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

Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 24 d’abril de 2018
La Vall d’en Bas, 24 d’abril de 2018, 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 (La Vall Plural-AM): Pilar Fabregó Cullet, Cristina Molas i Casacuberta, ,
Josep Pujol Casanova, Lluís Pujiula Ramisa; pel grup de Partit Demòcrata Europeu
català (PDeCAT): Miquel Calm Puig, Josep Gumí Quintana, Joan Domènech Gurt.
Excusa l’assistència : Sergi Pujolriu Masoliver (PDeCAT)
Sota la presidència del senyor alcalde, Lluís Amat Batalla, assistit per la secretàriainterventora, 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 03/04/2018
S’aprova per unanimitat
2.- Aprovació inicial dissolució Patronat Municipal de Turisme de La Vall d’en Bas
Vist que actualment l’Ajuntament de la Vall d’en Bas té un Patronat de Turisme, si bé té
molt poc moviment econòmic i actualment no queda justificada la seva existència, ni la
gestió diferenciada del serveis, essent més eficient i econòmic gestionar-lo de forma
directa.
Vist el Real Decret 424/2017 de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats locals del sector públic local que obliga als organismes públics a
sotmetre’s a auditories públiques, la qual cosa suposa molta complicació en la gestió i
costos molt elevats.
Vist que el personal del patronat passarà a l’ajuntament i que es crearà una partida del
pressupost de l’Ajuntament per les despeses de turisme.
S’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la dissolució del Patronat de turisme de l’Ajuntament de La
Vall d’en Bas.
SEGON: Requerir als departament municipals corresponents que si escau, lliurin la
documentació següent:





Certificat sobre la relació de béns de l’entitat.
Certificat de la relació de personal adscrit a l’entitat.
Certificat sobre la relació de contractes vigents de l’entitat
Certificat de l’estat de drets i obligacions de l’entitat.
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TERCER: Sotmetre a informació pública l’acord adoptat, durant un termini de trenta dies
a comptar des de la publicació al BOP, per tal que les persones interessades puguin
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i suggeriments que considerin
oportunes.
QUART: Acordar que un cop finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagin
efectuat al·legacions, la dissolució quedi aprovada definitivament, subrogant-se
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas en els drets i obligacions pendents.
CINQUÈ: Acordar que un cop efectiva la dissolució, es gestioni de forma directa el servei
de turisme.
SISÈ: Assolida la dissolució, sol·licitar la baixa d’inscripció d’aquest organisme autònom
en el Registre dels ens locals de Catalunya, a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la
Seguretat Social.
SETÈ: Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari
tramitació i l’execució del present acord.

a l’alcalde per a la

Un cop llegida la proposta la Secretària explica i s’aprova per unanimitat.

3.- Adhesió al Servei d’Assistència en l’exercici del Control Intern a les Entitats
Locals de la Diputació de Girona
El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local, té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les
entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector
públic.
L’article 6.4 del Reial decret indicat estableix que els òrgans interventors podran
demanar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis
d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, cabildos,
consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
L’informe emès per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas de data 19
d’abril de 2018 proposa sol·licitar assistència en el control intern a la Diputació de
Girona.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides d’acord amb l’article 53 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya,
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RESOLC
PRIMER: Aprovar la sol·licitud del Servei d’Assistència en el Control Intern a les Entitats
Locals de la Diputació de Girona, i específicament en els àmbits següents:

X

Assistència en la definició i implantació del model de control intern.

X

Assistència en l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.

X

Assistència en la intervenció de la comprovació material de la
inversió.

X

Suport en la contractació d’empreses d’auditoria com a
col·laboradores de l’òrgan interventor en les actuacions d’auditoria
pública per a la realització de treballs de control financer.

X

Assistència en la supervisió dels treballs de control financer
(sempre que es faci ús de la central de compres d’empreses
d’auditoria esmentades en el punt anterior).

X

Consultes i alertes.

X

Formació continuada.

