Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 26 de setembre de 2017
La Vall d’en Bas, 26 de setembre 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): Josep Gumí Quintana, Sergi Pujolriu
Masoliver, Joan Domènech Gurt, Dúnia Clota Serramitjana.
Excusa l’assistència : Miquel Calm Puig.
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 esborrany acta sessió anterior 27 de juny de 2017
Pren la paraula el Sr. Domènech i comenta que tot correcte, però que voldria
saber els dies de festa local, si es va parlar amb les comissions de festes. Que
deien que als Hostalets seria millor el 16 que el 20, tot i que a la pràctica no
afecta.
Pren la paraula la secretària i comenta que també algú s’ha queixat perquè el 8 de
setembre serà dissabte.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que la gent no ho sabia, que es va intentar
parlar de seguida però que és molt aviat i ningú no ho sap per l’any que ve i per
això es va deixar igual.
El Sr. Domènech comenta que tampoc ningú dirà res.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació dels Estats de Comptes Anuals de l’exercici pressupostari
2016

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 van ser sotmesos a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen
aprovador en data 17 de juliol de 2017. Exposat el Compte General, al públic, en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 146 de 1 d’agost de 2017, pel
període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni
observacions.

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles
del 189 al 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, el Ple de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas,
ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2016, integrats pels següents estats bàsics:

1. Estats i comptes anuals:

- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que
s’ha de pagar corresponents a pressupostos tancats.
- Estat de tresoreria

2. Annex als estats i comptes anuals:

- Balanç de comprovació
- Estat de modificació de crèdit
- Estat de romanent de tresoreria
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:

- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions
d’ingressos inicialment aprovats
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels
pressupostos tancats.
- Actes d’arqueig al final de l’exercici
- Relacions nominals de deutors i creditors

Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i fa un resum molt ràpid atès que ja es va explicar a
la comissió de comptes al juliol de 2017. Explica que s’ha executat el 89% del
pressupost i el 88,53% de les despeses, que està molt equilibrat. L’estalvi net de
l’ajuntament era de 173.988 € i ara s’ha doblat i és de 338.000 €. El resultat
pressupostari queda especificat en la documentació i també els romanents. El
deute a curt termini és de 87.000 €, la ràtio és del 41,82%, molt lluny del 75%, que
si fos a llarg termini seria del 38%. Que tenen 2 operacions de tresoreria
concertades per 500.000€ en 2 entitats bancàries.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació d’una operació de crèdit a curt termini
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de setembre 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 300.000 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), amb les condicions financeres
següents que poden ser millorades a la baixa:







Crèdit màxim autoritzat: 300.000 €
Tipus d’interès i marge: Fix 0,32% (com a màxim)
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
(com a màxim)

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 11,30% 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 Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), per un import de 300.000 €, que s’ha
de cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) amb les condicions financeres següents que poden ser
millorades a la baixa:







Crèdit màxim autoritzat: 300.000 €
Tipus d’interès i marge: Fix 0,32% (com a màxim)
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
(com a màxim)

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 Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA).
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que és una renovació del BBVA, per
300.000€, que el tipus d’interès que surt és el màxim però que segurament serà
més baix, però no han pogut donar la proposta. Comenta la secretària que cada
mes surten preus i esperen al màxim per veure si poden cobrar una mica més
d’interès.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació bases i convocatòria per a l’adjudicació d’una beca de
l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per la realització del Màster en Patrimoni
(especialitat en Patrimoni Cultural i Natural) de la Universitat de Girona
Vist que el proper 9 d’octubre es signarà un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de La Vall d’en Bas i la Universitat de Girona en matèria de patrimoni
cultural i natural, consistent en que la universitat finançarà un pla anual de fins a
25.000€/anuals d’activitats reflexades en el pla director de Can Trona, a canvi de
que l’ajuntament financii una beca anual a un estudiant del Màster de Patrimoni.
Vist que a l’ajuntament de La Vall d’en Bas li interessa que l’estudiant que cursi el
Màster realitzi estudis relacionats amb el municipi de La Vall d’en Bas.
Vist l’art 124 i s.s del Decret 179/95 del 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis i la Llei 38/2003 de 27 de novembre, General de
subvencions.
Vist que existeix partida en el pressupost d’enguany, la 2017.00.338.48007,
S’acorda:
PRIMER: Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió d’una beca
per a la realització d’un Màster de Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de
Girona que apareixen a l’annex d’aquest acord.
SEGON: Publicar aquestes bases al BOP de Girona mitjançant anunci. Una
referència d’aquest anunci s’inserirà en el DOGC. Tamabé es publicarà a la
pàgina web de l’ajuntament. L’anunci restarà a exposició pública pel termini de 20
dies habils. Durant aquest termini les bases es podran examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents. Donat el cas que no se’n presentin es consideraran
aprovades les bases definitivament sense necessitat d’un nou acord.

