Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 2017
La Vall d’en Bas, 28 de febrer 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, 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.
Excusa l’assistència : Cristina Molas i Casacuberta.
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 el dia 31 de gener 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 del P.E. d’ordenació de l’edificació de l’entorn
d’una casa rural a Cal Barber del Mallol
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 6 de setembre de 2016 va aprovar
provisionalment el Pla Especial d’ordenació de l’edificació de l’entorn d’una
casa rural a Cal Barber del Mallol,
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de novembre de
2016 ha suspès 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 del Pla Especial d’ordenació de l’edificació de
l’entorn d’una casa rural a Cal Barber del Mallol.
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 s’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació del text refós sobre la modificació puntual Nº 8 del POUM
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 22 de setembre de 2016 va aprovar
provisionalment la modificació puntual Nº 8 del POUM,
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 26 de novembre de
2017 ha suspès 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 llegida la proposta i explicada per la secretària, el Sr. Alcalde pren la
paraula i comenta que respecte al tema de l’entrada dels Hostalets entén que
no deixin fer segons què, però el % d’edificabilitat del POUM l’ha de tenir, si bé
també és cert que no s’han d’alterar les visuals.
El Sr. Domènech intervé i comenta que aquesta finca també perd part de l’era
pel carrer.
El Sr. Alcalde comenta que a urbanisme costa tot molt, que estan molt tancats i
que cal explicar-se molt, però que se’n van sortint.
El Sr. Calm intervé i explica que aquest és un tema que no s’acaba mai de
resoldre, que és complicat i lent i que haurien de fer com a França, fer només
petició i després comprovar.
El Sr. Alcalde afegeix que ara les reunions són molt macros, que són espaiades
i se’n fan poques.
El Sr. Calm afegeix que ell hi va estar 8 anys a les Comissions, que mai ha
estat àgil, que el text refós s’ha modificat moltes vegades i és un desastre.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació inicial sobre la modificació puntual Nº 9 del POUM
El Text Refós del POUM de la Vall d’en Bas va ser aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme en data 23 de juliol de 2008,
Vist que és necessari tramitar una nova modificació del Planejament General
motivada per la necessitat d’adequar el POUM a les previsions del Pla Especial
de protecció del BCIN dels Hostalets, ajustar diversos temes a les necessitats
actuals, esmenar errors i atendre diverses recomanacions de la Comissió
d’Urbanisme de Girona.

Vist que aquesta modificació puntual no està subjecta a avaluació ambiental
per quan segons el que especifica l’article 7 a) i c) de la Llei 6/2009, d’avaluació
ambiental, la modificació no és substancial,
Vist l’informe de secretaria i de conformitat amb els articles 22.2 c) i 47.2 n) de
la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local i els articles 71, 72, 74, 77 a
79, 83 i 88 a 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte de Modificació puntual número 9 del
Pla d’Ordenació Urbanística municipal de la Vall d’en Bas en els termes que
consten a l’expedient relatiu a la modificació puntual.
SEGON: Obrir un període d’informació pública durant un mes en el BOP,
DOGC, en el Diari de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a la web municipal.
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui
examinar-lo per a que es presenti les al·legacions que estimin pertinents.
TERCER: Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte de planejament, les noves
determinacions del qual superin una modificació del règim urbanístic vigent.
La duració de la suspensió és d’un any.
Les àrees afectades de la suspensió es grafien en el plànol obrant a
l’expedient.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART: Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública els informes
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals
l’han d’emetre en el termini d’un mes llarg.
CINQUÈ: Donar audiència simultàniament el tràmit d’informació pública,
d’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.
Un cop llegida la proposta i explicada per la secretària, el Sr. Alcalde explica
que el tema principal de la modificació és per treure el paràmetre dels verds
privats que porten molts conflictes i el Sr. Calm comenta que seria perfecte que
ho admetessin.
El Sr. Alcalde afegeix que és una proposat de la mateixa comissió d’Urbanisme
i que serà més àgil.