SEGON: Comunicar aquest acord a la Intervenció General de l’Ajuntament de La Vall
d’en Bas i al Servei d’Assistència en el Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació
de Girona.
Un cop llegida la proposta la Sra. Secretària ho explica. Seguidament el Sr. Calm
comenta que la secretària de la Diputació porta molt bé aquests temes i que se’n alegre
que la Diputació faci aquets serveis i que no es dediqui només a tramitar subvencions. El
Sr. Alcalde afegeix que és un servei gratuït i que cal adherir-s’hi per ple.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
4.- Subhasta pública de bens patrimonials (Parcel·les Can Mulleras)
Examinat l’expedient instruït per l’alineació onerosa de béns patrimonials, en concret
parcel·les de la urbanització Can Mulleras.
Atès que s’ha tramitat una modificació puntual número 8 del POUM per deixar les dues
parcel·les de la urbanització de Can Mulleras, propietat de l’Ajuntament com a renda
lliure, enlloc de parcel·les de protecció oficial i la qual ha estat aprovada per la CTU.
Atès que la venda es justifica en la no adscripció a una funció específica, ni estant
prevista en el futur immediat i en la necessitat que té d’ingressos el pressupost
d’inversions, així com la possibilitat de dotar el municipi d’habitatge protegit al sector de
la rectoria de Sant Privat.
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Vist l’informe favorable de la secretaria, el Plec de clàusules administratives particulars
redactades a l’efecte.
Vist l’informe del tècnic municipal de valoració de les parcel·les,
Vistos els articles del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 40 del Decret 336/1988 de 17
d’octubre del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals;els articles 21,22,47,79 i 80 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, Llei 9/2017 de
contractes del sector públic, s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar l’alineació dels immobles, parcel·les destinades a ús residencial de la
urbanització de Can Mulleras, propietat d’aquest Ajuntament i qualificades com a béns
patrimonials en l’Inventari de béns municipals arran de l’aprovació del nou POUM i
modificació puntual número 8 i reparcel·lació de Can Mulleras.
SEGON: Aprovar el Plec de clàusules administratives que regiran l’alineació per
subhasta dels esmentats immobles. El tipus de licitació a l’alça serà de :
-

parcel·les residencials a Can Mulleras, 100.000,00€ més IVA cadascuna.

TERCER: Publicar el Plec de Clàusules administratives en el tauler d’anuncis municipal i
en el BOP durant el termini de vint dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions, anunciant simultàniament la licitació.
QUART: Sol·licitar informe al Departament de Governació segons disposa l’article 40 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que ara econòmicament no els cal
vendre, que ja n’han venut 3 aquest any, però que es vol tirar endavant el projecte per
joves de Sant Privat. El Sr. Alcalde afegeix que no estava vinculat, que ara amb la
Modificació número 8, és millor fer tota la protecció oficial a la zona del Bisbat ( rectoria),
que la vinculació només és pel pressupost. Que sembla que hi ha gent interessada, a
veure què passa.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
5.- Aprovació inicial Pla de Millora Urbana PMUj1 nucli antic de Joanetes
Vist el projecte de pla especial de millora urbana del sector PMUj1 Joanetes,
Vistos els informes tècnics emesos pels serveis municipals,
En virtut de les facultats que em confereix l'article 21 de la Llei de bases de règim local, i
segons la tramitació que preveu l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
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DISPOSO

PRIMER: Aprovar inicialment el pla de millora urbana del sector PMUj1 Joanetes,
promogut per la Fundació Sant Martí del Bisbat de Girona.

SEGON: Iniciar el tràmit d’informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci al
BOP, al DOGC i publicar anunci a un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació a fi que qualsevol que ho
desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o
observacions que consideri oportunes.

TERCER: Conjuntament amb el Pla de Millora Urbana s’exposarà un document
comprensiu dels extrems següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i
tramitacions que se suspenen.

b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits
en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.

QUART: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en
el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

CINQUÈ: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública
en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur
tramitació, els quals podran consultar-se a la seu electrònica de la web oficial de
l’ajuntament (www.vallbas.cat).
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Un cop llegida la proposta la Sra. Secretària explica les negociacions amb el Bisbat, amb
la veïna que té un petit tros dins el PMU i l’ampliació de vial. Pren la paraula el Sr.
Alcalde i explica també que la part de davant el Bisbat està disposat a cedir-lo per ús del
pessebre vivent, al menys temporalment.

Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6.- Moció conjunta denuncia criminalització CDR
Els Comitès de Defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem
vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i
criminalitzar- nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les forces
repressores de l’estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva
repressió cap a nosaltres i posar- nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada
''kale borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l’existència
d’un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com
a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el
país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder
que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres,
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ...
Els CDR som el poble i som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots
ells poders fàctics d’un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem
al carrer, des de l’acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Lleida,
proposa d’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER: La Diputació de Lleida considera una forma d’acció política
absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil
pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
SEGON: La Diputació de Lleida denuncia i es posiciona clarament en contra de
les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies
judicials contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra
vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans.
TERCER: La Diputació de Lleida denuncia la criminalització de la protesta social,
la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat
d’expressió, la llibertat ideològica, la llibertat de manifestació, la voluntat popular
a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i
per a tothom en forma de República.
QUART: Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya
i a les entitats municipalistes.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que aquest punt de no
criminalització dels CDR, s’afegeix a la moció ja aprovada de l’ACM, que
nosaltres fem aquesta sola perquè l’altre ja es va aprovar per Ple, però ve a ser
el mateix. S’aprova per unanimitat.