TERCER: Simultáneament s’aprova la convocatória per a l’atorgament de la beca.
El termini de presentació de sol.licituds serà desdel dia següent de la publicació
en el BOP fins el dia 20 d’octubre de 2017. En cas de presentar-se al·legacions
contra les bases la convocatòria quedaria suspesa.
ANNEX

BASES REGULADORES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UNA BECA TOTAL PER A
LA REALITZACIÓ DEL MÀSTER EN PATRIMONI (ESPECIALITAT EN
PATRIMONI CULTURAL I NATURAL) DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

1.Objecte
L’objectiu d’aquesta beca és fomentar la recerca i contribuir a la posada en valor
del patrimoni cultural i natural de la Vall d'en Bas en el marc del projecte de Can
Trona Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas. L'estudiant becat haurà de
basar el seu treball final de màster en alguna matèria relacionada en patrimoni
cultural i natural del municipi de la Vall d'en Bas, així com relacionar els treballs i
projectes acadèmics encarregats en el Màster de Patrimoni amb el mateix
municipi.

2. Dotació de la beca
El total de la beca suma 5831,8€, que correspon a la suma de la matrícula del
2017-2018 i del curs 2018-2019 del màster. El pagament es farà efectiu a la
Universitat de Girona en dos fraccionaments, el primer després de la primera
matrícula i el segon després de la segona.
3. Beneficiaris
Podran optar a aquesta beca tots els estudiants que posseeixin un títol universitari
oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES
que faculti el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster tal i
com estableix l'article 16 en el Real Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.
El perfil prioritari és el de llicenciats o graduats en Biologia, Geologia, Geografia,
Ciències Ambientals, Història, Història de l'Art, Humanitats, Antropologia, Turisme,
Arquitectura o titulacions similars.

4. Sol·licituds i termini de presentació
4.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar a través del Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de la Vall d'en Bas o per tramitació electrònica en format d'instància
genèrica.
4.2 El termini de presentació de tota la documentació necessària finalitzarà en
data 15 d'octubre de 2017 a les 15:00 hores.

5. Documentació
5.1 Els candidats hauran d’ajuntar juntament amb la instància la següent
documentació:
- Fotocòpia del carnet d'identitat
- Fotocòpia compulsada del títol de grau o llicenciatura
- Expedient acadèmic
- Currículum Vitae amb la comprovació dels documents acreditatius del cursos i
seminaris que el sol·licitant hagi realitzat.
- Carta de presentació d'unes 500 paraules lletra 12.
- Memòria d'un màxim de dues pàgines a lletra 12 d'un esbós de projecte que
l'estudiant podria realitzar vinculat amb el patrimoni natural o cultural de la Vall
d'en Bas.

6. Avaluació i selecció
6.1 Els criteris i mecanismes d’avaluació i de selecció de la beca són els que
s’indiquen:
a) Perfil de la carrera. Fins a un màxim de 3 punts.
b) Experiència professional. Fins a un màxim de 2 punts.
c) Cursos i seminaris relacionats amb la matèria. Fins a un màxim de 2 punts
d) Expedient acadèmic. Fins a un màxim de 2 punts
e) Carta de presentació. Fins a un màxim de 3 punts
f) Memòria. Fins a un màxim de 7 punts.
L’adjudicatari serà aquella persona que major puntuació obtingui d’acord amb els
criteris assenyalats.
6.2 La selecció i l’avaluació de les sol·licituds corresponen a la Comissió integrada
per:
a)President: El director de Can Trona Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en
Bas
b) Vocal 1: El director del Campus en Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat
de Girona
b)Vocal 2: Un tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
c)Vocal 3: Un empleat públic de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas
d)Secretari: La secretària de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas
Aquests membres hauran d'adoptar l’acord d’atorgament de la beca.

