Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 25 d’abril de 2017
La Vall d’en Bas, 25 d’abril de 2017, 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 i
Casacuberta, Anna Mercader Aulinas, Josep Pujol Casanova, Lluís Pujiula
Ramisa; pel grup de Partit Demòcrata Europeu català (PDeCAT): Miquel Calm
Puig, Josep Gumi Quintana, Sergi Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt i
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 d’una operació de crèdit a curt termini
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 200.000 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la del Banco Santander, SA, amb les condicions financeres següents que
poden ser millorades a la baixa:







Crèdit màxim autoritzat: 200.000 €
Tipus d’interès i marge: fix 0,20%
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat

4. La secretària interventora ha emès el corresponent informe relatiu a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta.

FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per
atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de
crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet
l’oportuna adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons
l’article 52.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, hi és d’aplicació
l’article 3.1.k de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per
tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que
podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia
de mitjans.
4. L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 7,26%
dels recursos ordinaris del pressupost i l’import acumulat de les operacions de
crèdit a curt termini suposa el 18,15%, per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu
que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació
de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de la corporació.
Per tant,
ACORDO:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb el Banco Santander, SA, per un import de 200.000 €, que s’ha de
cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banco Santander
amb les condicions financeres següents que poden ser millorades a la baixa:







Crèdit màxim autoritzat: 200.000 €
Tipus d’interès i marge: fix 0,20%
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat

3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria.

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers
dies del mes següent a la formalització.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el tercer punt, amb l’entitat financera Banco Santander.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que es tracta d’una renovació
del Santander i explica que es necessita perquè continuen els endarreriments
del Feder i això porta problemes de tresoreria i que les condicions són òptimes.
El Sr. Calm comenta que les condicions no són res de l’altre món perquè la
indisponibilitat la fan a 0 euros.
El Sr. Alcalde li contesta que no és cap pòlissa nova, que és renovació de
l’existent, que seguiran essent 2 (no 3 com abans) i que les condicions les fixa
la llei en les pòlisses amb administracions públiques.
El Sr. Calm contesta que li semblava que era una de les que s’havia suprimit i
que llavors està correcte.
S’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de
les instal·lacions ramaderes de l’explotació tinosell.
El Ple de l’Ajuntament de data 21 de desembre de 2016 va aprovar inicialment
aquest Pla Especial sense que hagi hagut cap al·legació, havent estat publicat
en el BOP número 45 de 6 de març de 2017, el diari de Girona de 1 de març
de 2017, al tauler d’anuncis de la web municipal.
Vistos els informes dels organismes afectats favorables,
Vistos els articles 67, 87 de la Llei 3/2012, de 23 de febrer, de modificació del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de
les instal·lacions ramaderes de l’explotació Tinosell
SEGON: Trametre’l per triplicat exemplar degudament diligenciat i còpia de
l’expedient administratiu complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè
procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Un cop llegida la proposat s’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació inicial de les bases generals reguladores de l’atorgament de
subvencions a les entitats del municipi de La Vall d’en Bas
Vista l’ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a les entitats del
municipi.
Vistos els articles 18, 20, 22a) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general
de subvencions; articles 58 i S.S del ROAS, Decret 179/95 de 13 de juny,
article 162.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
S’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment les bases generals reguladores de l’atorgament
de subvencions a les entitat del municipi de La Vall d’en Bas.
SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública en el BOP de
Girona, en el DOGC, en el Diari de Girona i en el tauler d’anuncis municipal de
la web de l’Ajuntament pel termini de 30 dies als efectes d’al·legacions.
En cas de no haver-n’hi, s’entendran aprovades definitivament i es procedirà a
la seva publicació íntegra.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que l’any passat ja es va fer
una feinada en el tema de les bases i es van atorgar en funció d’aquests nous
criteris, però no s’havien aprovat formalment. Que ja a l’any passat a banda
dels punts es van afegir altres aspectes que no s’havien tingut en compte, que
en general l’increment a les entitats és de 6.000 €, que hi ha uns criteris
generals i uns específics, que són per entitats culturals, esportives,
d’associacionisme i acció social. Per exemple, en un club esportiu cal veure
quans clubs tenen, si fomenten l’esport femení, que tot això ja s’ha comentat a
les entitats, que tothom ho ha rebut, que unes rebran una mica més i altres
força més. Que per regla general les entitats esportives tenen una part fixa pel
fet de ser-ho i després segons número d’equips, jugadors, socis, esport femení
i altres activitats que facin a banda de l’activitat esportiva, per exemple un
torneig. En cas de les entitats, també una quantitat fixa, si col·laboren els socis
en la gestió del local, el dimensionat de les activitats etc..També les comissions
de festes majors, nombre d’activitats, dies de festa, varietat, servei d’autocar.
Que ja s’ha explicat un acord amb el consell que per mitjà d’acord amb la
generalitat, poden tenir subvenció pel transport de viatgers, el bus del mercat
del dilluns i les festes majors. Que també compte per la subvenció la població,
també els aplecs, si fan esmorzar o dinar, si tenen orquestra.
Seguidament la secretària comenta que aquestes bases també serveixen per
entitats noves que compleixin aquests criteris, ja que són pública concurrència.
El Sr. Alcalde afegeix que també assessoren a l’entitat perquè sigui legal, tingui
nif, estatuts etc...