7.- Moció conjunta servei territori català i universalització atenció sanitària
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de
Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei
21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article
23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat
pública, en els termes que estableixin les lleis”.
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Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la
nostra societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut,
incorporen la universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la
protecció de la salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració
Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional
que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència
pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la
sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per
garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius
més vulnerables.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de La Vall d’en Bas acorda:
PRIMER: Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del
Govern de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017
del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
SEGON: Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat
amb la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la
ciutadania de Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants
al Parlament de Catalunya.
TERCER: Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la
gratuïtat que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la
llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes
de dret internacional subscrits per l’Estat espanyol.
QUART: Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa
d’aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors
d’una societat oberta, diversa i inclusiva.
CINQUÈ: Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom”
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a
la salut.
SISÈ: Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre
país (ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament
de Salut i CatSalut.
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S’aprova per unanimitat.

8.- Despatx Oficial
MARÇ
Dll27 * Signatura venda 3 parcel·les Notari Olot
ABRIL
Dv6 * Reunió Escola Verntallat, circulació al voltant Centre Educatiu: DireccióAMPAMossos-Ajuntament
Dll9

* Reunió artesans Smithsonian Festival (del 28 de juny al 8 de juliol)
* Acte Girona amb Agència Catalana de Turisme "Hola Família"

Dm10 * Assemblea Consorci Vies Verdes
* Reunió amb Cooperativa Verntallat
Dc11 * Presentació memòria del CASG
Dj 12 *Consell d'Alcaldes
Dv13 * Visita de Carles Àlvarez, Diputat Xarxa Viària Local, Diputació Girona
Dll14 * Trailwalker
* Presentació Terra de Remences
Dm17 *Visita emprius Montagut + àrea Tortellà
Dj19 *Cames de Ferro
* Sismògraf
Dg22 *Sembrant paraules
Dll23 *Sant Jordi: Llar d'Infants, Parvulari, Verntallat

9.- Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Calm i comenta el tema de la nova Depuradora que ha
d’anar a la vora del riu i que s’ha de connectat amb totes les depuradores de La
Vall, que ara hi havia possibilitat de tirar-la endavant des de l’equip de govern s’ha
dit que no.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i li contesta que hi havia 4 ubicacions, que hi havia
un estudi d’alternatives de fa 7 anys aprovat per l’antic govern i que ara es volia
tirar endavant sense parlar-ne més. Que va parlar amb el gerent del Sigma i que
políticament ningú n’hi va parlar des del Consell Comarcal i que tenen dubtes
perquè depèn de on anés la variant podria quedar afectat aquest projecte. Que es
va quedar a l’estiu del 2016 que després de Festes del Tura en parlarien i que des
del President del Consell només ha arribat un ordeno i mando, que han intentat
tirar endavant això amb una simple trucada. Que després es van reunir el consell,
Sigma i en Santi, conseller de medi ambient, per tirar endavant la qüestió calia
que primer es definís el projecte de la variant per poder saber on s’ubicava la
Depuradora. L’endemà el President del Consell ho va explicar al Consell
d’Alcalde, que consta en acta i que entenien les explicacions de l’Ajuntament de
La Vall d’en Bas i que es guarda la possibilitat de fer la depuradora parlant amb
l’ACA.
Que li consta que el PSC d’Olot ha apretat per aquest tema, que surt als mitjans,
que pot entendre el joc polític, però el PSC era també al Consell d’Alcaldes, que
no es renuncia, només es deixa aparcat.
El Sr. Calm contesta que són diners que han anat cap un altre lloc, que
precisament el PSC d’Olot, el Sr. Joan Albesa apretava a La Vall perquè es tirés
endavant perquè la depuradora d’Olot està al límit i que calia buscar el lloc, que
ara no hi ha nous creixements urbanístics, però a la llarga serà un problema.
El Sr. Alcalde li contesta que han consultat a experts, al Sr. Manel Poch de la UdG
i que els últims 10 anys de les depuradores de La Vall està tot molt igual i
estancat, no creixen les aigües residuals. Que ara cal parlar-ne perquè en aquest
temps hi ha coses que han variat i el tema de la variant influeix molt, que a més
cal tenir en compte que les altres depuradores dels pobles petites desapareixien i
que cal fer estacions de bombeig i obrir rases per tot arreu.
De nou el Sr. Calm afegeix que per ell és una mala decisió perquè s’ha perdut una
oportunitat. El Sr. Pujiula intervé i comenta que si hi ha diners per la variant també
n’hi hauran per la depuradora i el Sr. Alcalde repeteix que l’ACA ha dit que els
diners es reinverteixen i que no es perden, que la decisió ja s’ha pres i és la de
prorrogar el tema.
Seguidament el Sr. Calm demana pel tema de les càmeres de vigilància i si s’ha
arribat a un acord e compartir costos amb Les Preses i el Sr. Alcalde li contesta
que el Consell comarcal no ha presentat la proposta definitiva. El Sr. Calm li
contesta que cal avançar-se a parlar-ne amb les Preses i el Sr. Alcalde li contesta
que podria fer-ho.
Seguidament s’aixecà la sessió a les 20h 45’

