Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 27 de juny de 2017
La Vall d’en Bas, 17 de juny 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 Gumí Quintana,
Sergi Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt.
Excusa l’assistència : Dúnia Clota Serramitjana
Sota la presidència del senyor alcalde, Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1.- Aprovació esborrany acta sessió anterior 30 de maig de 2017
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’ acte
de la sessió anterior.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
2.- Aprovació del text refós Pla Especial L’Estornella
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 29 de novembre de 2016 va aprovar
provisionalment el Pla Especial Urbanístic Mas L’Estornella de Joanetes,
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 20 d’abril de 2017 ha
aprovat definitivament el Pla Especial supeditant-ne la publicació i conseqüent
executivitat a la presentació d’un text refós, que incorpori determinades
prescripcions (dibuixar planta i seccions sobre base topogràfica real amb una
franja de 25 metres de protecció i incorporació prescripcions de l’informe emès
per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental i de l’informe de l’ACA).
Vist el Text refós redactat a l’efecte, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar el Text refós del Pla Especial Urbanístic Mas L’Estornella de
Joanetes.
SEGON: Trametre’l per duplicat exemplar degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Un cop llegida la proposta la secretària explica que ja s’ha vist en vàries ocasions
i que ara urbanisme demanen que en un text refós s’incorporin unes seccions i
l’informe de l’ ACA.

3.- Incoació de l’expedient de contractació del servei de neteja de l’escola
Verntallat
Per part de l’àrea de secretaria, s’ha elaborat el plec de clàusules econòmicoadministratives i el plec de prescripcions tècniques, reguladores del procediment
obert i tramitació ordinària, per adjudicar el contracte de servei de neteja de
l’escola Verntallat.
Segons aquest plec el pressupost del contracte, IVA a part, és de cinquantaquatre mil sis-cents seixanta-dos euros (54.662,00 €) i la forma d’adjudicació del
contracte serà el procediment obert i tramitació ordinària, de conformitat amb
l’article 157 del text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per
Real Decret legislatiu 3/2011.
Existeix consignació pressupostària a la partida del pressupost de 2017.
El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprova per Decret legislatiu
3/2012, de 14 de novembre, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2013, de 28 d’abril i el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, regulen aquest contractació.
El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, estableix en els seu article 8, mesures de gestió eficients en
els contractes que, s’adjudiquin per procediment obert, amb valor estimat inferior
a 60.000 €, en el cas de serveis.
Atesos aquests antecedents és proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER : Incoar expedient de contractació del servei de neteja de l’escola
Verntallat.

SEGON : Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives i jurídiques, de
conformitat amb el que disposa l’article 274 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
TERCER : Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària del contracte de serveis indicat amb un pressupost de
seixanta-sis mil cent quaranta-un euros amb dos cèntims (66.141,02 €) IVA inclòs.
QUART : Obrir la convocatòria del procés de licitació mitjançant anunci en el perfil
del contractant per tal que es puguin presentar ofertes en el termini de 15 dies
hàbil, comptant a partir del dia següent a la seva publicació.
Un cop llegida la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde que explica que abans a
l’escola hi havia personal propi, però aquest 2 últims anys han tingut baixes
importants de l’Angelina i la Glòria i que s’ha contractat personal de l’ETT, que és
personal extern i porta sobre cost i que es planteja una veritable externalització
per l’escola ara que s’han ampliat locals i hi ha feina suficient per les treballadores
pròpies. Can trona, Veïnat Sidera, local Verntallat i només s’externalitzaria
l’escola.
Seguidament la secretària explica el plec de clàusules i el Sr. Alcalde explica el
plec tècnic. Comenta també que és una prova d’un any per veure què passa i que
els sembla una proposta lògica i que les netejadores d el’ETT es mantindran fins
31 de juliol.
El Sr. Domènech li contesta que els sembla també bé una prova d’un any.
Es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
4.- Aprovació festes locals per l’any 2018
Vist l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues seran locals.
Vist que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple municipal segons
estableix l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, i que les festes locals no
poden escaure’s ni en diumenge ni en cap dels dies de festes oficials, es proposa
al Ple l’adopció dels següents acords :