El Sr. Domènech pren la paraula i comenta que s’abstindran perquè no han
participat en l’elaboració de les bases, que respecte a alguns punts estan amb
acord o desacord, tot i que veuen bé que hi siguin.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova amb els vots a favor de la Vall
plural i l’abstenció de La Vall plural.

4.- Donar compte del marc pressupostari 2018-2020

Donar compte del marc pressupostari 2018-2020
Vist l’Ordre 202/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i l’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per les que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació, que en el seu article 6
estableix l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a
mig termini en els quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les
entitats locals, es proposa donar compte dels marcs pressupostaris que
s’adjunten en l’Annex adjunt.
Un cop explicada la proposta el Sr. Alcalde explica el marc i comenta que qui
ho coneix més és en Miquel, que marca l’acció de govern, però és ciència
ficció, que són previsió d’ingressos i despeses fins 2200. Es demana per les
xifres macroeconòmiques del govern, però no obliga a res, es preveu una
pujada de l’1-2% d’ingressos i també de despeses, segons quadre
d’amortitzacions ja establerts. Es preveuen uns ingressos de 3.459.000 € el
2017, 3.634.000€ el 2200, és una progressió, en quan a despeses és la
mateixa xifra. Cal destacar el capítol IX on hi ha un cert endeutament perquè
s’ha pensat en el que es va dir el ple passat dels pisos del casino, uns
200.000€ d’endeutament anuals, també el capítol II de les despeses corrents
s’augmenta un 3% preveient noves despeses de combustible, manteniment
etc.. i que s’ha volgut curar-se en salut. Que tot plegat compleix la regla de la
despesa in l’estabilitat pressupostària.
Es dona a compte.

5.- Precs i preguntes
Seguidament pren la paraula el sr. Alcalde i explica les gestions que s’han fet
durant el mes:
Explica que l’endemà del ple passat es va reunir amb el claustre de professors
del Verntallat, que van venir a Can trona i van fer una visita específica
demanant idees a nivell pedagògic, que va venir el claustre en ple, que tots
varen estar agraïts, que els nens poden visitar el centre gratuïtament, si es
munten tallers llavors és diferent i tindria un cost.
El dissabte dia 1 la Penya Barcelonista d’Olot i comarca van visitar la Vall, el
diumenge 2 va haver-hi la trobada gegantera amb un rècord de colles i molt
bon ambient i que cal fer una felicitació.
El dilluns 3 es va mantenir una reunió amb l’Associació de comerç i turisme de
La Vall per anar planificant.
El dia 4 al Barri de les Olletes el sigma va venir a explicar la prova pilot de
recollida de deixalles. Hi ha 4 models de recollida selectiva i es proven a 4 llocs
diferents: Argelaguer, Sant Joan Les Fonts, Santa Pau i Les Olletes. El model
es prova durant 6 mesos i a les Olletes es fa el porta a porta i així es veurà quin
funciona millor i es donen facilitats per provar-ho correctament.
El dimecres 5 es va mantenir una reunió amb el director general d’Urbanisme,
Sr. Agustí, sobretot pel que fa al tema del polígon de La Serra, es van
desencallar les coses.
A la tarda la Comissió del pati de l’Ampa Verntallat per reordenar el pati, fer
racons etc.. i l’ajuntament paga la ma d’obra.
Dijous 6 i en aquest punt personalitza perquè ho gaudeix molt ell com alcalde,
venen els nens del 3r curs del Verntallat i en aquesta sala de plens s’hi troben
més de 50 nens i nenes i és magnífic.
També va mantenir una reunió amb Xevi Pallars per fer un projecte a la
Garrotxa que consisteix en un estudi exhaustiu dels campanars, es tracta d’una
opció cultural i turística.
El dia 7 es fa una roda de premsa al consell i una reunió amb la Junta directiva
de la cooperativa per veure possibles col·laboracions.
El dissabte es fa una visita turística al nucli antic d’en Bas, a l’església i a la
casa Desprat on assisteixen unes 70 persones. A la tarda es va fer la
presentació a Can Trona d’una exposició itinerant sobre el riu Fluvià.
El dimarts dia 11 amb el Sr. Besora i la Maria de l’Ajuntament es fa una visita
als cementiris, per inventariar, saber que cal arreglar etc..., treure també les
barreres arquitectòniques.