6.3 La Comissió podrà ésser assessorada per òrgans avaluadors o per experts
externs a la institució, a criteri del president. Tanmateix, podrà acordar entrevistarse amb els sol·licitants, per tal de rebre informació complementària i poder
requerir-los l’aportació d’informació addicional.
6.4 L'Ajuntament de la Vall d'en Bas serà l’òrgan competent per resoldre
qüestions relatives a la tramitació i qualsevol altra incidència prèvia a l’acord de
resolució que es pugui donar durant el procediment de concessió de l’ajut. Les
seves resolucions es podran recórrer en reposició davant el mateix òrgan.
7. Resolució
7.1 En el termini màxim de dos mesos des de la publicació de la convocatòria, la
Comissió adoptarà el corresponent acord d’atorgament que posarà fi al
procediment de concessió de l’ajut.
7.2 L’acord de concessió i/o denegació de la beca exhaureix la via administrativa.
7.3 Sens perjudici de l’obligació de resoldre, les sol·licituds de beca no resoltes
dins del termini esmentat, es consideraran desestimades, de conformitat amb
l’article 54.2.e de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya.
7.4 L'Ajuntament de la Vall d'en Bas es guarda el dret de no atorgar la beca si no
hi ha cap proposta que superi 9 punts. En aquest cas se li concediria la beca a un
altre estudiant del Màster en Patrimoni ja matriculat i que acceptés les condicions
del punt 1.
8. Règim de notificació dels acords i de les resolucions
8.1 La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran públiques al tauler
d'anuncis
de
l'Ajuntament
de
la
Vall
d'en
Bas
http://www.vallbas.cat/lajuntament/tauler-danuncis/ Tot i això, a títol informatiu els
sol·licitants rebran per correu electrònic l’estimació o desestimació de la seva
sol·licitud.
8.2 Efectuada la publicitat referida en l’apartat anterior es tindran per notificades
les persones interessades d’acord amb allò que disposa l’article 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
9. Acceptació de la beca
9.1 La condició de beneficiari s’obté en el moment de l’acceptació de la beca,
d’acord amb les previsions d’aquesta convocatòria.
9.2. L’acceptació es formalitzarà mitjançant un document signat pel beneficiari, o
pel representant legal si s’escau, en el qual s’ha de comprometre a complir totes
les condicions explicitades en aquestes bases reguladores de la convocatòria de
la beca.

9.3. Els beneficiaris que no hagin presentat el document d’acceptació dins del
termini de 10 dies, s’entendrà que hi renuncien. La resolució ha de declarar la
circumstància que ha motivat la renúncia i el seu emparament jurídic i s’ha de
notificar a l’interessat amb el peu de recurs que correspongui.
10. Obligacions del beneficiari
Els beneficiaris dels ajuts hauran de complir amb les obligacions previstes a l’art.
14 de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, en
particular;
a) Complir les condicions d’aquestes bases reguladores de la convocatòria de la
beca.
b) Realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de
la beca i acreditar-ho davant dels òrgans competents.
c) Comunicar a l’òrgan concedent de la beca altres beques sol·licitades o
concedides per la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres
formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat
objecte de la beca i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i
efecte que se’n pugui avaluar la seva comptabilitat.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i a les de control que els òrgans
competents de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas estimin
oportunes, d’acord amb la legislació vigent.
11. Incompatibilitats
11.1 La beca regulada per aquestes bases és incompatible amb qualsevol altre
beca, subvenció o fons obtingut, en relació a la matrícula del màster.
12. Renúncies
Les renúncies les ha de comunicar el beneficiari per escrit motivat adreçat a
l'Ajuntament de la Vall d'en Bas a través d'instància genèrica o en el Registre
d'Entrada.
13. Revocació de la beca
17.1 Són causes de revocació de la beca:
a) L’obtenció de la beca o subvenció sense reunir les condicions requerides
c) L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la
concessió, incloent-hi l’obstrucció de les actuacions de control o la resistència a
permetre-les de manera que s’impedeixi comprovar l’acreditació d’haver realitzat
l’objecte de la beca.
d) L’incompliment del que preveuen aquestes bases o de qualsevol dels requisits
fixats a la convocatòria.

14. Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst expressament en aquestes bases, seran d’aplicació
supletòria els preceptes continguts a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim
jurídic de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde comenta que li hauria agradat més poder
parlar-ne amb tots amb més temps, però hi havia la necessitat imperiosa amb
l’UdG, que el procés és molt llarg, que el dia 9 d’octubre es signarà finalment el
conveni i una part estableix una beca per la realització d’un màster en patrimoni,
cultura i natura. El conveni en resum estableix una col·laboració amb la
Universitat de Girona que és la nostra de referència, l’idea és que estiguem en
molt projectes amb l’aixopluc dels estudis de l’Udg per temes de cultura i natura.
Quan vinguin estudiants facin els seus treballs a La Vall d’en Bas, que és
patrimoni que queda per nosaltres. La Udg aportarà per curs fins a 25.000,00 €
que no són en diners, sinó en programació d’activitats i infraestructures per Can
Trona, cursos etc... i a canvi, l’ajuntament pagarà una beca anual de 5.000,00 €
per 2 cursos. Que s’ha hagut d’aprovar amb certa precipitació perquè l’estudiant
en pugui gaudir ja. Que l’estudiant becat haurà de posar en valor La Vall d’en Bas,
sobretot quan faci el seu treball final que haurà de ser d’algun tema de La Vall
d’en Bas. Dels 25.000,00€ que ells poden invertir nosaltres en posem 5.000,00 €,
però també repercuteix aquí.
Pren la paraula el Sr. Domènech i comenta que aquests projectes i convenis són
en benefici mutu i estan molt bé per qui hi pugui optar. Afegeix que estarà molt bé.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que si és un jove d’aquí encara millor, tot i
que això no es pot valorar, seria perfecte.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació del Text Refós sobre la modificació puntual Nº 8 del POUM
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 2017 va aprovar el text
refòs de la modificació puntual Nº 8 del POUM, en compliment de l’acord de la
Comissió d’Urbanisme de Girona de data 26 de gener de 2017.
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 26 de juliol de 2017 ha
tornat a suspendre l’aprovació definitiva del Pla, pendent de la presentació d’un
text refós que incorpori determinades prescripcions,
Vist el text refós redactat a l’efecte, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar el text refós de la modificació puntual Nº 8 del POUM.

SEGON: Trametre’l per duplicat exemplar degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Un cop explicada la proposta per la secretària el Sr. Alcalde explica que s’ha
hagut d’anar a parlar fins el més mínim detall, per exemple si la parcel·la és x24 o
x24 a, però que al final s’ha trobat solució per tots els temes.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6.- Aprovació provisional modificació puntual número 9 del POUM
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 30 de maig de 2017
va aprovar inicialment la modificació puntual número 9 del POUM de la Vall d’en
Bas.
Vist que durant el període d’exposició en el BOP número 114 de 15 de juny de
2017 i en el DOGC número 7394 de data 20/06/2017 i en el Diari de Girona de
data 14/06/2017, en el tauler d’anuncis municipal i a la web municipal, no es van
presentar al·legacions.
Vistos el informes dels organismes afectes per raó de llurs competències,
Vistos els articles 22.2c) i 47.2.n de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, es proposa al Ple d’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació puntual número 9 del POUM de
La Vall d’en Bas.
SEGON: Trametre l’expedient diligenciat de la Modificació puntual número 9 del
POUM de La Vall d’en Bas a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per tal
de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva
Un cop explicada la proposta per la secretària es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.

7.- Donar compte del decret d’alcaldia 11/2017 de suport al referèndum de l’1
d’Octubre
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum
per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel
Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
L’alcalde de l’Ajuntament de La Vall d'en Bas, en exercici de les atribucions de
representació,

MANIFESTA:
PRIMER: El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1
d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
SEGON: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió ordinària que se celebri.
TERCER: Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI).
Seguidament es dona compte del decret d’alcaldia 11/2017 de suport al
referèndum del dia 1 d’octubre, que ho va comentar també a l’oposició i que en
aquell moment seguia plenament la llei vigent aprovada la nit anterior.