5.- Aprovació inicial sobre la modificació puntual Nº 7 del POUM
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 22 de desembre
de 2015 va aprovar inicialment la modificació puntual número 7 del POUM de la
Vall d’en Bas.
Vist que durant el període d’exposició en el BOP número 11 de 19 de gener de
2016 i en el Diari de Girona, en el tauler d’anuncis municipal i a la web
municipal, no es van presentar al·legacions.
Vist l’acord de la CTU de Girona de data 22/11/2016 que suspèn la tramitació
de la modificació fins que es pugui garantir la permuta de la zona verda amb
altres terrenys que també siguin sòl urbà consolidat.
Atès que també es tramitava simultàniament una modificació del PMU de la
Serra, la qual s’ha vist que no era necessària perquè actualment el polígon ja
s’ha urbanitzat i es sol urbà consolidat, de manera que només es procedeix a
continuar la tramitació de la modificació puntal.
Vist que les modificacions que demana a l’acord de la CTU fan recomanable
deixar sense efecte l’expedient de modificació del PMU La Serra, però també
deixar sense efecte l’expedient de modificacio puntual número 7 del POUM i
iniciar-lo de nou.
Vist que aquesta Modificació puntual no està subjecta a avaluació ambiental
per quan segons el que específica l’article 7 a) i c) de la Llei 6/2009, d’avaluació
ambiental, la modificació no és substancial,
Vist l’Informe de secretaria i de conformitat amb els articles 22.2c) i 47.2 n) de
la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local i els articles 71, 72, 74, 77 a
79, 83 i 88 a 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte de Modificació puntual número 7 del
Pla d’Ordenació Urbanística municipal de la Vall d’en Bas en els termes que
consten a l’expedient relatiu a la Modificació Puntual.
SEGON: Obrir un període d’informació pública durant un mes en el BOP,
DOGC, en el Diari de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a la web municipal.
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui
examinar-lo per a que es presenti les al·legacions que estimin pertinents.
TERCER: Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte de planejament, les noves
determinacions del qual superin una modificació del règim urbanístic vigent.
La duració de la suspensió és d’un any.
Les àrees afectades de la suspensió es grafien en el plànol obrant a
l’expedient.

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART: Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública els informes
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals
l’han d’emetre en el termini d’un mes llarg.
CINQUÈ: Donar audiència simultàniament el tràmit d’informació pública,
d’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.
Un cop llegida la proposta i explicada per la secretària, el Sr. Alcalde comenta
que l’objectiu final té la mateixa bondat, que es fa per millorar i ordenar el
polígon i frustra que no es pugui fer, que anàvem pel camí A i ara cal anar pel
B, que es tracta de posar zona verda al davant i arreglar el proindivís.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
6.- Aprovació de l’expedient de contractació pel procediment del concurs
per l’arrendament de bé patrimonial
El senyor Josep Gumí Quintana ha sol·licitat a l’Ajuntament la cessió en
arrendament d’uns terrenys agrícolas ubicats al costat de l’alberg, qualificats
com bé patrimonial, per dedicar-lo al conreu.
Tot i essent d’interès la proposta del peticionari, el principi d’igualtat, en aquest
àmbit, d’accés al gaudi d’un bé propietat del municipi i a l’exercici d’una activitat
concreta, unit a la possibilitat que l’Ajuntament obtingui una major remuneració i
la conveniència d’establir una durada de l’arrendament superior a 4 anys,
aconsellen anar a les regles del concurs per a contractar l’esmentat
arrendament.
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari,
Interventor i Arquitecte municipal.
Atès que la legislació aplicable ve determinada pels següents preceptes:
articles 72, 73 i 74 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre; 92 del RD 1372/1986,
de 13 de juny, Reglament de béns de les Entitats Locals, respecte a la forma
de l’arrendament; 214, 219, 277 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 50.15 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens locals; 83 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 29 i següents de
la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, i 2, 8, 106.1 i
107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
Administracions públiques.
Atès que el Ple és l’òrgan competent per a contractar de conformitat amb
l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de patrimoni dels
ens locals i l’article 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ACORDA
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment de concurs per
l’arrendament del bé patrimonial de propietat municipal d’uns terrenys agrícolas
ubicats al costat de l’alberg (13.555,76 m2), segons plànol obrant a l’expedient.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules economicoadministratives que ha de
regir el citat concurs i disposar la seva exposició pública per termini de vint dies
mitjançant anuncis al Tauler d’Edictes, al BOP i al DOGC, per a que puguin
presentar-se reclamacions, les quals seran resoltes per la pròpia Corporació.
Simultàniament, s’anunciarà la licitació, amb una antelació mínima de quinze
dies a l’assenyalat com el darrer per l’admissió de proposicions, si bé aquesta
quedarà ajornada en el supòsit que es presentin reclamacions contra el plec de
condicions.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que es tracta dels terrenys
agrícoles al costat de l’alberg i que qui ho vulgui en pugui fer ús.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
7.- Aprovació moció conjunta per la millora de la línea R3 i el
reconeixement de l’estació de Torelló com a estació de referència.
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general,
al qual han de poder accedir tots els ciutadans.
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia
ferroviària R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i
accessibles per a tothom i a uns preus raonables.
Atès que les millores en les comunicacions per carretera han acostat la Vall del
Ges i La Garrotxa i que, per tant, l’Estació de Torelló és la més pròxima moltes
de les poblacions d’aquesta comarca.
Per tot això es proposa a aquest ple municipal acordar els punts següents:
PRIMER: Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir
millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
SEGON: Reconèixer l’Estació de Torelló com a estació de referència per
enllaçar La Garrotxa amb Barcelona i l’àrea metropolitana de manera
econòmica i sostenible.
TERCER: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat i a qui correspongui
perquè s’articuli un servei de bus que connecti els municipis de La Garrotxa i
l’Estació de Torelló i que, evidentment, estigui coordinat amb els horaris dels
trens. I perquè s’incorpori la comarca de La Garrotxa dins la tarifa integrada.