També es va mantenir una reunió amb una altre entitat per fer un programa
pedagògic en relació amb la sala permanent de Can Trona.
Es manté una reunió amb l’Ampa del parvulari i una altra amb el Sr. Àlex Rocas
per solucionar el tema del pontarró sobre el riu Gurn a la carretera dels Pins.
El dijous 13 es manté una reunió amb la comunitat de veïns de l’Andana i una
altra amb la cooperativa per instaurar el sistema de recollida de paquets de
correus que s’anomena home pack, ja que molta gent compra per internet en
pàgines com Amazon i tenen dificultats per recollir els paquets. Que des de
l’Ajuntament es va demanar que es posés en el món rural i que la Garrotxa i a
La Vall són prova pilot, per això es requeria un lloc no massa apartat i de
pública concurrència i es va considerar que la cooperativa era un bon lloc.
També s’ha parlat amb el Sr. Àlex Susana de patrimoni cultural per aconseguir
col·laboracions en aquest sentit.
Es va celebrar el Consell d’Alcaldes.
El dia 22 d’abril amb motiu de Sant Jordi es va fer la tradicional visita a les
escoles.
Explica per últim que ara s’està fent un workshop i que treballen sobre camins
de La Vall.
Seguidament pren la paraula el Sr. Calm i coment que això són coses habituals
i que és lògic que s’acabin fent.
El Sr. Alcalde li contesta que algunes sí i altres no i que cal fer-les i el Sr. Calm
li respon que li sembla molt bé que s’expliquin.
Seguidament el Sr. Calm comenta que vol parlar d’un parell de temes, que ha
escoltat a la ràdio alguna entrevista i que s’arreglarà la carretera de la
parcel·lària des de Les Olletes a La Pinya i Veïnat Nou i demana si també es fa
fins a la Cooperativa.
Pren la paraula la regidora Sra. Cristina Molas i comenta que ells fa 2 anys que
són a l’equip de govern i que durant molts anys no s’havia fet res i la regidora
Sra. Anna Mercader comenta que s’ha apostat per aquest tram pel volum de
trànsit que té.
Pren la paraula el Sr. Calm i comenta que molta gent el truca dient que s’estan
fent molts temes culturals i no s’arregla la carretera.
Pren de nou la paraula la regidora Sra. Molas i explica que s’han trobat un
crèdit heretat per Can Trona i que s’ha assumit amb molta responsabilitat i el
Sr. Calm li contesta que és el que toca i que no es queixi. Seguidament la Sra.
Molas continua i diu que feia més de 5 anys que no feien res a la parcel·lària i
que ells ja s’hi posen en 2 anys.