8.- Despatx oficial
Els últims dies de juny hi va haver la jubilació de 3 mestres: La Carme Barris, la
Lluïsa Pizarro i l’Olga Font i que es va donar un petit obsequi de record. El Sr.
Alcalde aprofita per donar les gràcies de la feina tant important que fan els
mestres.
Seguidament explica que s’han dut a terme les reunions de 2 anys de govern, que
tenen el compromís de la transparència i d’explicar el que es fa.
L’1 de juliol es va assistir al paranimf de la Universitat de Barcelona, que queda
molt lluny, que es va fer el suport del món local al Referèndum.
El dia 3 de juliol es va fer la reunió amb el Parc Natural.
El dia 11 de juliol es va parlar amb els responsables del túnel de Bracons, amb el
gerent i el president del consell i l’alcalde de Les Preses i La Vall, per mostrar
l’enuig dels constants talls al túnel, ja que perjudiquen als veïns. Des de llavors, al
menys ens avisen amb temps i sempre hi ha un carril obert per passar, a no ser
en un cas que era impossible i de moment compleixen.
El Sr. Domènech contesta que és cert i que està perfecte.
El 13 de juliol va assistir a la junta del Cilma. Es va explicar que hi ha hagut un
acord amb Nissan i Renault perquè deixin provar cotxes elèctrics per les brigades
i que ja hem demanat un cotxe que tindrem en prova gratuïtament dos mesos.
Creiem que tindrà prou autonomia per La Vall.
El 15 de juliol es va mantenir una reunió dels caçadors amb el regidor. Es va
mantenir també una reunió amb la Comissió de comptes i es va fer valoració de la
Trailwalker, que l’any passat hi va haver un col·lapse a la parcel·lària, que es van
queixar i es van adoptar mesures i ha anat molt millor, ha estat més fluid. Que és
una causa justa però l’organització era millorable.

Respecte al tema del projecte de gammificació també s’han fet reunions, el 80%
del pressupost surt de la Diputació, es fa treball amb l’Associació de turisme i es
contracte una empresa externa que fa una aplicació que mitjançant el mòbil la
gent tindrà informació a partir d’un joc, faran proves, concursos i coneixeran tot el
que hi ha a La Vall i els guanyadors tindran un premi.
El 18 de juliol es va mantenir una reunió amb càrniques per les queixes reiterades
dels veïns de pudors, sorolls, que s’està negociant la ubicació d’una depuradora i
es farà tot tapat, que és una inversió important, la setmana que ve es tindrà una
nova reunió per minimitzar al màxim el possible impacte.
El Sr. Alcalde continua explicant que es farà el 2n any del Liceu a la fresca.
Seguidament explica que varen tenir una important visita del Sr. Miquel Mason,
director del SmithSorian de Washington, la fundació de cultura popular més
important del món que pel 2018 organitzen una setmana especial parlant de
Catalunya a Washington, que ho organitzen amb La Generalitat hi van voler
conèixer La Vall i li va agradar molt. Van anar a Sant Quintí, al Molí del Perer etc..
i que es vol internacionalitzar La Vall.
També explica que es van visites al jaciment de la Dou i que a finals d’agost es
farà la inauguració de l’exposició de Peret Blanch, exposició de Can Trona que
comptarà amb en Felip Puig.
També es fa la visita als brigadistes i la festa de final del Casal.
Es manté una reunió amb Lipibas que han iniciat una obra d’una nova
depuradora, que a banda de l’oxidador, liquaran , passarà a la depuradora i
desapareixerà molt més la pudor, l’oxidador anirà així a meitat de rendiment i en
una 2na fase ja es liquarà tot i ja ni sortirà el fum. Que això és el producte de les
negociacions i també de l’anterior equip d govern.
El Sr. Gumí comenta que a l’estiu s’ha sentit més i el Sr. Alcalde li contesta que
ara faran les obres i les proves i pot haver-hi algun nou escapament, sobretot el
febrer i març quan ja estarà a ple rendiment la fase 1.
El 21 de setembre hi va haver la reunió del Consell d’Alcaldes.
També s’ha celebrat per segon any la jornada de la bicicleta, acte dins el marc d
ela setmana de la mobilitat sostenible, que també hi ha participat el parvulari amb
un petit circuit i s’ha fet un vídeo realitzat amb un dron. Que les imatges del
Verntallat són molt maques i que aprofita per agrair als membres d ela comissió
de territori, al tècnic Lluís Rubió i als pares. Que s’ha passat a l’escola perquè ho
tingui i que hi ha un missatge final que diu: Cuideu el paisatge que és el vostre
patrimoni.
EL Sr. Alcalde mostra el vídeo al ple i comenta que li feia gràcia ensenyar-ho.
Seguidament la regidora Anna Mercader explica que s’ha fet la valoració dels
casals d’estiu per veure com ha anat i per fer millores el proper estiu.