PRIMER: Establir com a festes locals els següents dies laborals a continuació de
la festa major de cada poble i que són :
− Joanetes : 20 de juliol i 8 de setembre
− La Pinya : 6 d’agost i 8 de setembre
− Hostalets d’en Bas : 20 d’agost i 8 de setembre
− Puigpardines : 20 d’agost i 8 de setembre
− Sant Privat d’en Bas : 27 d’agost i 8 de setembre
− El Mallol : 3 de setembre i 8 de setembre
− Sant Esteve d’en Bas : 8 i 17 de setembre
SEGON : Ratificar aquest acord en el proper Ple.
TERCER : Notificar aquest acord al Departament de treball de la Generalitat de
Catalunya.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que es proposa el mateix
calendari de sempre i que es proposa el dia 8 de setembre com Olot i el dilluns de
cada festa major.
El Sr. Domènech ho veu bé però demana que es parli amb les comissions de
festes per assegurar-ho i s’acorda fer-ho.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
5.- Despatx oficial
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que aquest apartat apareixerà a cada plec
perquè es feia en precs i preguntes i aquí és més correcte, que és una pràctica
habitual a tots els ajuntaments per qüestió de transparència i passar comptes.
Explica que les reunions i activitats dutes a terme són les següents:
Dj 1 * Reunió amb Turisme Garrotxa per preparació Jornades Ecoturisme a Can
Trona
Dv 2 * Visita de la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret i
inauguració Benvinguts a Pagès i Mas la Coromina.
*Dinar amb el sector i la consellera. Es van convocar diferents
representants del món de la ramaderia i pagesia, cooperativa, productors,
productors ecològics a petit comitè. Va ser una reunió fluïda i profitosa, es va
poder endur una radiografia acurada de La Vall.

*DOCS del mes + Garrotxi de l'any (Pilar)
Dss 3 * Reunió veïns Veïnat Nou per Parcel·lària, sobretot per explicar la
intervenció que es farà la segona quinzena de juliol.
Dg 4 * Cursa Pícnic Sant Antoni
Dll 5 * Reunió AMPA Llar d'Infants-parvulari
* Reunió amb Unió de Pagesos
Dm 6 * Reunió Cap de Mossos
* Gravació Alcalde Respon a Sant Privat a Olot Tv
Dj 8 * Inauguració de les 3es Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic
(Departament de Cultura Popular). És la primera vegada que es fan fora de
Barcelona i que està molt bé que confiïn amb nosaltres per venir gent de tot el
país
* Consell d'Alcaldes (Pilar)
Dv 9 * Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic
Dss 10 * Dia de la Dalla. Es va gravar també la última part de El Foraster i que
públicament vol agrair a la Comissió de festes que ho avancessin al dissabte,
però ajudarà a promocionar la Dall i que els ho vol agrair perquè va se complicat
canviar-ho.
Dg 11: * Acte Club Futbol La Vall: presentació nova equipació i himne (Pilar)
Dll 12 *Visita de l'Associació de Turisme i Comerç de la Vall d'en Bas. Es va fer
una visita dels diferents establiments a l’alberg i a Can trona, que la relació és
molt fluïda.
* Reunió de veïns Barri Verntallat per explicar el tema d ela variant que els
afecta directament.
Dm 13 * Visita, "in situ" de Vies Verdes; arranjament d'un tram
* Assistència a l'Assemblea de la Cooperativa Verntallat
Dv 16 * Acte monòleg de El Foraster. Que hi va fer molta calor perquè ho van
tapar tot i van treure els ventiladors pel soroll, però no va quedar ningú fora, eren
525-530 persones de La Vall i hi havia una llista d’espera per entrar de gent de
fora.
Dss 17 * Festa Fi de curs Escola Verntallat (Anna i Lluís)
* Dinar Casal d'Avis Sant Privat (Cris)
Dg 18 * Festa Fi de curs Llar d'Infants i Parvulari (Pilar, Cris, Lluís)
* Aplec Sant Joan dels Balbs (Cris i Lluís)
* Dinar avis a Coll de Condreu (Josep). Es va fer acte de presència