El Sr. Calm contesta que de Can Trona al Mallol fa 3 anys que es va fer el reg
asfàltic i que no serveix per res.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que no es farà així, que hi ha un apartat
molt important d’inversions del pressupost que és per arranjament de la
parcel.lària, que es farà per diferents fases i trams, de La Pinya i Olletes, la
connexió amb el Veïnat Nou, primer s’arregla el ferm i després es fa el reg
asfàltic amb la col·laboració amb la Diputació i després el pintat a banda i
banda una línea que no hi és actualment i això puja 200.000 €, que és la
musculatura que tenim, que hem d’anar fent, primer arreglar el pont del Pascol i
també s’han fet 6 Km de la carretera de Vidrà.
El Sr. Calm contesta que falta un tros que és de la Vall més amunt, que hi va
sovint en bicicleta.
Afegeix que el fet que el tram que té més trànsit de La Pinya a Les Olletes no
vol dir que no s’hagi de fer la resta.
La Sra. Mercader diu que en aquest tram hi ha moltíssim trànsit i el Sr. Alcalde
afegeix que els va sorprendre un estudi de la Diputació que diu que hi passen
1.500 vehicles diaris, que és cert que la resta també té molta afluència sobretot
el cap de setmana, però per la gent de Sant Privat-Mallol-Olletes, La Pinya és
una escapatòria cap Olot i per això es va decidir fer aquest tram.
El Sr. Calm coment que pensin arreglar forats perquè algú s’hi podria fer mal,
que si en Vilanova tira asfalt que en doni i es tapin els forats.
El Sr. Alcalde li contesta que la inversió forta és en el tram dit i el Sr. Calm li
contesta que si haguessin governat haurien fet la parcel·lària sencera.
Pren la paraula la Sra. Molas i explica que van decidir endeutar-se amb Can
Trona i nosaltres ho hem entomat tot, que s’ha posat 1.500.000 € de diners
propis i el Sr. Calm diu que no són tants diners. S’acorda que en el proper ple
es portaran els números perquè en quedi constància.
El Sr. Calm explica que tenia pactat per la carretera de la parcel·lària per fer tot
l’asfaltatge i pagar una quantitat cada any, en 4 anys, 2,5 milions d’euros, que
el que ara feu és el que ja es va fer i que ja reconeix que va ser un error, com
altres coses es van endevinar, que la gent no té memòria. Que el que digui la
gent li és igual, que això que faran és un pedaç que dura 2 o 3 anys, que
llençaran 200.000 € perquè el reg asfàltic no funciona.
El Sr. Alcalde li contesta que ho demanarà als tècnics, però que n’ha parlat
amb el Sr. Hugas de la Diputació i el Sr. Calm li contesta que aquest Sr. també
li va dir a ell i no va funcionar.
El Sr. Gumí afegeix que s’ha arrencat en 3 anys.
El Sr. Calm afegeix que per això ho explica, que ell era el cap del Sr. Hugas a
la Diputació i que el va enredar.

Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que la intervenció es fa a la meitat de La
Vall, que de Les Preses a Sant Privat i a Cal Vigatà està bé, que aquests 2
eixos estan bé i falta el que es farà i ens hem de creure els tècnics que diuen
que durarà 15 anys.
El Sr. Calm contesta que només és un reg asfàltic i el Sr. Alcalde li contesta
que primer s’arreglen forats i que aquest sistema ha anat millorant.
El Sr. Calm afegeix que és el sistema que fan a les carreteres pròpies de la
Diputació i que ho fan cada 2 anys, que sinó temps al temps.
El Sr. Alcalde insisteix que la meitat de La Vall quedarà feta i la resta es farà,
que també es va fer cuneta americana des de la Corda, assumit el 100€ per la
Diputació i ara sembla que no continuaran.
El Sr. Calm diu que això està bé i el Sr. Gumí comenta que fer cunetes
americanes a tota la parcel·lària val una fortuna.
El Sr. Calm insisteix que menys és res, però que el reg asfàltic és per sortir del
pas.
Pren la paraula el regidor Sr. Josep Pujol i comenta que la carretera de Sant
Privat que en teoria estava ben asfaltada també té problemes i és de fa 5 o 6
anys i el Sr. Calm explica que el contractista que la va fer per la Diputació va fer
una baixa de preu brutal i que hi posaven menys gruix i que si aquella amb 3
cm d’asfalt no dura imagina’t encara menys el reg i que abans d’acabar la
legislatura en tornarem a parlar.
El Sr. Alcalde comenta que és una bona intervenció que afecta més de 8.000
m2 i el Sr. Calm li demana que posi en marxa la possibilitat de fer una
intervenció més duradora.
El Sr. Alcalde li contesta que una cosa no exclou l’altre i que s’hi pot treballar
sens dubte.
El Sr. Calm comenta també que la gent tindrà una decepció perquè es pensen
que es fa un asfaltatge global i que no es farà allò que varem fer nosaltres i
que hi havia aquella grava que feia que la gent anés per terra.
Seguidament pregunta el Sr. Calm què passa amb el tram del Mallol fins a la
carretera de Joanetes, perquè hi havia un pla zonal de la Diputació de Girona
que consistia en que ells ho feien tot nou i es quedaven la gestió.
El Sr Amat li contesta que està parat, que ha parlat amb el Sr. Álvarez, però
aquests trams han de tenir una amplada mínima de 6 metres perquè és un pla
general, que la Diputació agafi la gestió té coses bones i dolentes, que hi estan
al cim però.
Seguidament el Sr. Alcalde explica que a partir de la setmana que ve hi ha
canvi del tècnic de joventut, que el que hi havia era de Banyoles i ha trobat

feina al seu poble i que el que s’ha agafat és el que va quedar segon en la
selecció i que ja ha vingut per preparar el traspàs i és molt trempat.
S’aixeca la sessió a les 21h 10’.