La regidora Pilar Fabregó explica que es farà la festa de la gent gran que havia de
ser el 4 de juny i es va posposarà perquè quan es va publicitar els avis van fer
suggerències i s’ha fet de nou la programació: es va canviar el nom, està obert a
tothom a partir de 65 anys, es fa una benvinguda al pavelló, sardanes, cobla
juvenil de La Bisbal, es fa un homenatge dedicat a la gent més gran, en aquesta
ocasió a dos persones i també es fa ball. Es contracten serveis de la Creu Roja i
per les persones amb mobilitat reduïda hi ha el servei de persones voluntàries de
conductor i acompanyant. Es tracta de que la gent que mai surt pugui sortir. L’àpat
és gratuït pels homenatjats i pels avis 5€ i per la resta de la gent 12€, pares nets.
El dia 15 d’octubre tots els aplecs estan acabats ja que el dia 12 és l’últim i així no
queden perjudicats.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que el dia 7 d’octubre són les jornades
europees de Patrimoni, que es fa una visita guiada als Hostalets i que es
remarquen coses de les cases que sorprendran als mateixos propietaris, que l’any
passat es va fer al Mallol i també s’ha fet a en Bas.
Explica que els dies 18 i 19 d’octubre es faran unes jornades d’Ecoturisme a Can
Trona a nivell estatal.
Que el dia 20 d’octubre s’estrenarà el segon document de dones de La Vall, que
forma part de la trilogia, el primer el va fer en Marc Planagumà i aquest en Martí
Albesa.
Aquest dissabte hi ha la jornada de batre, que es farà una activitat de debat ( “De
batre”) a Can trona aprofitant l’exposició sobre refugiats, el periodista Martí Albesa
i en Lluís González, més el testimoni d’un noi refugiat de Síria com va portar la
família, dissabte a les 18h.
La regidora Anna Mercader explica que aquest curs de l’esbart Dansaire s’ha ofert
a vàries escoles de la Garrotxa, un projecte per donar a conèixer les tradicions
catalanes, que s’ha ofert a l’escola Verntallat i al parvulari i tothom ha dit que sí.
L’ajuntament en subvenciona una part. Al parvulari es fa una sessió cada
trimestre i al Verntallat es fa a cicle inicial i cicle mitjà i es balla i al cicle superior
es canta.
9.- Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Domènech i demana els resultats de l’enquesta de la Llar i
les conclusions.
La regidora Anna Mercader li contesta que ahir va parlar amb l’Ester Colom, la
presidenta de l’AMPA i li ha explicat que es passarà el resum a tots els pares,
que alguna novetat s’introduirà, que alguna es farà ja, que ja se’ls hi explicarà.
Que al pati aquest estiu ja s’han fet obres, que respecte al tema menjador, també
s’ha parlat amb l’escola Verntallat per adequar millor els menús de 1 a 2 anys.
El Sr. Domènech li contesta que sí que alguns menús per nens petits no va bé.

El Sr. Alcalde afegeix que per acabar de definir en concret el menú, cal el vistiplau
de les educadores de la llar i que tot i així, si cal, es pot canviar.
La regidora explica també que cal millorar el tema de comunicació escola i família
per mitjà de l’agenda però que potser no funciona encara del tot bé.
El Sr. Domènech comenta que el projecte és bo, però que tenen dubtes, que no
s’ha percebut encara des dels pares, que manca comunicació, que a vegades no
saben que ha fet el seu fill/a aquell dia, no saben les mateixes educadores perquè
l’educadora d’un grup ha canviat un nen de roba per exemple, si ha menjat o no i
que això amb l’agenda es pot corregir. Que el projecte és molt bo i no sigui només
la creació de grups heterogenis. L’espai del pati és un de més, per treballar-hi i
saber què si fa, manca comunicació, no es sap el dia a dia.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que els elements del pati cada un potencia
una cosa diferent, tenen valors educatius i pedagògics, consensuats entre la
regidora i les educadores, que es va explicar però potser cal passar la informació.
Pren la paraula el Sr. Domènech i comenta que és greu que han vingut aquí
perquè altres llars tenen les places plenes i és una pena perquè manca
comunicació.
La Sra. Regidora li contesta que és una pena que els pares no diuen les coses,
que és cert que hi ha pissarres genèriques, però que manca més informació
personal de cada nen/a a través de l’agenda i el Sr. Domènech contesta que a la
pissarra no sempre està escrit.
El Sr. Alcalde afegeix que també l’agenda és perquè els pares puguin explicar.
Que ell comenta una anècdota personal, que té guardades totes les agendes de
la seva filla Laia quan era petita, és una informació vivencial, que estan guardades
com un tresor i ha estat un regal dels seus 18 anys.

S’aixeca la sessió a les 21h.