Dll 19 * Reunió amb la Junta de l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall per
revisar els diferents projectes com el de gammificació perquè hi ha una subvenció
de la Diputació.
Dm 20 * Reunió a la cuina amb comissió menjador AMPA Verntallat. Es vol
arranjar una part de la cuina.
Dc 21 * Visita de Viles Florides. Esperen poder aconseguir 2 o 3 flors, ja es veurà.
Dll 26 * Cloenda i dinar assemblea d'INNOVACC a Can Trona que és una entitat
que engloba les empreses del sector porcí.
* Reunió a Sant Privat 2 anys de Govern
6.- Precs i preguntes
Intervé el Sr. Calm i comenta que Can Trona està molt bé, que no hi ha cap
Auditori igual a la Garrotxa, que els felicita per donar-li valor i activitat a La Vall,
que val la pena que aprofitin les oportunitats.
Seguidament comenta que hi ha molts forats a la carretera en el seu pas pel
Veïnat Nou i que algú hi pot prendre mal, que ho arreglin o s’afanyin a tapar
forats.
El Sr. Alcalde li contesta que està previst fer-ho a la segona quinzena de juliol
perquè els tècnics diuen que és la millor època, que ho farà en Vilanova i una altra
empresa pel moviment de terres on s’ha guanyat terreny, que és una bona
intervenció per molts anys i després a l’agost venen els de la Diputació a fer el
reg.
El Sr. Calm li contesta que millor que ho parlin amb en Vilanova, que la Diputació
està pels seus compromisos, que si l’asfalt es tira amb temperatures massa altes
es fon i forma agrupacions.
El Sr. Alcalde li contesta que en Jaume i la mateixa diputació li expliquen que la
última vegada es va fer setembre – octubre i que va provocar que no s’assentés
bé. Que ara es farà una triple capa quan tot estigui ben assentat, des de les
olletes a la depuradora i al veïnat nou es pintarà la ratlla blanca a banda i banda,
que molts veïns ho demanen per manca de visibilitat quan hi ha boira i a més
visualment la carretera s’estreny i no es corre tant. Afegeix de que estant
pendents que la Direcció general de Trànsit els assessori per la senyalització de
velocitat i es facin compatibles cotxes, vianants, bicis i tractors. Comenta que
alguns veïns de La Pinya demanaven que es posessin radars.
El Sr. Calm comenta que ja n’hi ha al Mallol i el Sr. Alcalde li contesta que no els
van avisar i que hi ha hagut queixes de gent que baixava del Pins, que és un lloc
de 50 km/h però no es veu ben bé urbà i la gent va rebre. Explica que en les
reunions amb el cap de mossos, en Blai, no es parla d’això perquè mossos van
per lliure.

Pren la paraula el Sr. Domènech i demana que es pinti també a la carretera dels
Hostalets, que la gent ho demana també per quan hi ha boira i que ja ho havia
demanat fer molts plens, que es tingui en compte quan hi hagi diners o ara si es
vol aprofitar, que hauria de ser des del monument al C/ Teixeda.
El Sr. Alcalde li contesta que es tindrà en compte i el Sr. Gumí afegeix que val
més portar la màquina de pintar que fer-ho.
El Sr. Alcalde explica que es va plantejar línea discontinua per ser més econòmic i
realment no cal, no és la diferència, el que val és la màquina no la pintura.
Pren la paraula el Sr. Calm i explica que va sortir al diari l’adjudicació de l’estudi
informatiu de la variant i el Sr. Alcalde explica que malgrat les discrepàncies té
una bona relació amb l’alcalde d’Olot i que hi va parlar, que es magnifica la notícia
perquè ja es sabia des de fa mesos. Comenta que van presentar-se 18 empreses
i que era previst que el juny es fes l’adjudicació de l’estudi, que és l’únic que s’ha
fet.
El Sr. Calm intervé i comenta que només es fa l’estudi d’un únic traçat i que no es
fa així normalment, sinó que es demanen 3 alternatives, que com més alternatives
més val l’estudi i que ara no s’estudia ni Marboleny, ni d’altres opcions.
El Sr. Alcalde li explica que només s’estudia el marge dret del riu, però que hi
caben 3 o 4 opcions en aquella franja.
Que s’ha acordat amb Unió de Pagesos, que es traslladarà la petició a la
conselleria perquè Marboleny sempre està present i que es tinguin en compte els
estudis ja fets.
El Sr. Calm afegeix que eren ratlles, no estudis i que bàsicament només s’havien
esforçat per dir que no es podia fer pel volcà del racó, que no es va fer un estudi a
consciència i que no està treballat. Que estaria bé que s’incorporés perquè la gent
hi digui la seva, que creu que se’ls ha de forçar, que a Barcelona han passat per
sota la Sagrada Família i no ha passat res, perquè no es podria fer un trama dalt i
un altre soterrat, mitja vall és inundable, però tot és possible, que les Preses hi
posa pegues, que amb una tuneladora es pot fer i que al menys s’haurien
d’incorporar quatre o cinc opcions perquè la gent del territori pugui valorar.
Afegeix que s’ha firmat que s’estudiïn les 3 dels alcaldes, però cal tenir altres
opcions sobre la taula perquè es quedi clar que aquestes són les bones si cas,
ara és el moment, sinó la Generalitat anirà pel dret, evitaran costos, o hi ets a
sobre o et salten. Que si ells no s’haguessin posat tossuts, Unió de Pagesos,
Salvem Les Valls, gent del territori, en Joan Ayats etc.. i no s’hagués fet molta
feina, no s’hagués aconseguit fer Bracons bé.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que quan es parla de franja no fa referència
a un únic traçat, només que és el marge dret del riu fins l’actual carretera i com
dius molt bé, ja s’havia estudiat soterrar el tram que passa just pel barri de
Verntallat, que des del pas de la Torre a l’actual carretera hi ha un tram difícil de
600 metres, que l’empresa ho ha d’estudiar. Que tenen un compromís d’en Ricard
Font, que l’empresa que sigui des del minut 1 es posarà en contacte amb