QUART: Instar ADIF perquè faciliti i col·labori en l’adequació de l’aparcament
que hi ha darrere l’Estació de Torelló, un aparcament que ha de ser per als
usuaris del tren d’acord amb el compromís manifestat per l’Ajuntament de
Torelló.
CINQUÈ: Manifestar la voluntat d’impulsar i participar, conjuntament amb altres
institucions i organismes de La Garrotxa, en campanyes per promoure l’ús del
tren.
SISÈ: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions
amb el Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, presenti una proposta de
racionalització dels horaris de la línia R3 perquè pugui ser debatuda i
consensuada.
SETÈ: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la
revisió dels horaris del tren, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre
aquest i els autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una
vertadera xarxa de transport públic.
VUITÈ: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF
i RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada
tren en funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels
passatgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de
més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients “tous”a aquests
trajectes.
NOVÈ: Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal
de La Garrotxa, a ADIF, a RENFE i al col·lectiu Perquè no ens fotin el tren
(pqnoensfotintren@gmail.com).
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que tots els grups de
l’ajuntament van estar a la reunió, que es va fer una roda de premsa a Olot i
tots els partits hi ha estat d’acord, que La Vall d’en Bas va ser el detonant de
que es tornés a engegar, que era un tema adormit i això ha ajudat a que
engegui, que Torelló sigui referència, amb més horaris, més trens, més línies
de bus, que es facin un seguit de millores, tarifes unitàries, que sigui una
proposta de servei per tots.
El Sr. Domènech pren la paraula i comenta que cal adequar-se més als trens
que arriben de Barcelona, que ell encara l’agafa a Vic perquè si l’agafa a
Torelló encara s’ha d’aixecar més aviat, tema d’horaris, aparcaments etc. i que
hi ha moltes coses a fer.
Explica el Sr. Alcalde que la iniciativa ha de sortir de la societat civil i que els
partits van a remolc, que és una bona moció.
Pren la paraula el Sr. Calm i explica que és un tema històric, que fa 5 o 6 anys
es va demanar a la Diputació de Girona quan el seu partit no estava al govern i

el sr. Alcalde li demana que el Sr. Sacrest a Olot també ho va demanar i el Sr.
Calm afegeix que sí i que hi havia el Sr. Nadal com a conseller.
El Sr. Alcalde comenta que era un tema adormit i que ara es reobre.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

8.- Aprovació moció conjunta per la millora de la línea R3 i el
reconeixement de l’estació de Torelló com a estació de referència.
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general,
al qual han de poder accedir tots els ciutadans.
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia
ferroviària R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i
accessibles per a tothom i a uns preus raonables.
Atès que les millores en les comunicacions per carretera han acostat la Vall del
Ges i La Garrotxa i que, per tant, l’Estació de Torelló és la més pròxima moltes
de les poblacions d’aquesta comarca.
Per tot això es proposa a aquest ple municipal acordar els punts següents:
PRIMER: Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir
millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
SEGON: Reconèixer l’Estació de Torelló com a estació de referència per
enllaçar La Garrotxa amb Barcelona i l’àrea metropolitana de manera
econòmica i sostenible.
TERCER: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat i a qui correspongui
perquè s’articuli un servei de bus que connecti els municipis de La Garrotxa i
l’Estació de Torelló i que, evidentment, estigui coordinat amb els horaris dels
trens. I perquè s’incorpori la comarca de La Garrotxa dins la tarifa integrada.
QUART: Instar ADIF perquè faciliti i col·labori en l’adequació de l’aparcament
que hi ha darrere l’Estació de Torelló, un aparcament que ha de ser per als
usuaris del tren d’acord amb el compromís manifestat per l’Ajuntament de
Torelló.
CINQUÈ: Manifestar la voluntat d’impulsar i participar, conjuntament amb altres
institucions i organismes de La Garrotxa, en campanyes per promoure l’ús del
tren.

