)
un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants
d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes
d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
5. Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del
treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció
sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva i l’agenda de
negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d'avançar en major
protecció dels drets laborals.
6. Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de
l'aplicació de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres
estratègies que poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense
canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement
mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses
subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències
en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i
es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
7. Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes
europees establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la
privatització dels serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a
l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials.
Atès que això és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la
contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són
essencials i la defensa de béns públics.
8. Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui
l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la
indústria del cinema i a la cultura en general.
9. Atès que com les negociacions comercials recentment concloses del Tractat
de Lliure Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial
d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una
força impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De
la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara
vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins i tot
afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs
econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes en
les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial
i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar
9

millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la
protecció del medi ambient.
10. Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la
porta del darrera que afectaria directament a matèries tant sensibles, com la
salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el
món local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i
capacitats a les institucions públiques.
És en base a tot això, es proposa al ple municipal l’aprovació dels següents
ACORD:
Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta
d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i
Estats Units.
Segon.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el
contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de
les negociacions.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés
i el Senat de l’Estat espanyol i al Govern català .
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que diferents ajuntaments,
com Olot i Barcelona s’hi han adherit.
Pren la paraula la senyora Cristina Molas i explica que han recollit informació
respecte al Tractat de Lliure Comerç, que afecta bàsicament a les relacions
comercials i que si s’aprova afectaran bàsicament tres aspectes: l’homologació
de tots els països afectats i que si ara cadascú protegeix el seu comerç, tots
estarem supeditats a la UE que té una llei molt laxa, molt permissiva i poc
estricte. A més no hi ha protecció de les inversions públiques. A la Unió
Europea hi ha estat del benestar perquè les polítiques públiques serveixen per
invertir en la millora de la qualitat de vida de les persones, independentment
dels beneficis econòmics. Si entra l’empresa privada, aquesta pot denunciar el
govern per ajudar l’empresa pública i se’ls haurà d’indemnitzar. Per tant, l’TTPP
equiparà l’empresa privada i la pública. També preveu uns tribunals específics
que defensen els interessos dels grans grups inversos. També cal veure com
afecta el dia a dia, per exemple, entraríem 170 productes transgènics. A l’UE,
l’empresa ha de demostrar al govern que el producte no és nociu i a EUA és al
revés, l’empresa treu un producte sense control de qualitat i per retirar-ho és el
govern qui ha de demostrar la nocivitat. Comenta que la seva germana és
científica, que està a EUA i és així i que podrien entrar tots els productes a
Europa: carn de vaca tractada amb hormones i jeans rentats amb clors,
antibiòtics. També afecta als agricultors ja que els d’aquí ho tindran molt difícil
de competir. Afegeix que qualsevol persona que ha viscut en societat i que
intenta protegir a les persones estarà en contra del Tractat d’aquestes
característiques i que la repercussió cap a la massa general de la població és
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nul·la. Comenta també que les negociacions són secretes, que els ciutadans
europeus no en tenen coneixement, que no es pot votar, que els estats
segueixen decidint i que es podria perdre tot el que s’ha aconseguit a Europa
de protecció social i del medi ambient.
El senyor alcalde comenta que ha sortit a la premsa però de forma no suficient i
el senyor Calm explica que no en tenia coneixement, que potser si n’haguessin
parlat abans.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova amb els vots a favor de la Vall
Plural i l’abstenció de Convergència Democràtica.
7. APROVACIÓ INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 1/2016
Vist la necessitat d’incorporar en el pressupost de l’exercici corrent els
següents romanents, es necessita tramitar l’expedient de modificació de crèdit
expedient 1/2016.
L’import de l’esmentat expedient de modificació de crèdit és de 37.024,21 €.
Per tot l’exposat, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número
1/2016, mitjançant la modalitat d’incorporació de romanent, amb el detall que
tot seguit s’especifica:
Despeses a finançar:
Partida
00.2016.1532.61903

Nom
Import
Urbanització Nucli Antic
Sant Esteve d’en Bas

37.024,21 €

Finançament:
Partida
870.10

Nom
Import
Romanent per despeses
amb finançament afectat

37.024,21 €

SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de crèdit número 1/2016, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat, si transcorregut
l’esmentat termini, no s’hagués presentat cap reclamació, ja que en cas
contrari, es requerirà acord exprés per que es resolguin les formulades i
s’aprovi definitivament.
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TERCER.- Traslladar el present acord al departament d’Intervenció, pel seu
coneixement i efectes escaients.
Un cop llegida la Proposta explica el senyor alcalde que el casc antic estava
pressupostat en 150.000 euros, 130.000 euros del PUOSC i 20.000 euros
d’aportació municipal que de moment s’han executat 110.000 euros i el
romanent de 37.024 es passa al pressupost de 2016. El senyor Calm contesta
que ho coneix. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
Seguidament el senyor alcalde explica que es compleixen tots els requisits
d’estabilitat pressupostària, que en el proper Ple ja es passaran els comptes del
2015, que explicaran a la Comissió de Comptes i abans de l’estiu ja
s’aprovaran els Comptes Generals. Que a grans trets ho vol avançar, que és el
resultat del 50% de cada equip de govern que s’ha executat més del 80% de
les obres i tot i havent-hi l’obligació de pagar el Feder trincu trincu i no haver-se
venut cap parcel·la, s’ha tancat amb un romanent de 127.000 euros. També
respecte a despeses corrents s’han executat en un 96,91 euros.

8. Donar compte informació econòmica tramesa al Ministeri d’Hisenda de
l’exercici 2015
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 temes
establerts a l’Ordre HAP/2075/2014.
9. Precs i preguntes
El senyor Lluís Amat explica els següents temes:
Que no hi ha hagut al·legacions a la normativa dels locals socials, que s’ha
reunit amb la directora de l’ABS, que s’ha reunit amb el president de la
Diputació i amb Vies Verdes. Que han parlat amb en Joan Hugues i en Carles
Àlvarez i que d’acord amb Vies Verdes, a sota el viaducte passat el túnel d’en
Bas, hi ha un revolt de Mestrehumà i la Xiquella i que s’arreglaran 3 o 4 clots
seriosos i també hi ha un problema de manca de visibilitat. També cal adreçar
el serpentí vora del canal que quedarà com a dintre. El senyor Gumi intervé i
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comenta que cal vigilar quan passin les màquines. El senyor alcalde afegeix
que s’agraeix la bona sintonia amb el Consorci de Vies Verdes.
Seguidament s’aixeca la sessió a les vint hores i trenta-set minuts.
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