nosaltres i amb el territori perquè es pugui influenciar, s’estudiï tot: soterrar un
tram, rotondes aquí o allà i que la única línea vermella és que no es toqui l’escola i
també es recuperaran estudis com els de Marboleny, aquí estem.
Pren la paraula el Sr. Calm i comenta que és molt important fer una comissió de
seguiment, que per Bracons va funcionar força bé, que cal fer-la ja en el moment
de fer l’estudi, que la comissió ha de ser prèvia i ha de comptar amb gent amb
criteri, que hi entenguin, gent que estigui en el tema d’obres, que posin idees
sobre la taula, a mida que es vagi redactant, posar pros i contres, anar forçant.
Pren la paraula la regidora Sra. Cristina Molas i li contesta que li agrada que vegi
bé coses que ja estant fent, que aquesta idea ja va sortir d’una persona que viu a
La Vall, que va fer els estudis ambientals de l’AVE i que té ganes de treballar.
El Sr. Calm li contesta que ho podia haver dit abans, i s’hauria estalviat de dir-ho.
Afegeix que amb tots els respectes hi ha gent que pot aportar molt i altres poc.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que treballen sempre per comissions i que
tenen gent experta, urbanistes etc... i que coincideix que la noia viu al barri de
Verntallat. Aprofita per dir que si tenen coneixement d’alguna persona que s’hi
pugui afegir, doncs perfecte. Que ells hi seran per suposat, que la crearan
oficialment i diran els noms de persones que van ajudar i actuar de La Vall i que
ho seguiran fent, que tenen certa relació amb tècnics que faran la redacció, que
els tècnics que treballen en aquests temes sempre són els mateixos i que amb
una trucada, a vegades, pots resoldre molt, que de tota manera aportacions de
qui defenses autovia de 4 carrils no les volen pas.
El Sr. Calm li contesta que val més tenir controlat dins de casa algú que vol
imposar alguna cosa que no pas a fora, que vinguin i diguin la seva, que ha de ser
obert, que això incomoda als redactors, no els agrada, però va bé, és una feina
ben feta que toca fer.
El Sr. Alcalde li contesta que d’acord però sempre partint d’un acord de mínims.
El Sr. Calm afegeix que ni mínims ni màxims, que a mesura que vas fent dibuixos
veus coses que abans no veies, que hi ha coses que cal que te les facin veure.
El Sr. Pujiula intervé i comenta que cal conèixer el màxim de detalls per veure-ho i
el Sr. Calm afegeix que no està en disposició de dir què és el millor en aquests
moments.
El Sr. Alcalde comenta que està prevista la comissió de seguiment i la
incorporació dels veïns i que hi ha aquest acord amb la conselleria, malgrat que
als redactors no els agrada que els importunin.
El Sr. Calm afegeix que hi estan acostumats, però millor si no en tenen.
El Sr. Alcalde comenta que així es va acordar, que hi serien en tot moment i des
del primer minut.

El Sr. Calm contesta que no és fàcil creuar Sant privat i el Pas de la Torre, que
com més s’acosta al riu per normativa més car de construcció és i el nostre
problema no són els diners, sinó fer-ho bé, que cal estar-hi a sobre perquè de les
paraules no se’n refia, vol fets. Que quan feien Bracons hi anava un talús i en una
reunió amb la Clara Galiano, la Núria i jo mateix es va canviar i es va triar el
viaducte per catàleg i és bastant dissimulat, que va ser més car perquè sinó el
material que treien el col·locaven al talús.
El Sr. Alcalde li contesta que hi estaran a sobre, que quan arribant ja es troben
moltes coses condicionades, que insisteix que l’acord és escrit i parlat i que hi
seran des del minut 0, que s’ha insistit moltíssim, que si Olot fa propostes per
l’Hostal del Sol caríssimes per protegir la gent d’Olot, La Vall d’en Bas ha de ser
igual.
El Sr. Calm comenta que ara ja no hi ha peatge a l’ombra, que ja s’han tirat enrere
i que ara ho poden fraccionar i que es pot arribar a Caprabo i prou.
El Sr. Alcalde contesta que si no es compleix s’haurà trencat el pacte i el Sr. Calm
afegeix que llavors Olot estarà lliure.
La Sra. Anna Mercader comenta que s’estan suposant coses que de moment no
han passat.
El Sr. Alcalde afegeix que parlava amb l’alcalde d’Olot i que es mantenen fidels a
l’acord, que s’està treballant molt encara que amb discreció i el Sr. Calm li
contesta que se n’alegra moltíssim.
El Sr. Alcalde acaba dient que quan hi hagi comissió de seguiment òbviament hi
seran.
S’aixeca la sessió a les 21h 30’.