SISÈ: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions
amb el Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, presenti una proposta de
racionalització dels horaris de la línia R3 perquè pugui ser debatuda i
consensuada.
SETÈ: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la
revisió dels horaris del tren, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre
aquest i els autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una
vertadera xarxa de transport públic.
VUITÈ: Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF
i RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada
tren en funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels
passatgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de
més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients “tous”a aquests
trajectes.
NOVÈ: Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal
de La Garrotxa, a ADIF, a RENFE i al col·lectiu Perquè no ens fotin el tren
(pqnoensfotintren@gmail.com).
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que tots els grups de
l’ajuntament van estar a la reunió, que es va fer una roda de premsa a Olot i
tots els partits hi ha estat d’acord, que La Vall d’en Bas va ser el detonant de
que es tornés a engegar, que era un tema adormit i això ha ajudat a que
engegui, que Torelló sigui referència, amb més horaris, més trens, més línies
de bus, que es facin un seguit de millores, tarifes unitàries, que sigui una
proposta de servei per tots.
El Sr. Domènech pren la paraula i comenta que cal adequar-se més als trens
que arriben de Barcelona, que ell encara l’agafa a Vic perquè si l’agafa a
Torelló encara s’ha d’aixecar més aviat, tema d’horaris, aparcaments etc. hi ha
moltes coses a fer.
Explica el Sr. Alcalde que la iniciativa ha de sortir de la societat civil i que els
partits van a remolc, que és una bona moció.
Pren la paraula el Sr. Calm i explica que és un tema històric, que fa 5 o 6 anys
es va demanar a la Diputació de Girona quan el seu partit no estava al govern i
el sr. Alcalde li demana que el Sr. Sacrest a Olot també ho va demanar i el Sr.
Calm afegeix que sí i que hi havia el Sr. Nadal com a conseller.
El Sr. Alcalde comenta que era un tema adormit i que ara es reobre.

8.- Aprovació moció d’adhesió al Pacte nacional pel Referèndum
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió
executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc
de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin
així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat
amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i
l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà
de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del
poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi.
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 26 de
gener de 2009, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius
que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de
Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís
amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte
Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas proposen
al Ple Municipal els següents:

ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut
REFERÈNDUM.

del

Manifest

PACTE

NACIONAL

PEL

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM).
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que ja s’ha fet el Pacte
Nacional pel dret a decidir i que això és un pas més endavant i que si us
sembla bé també via internet ens podem afegir com ajuntament i també es pot
fer particularment.
S’aprova per unanimitat.

9.- Petició pel canvi de nom del partit polític de CIU a PDeCAT
Un cop llegida la petició s’aprova per unanimitat.
10.- Precs i preguntes
El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que aquest mes de febrer ha estat molt
intents i seguidament resumeix les actuacions fetes.
Dc 1 * Roda de premsa relativa al mig any de funcionament de Can trona, on
hi ha hagut més de 4300 usos, entenent tot, l’entrada a la sala permanent,
xerrades, conferències etc.
Dg 5 * També es fa cinema, 2 sessions infantils buscant connotacions
educatives ( Wall-e i Up) i 2 sessions per grans.
Dll 6 * Com alcalde vaig ser present a Barcelona a l’acte de suport de Rigau,
Ortega i Mas, representant el nostre Consistori,com hi ha anat sempre.
* Reunió Departament d'Interior a Barcelona adjunt al director Frederic
Adan i el Sr. Albert Ballesta dels SSTT de Girona. Es va tractar el tema
d’emergències, ja que alguna ambulància a vegades ha arribat tard per la
particularitat del nostre territori, que pot ser greu a vegades i cal buscar solució.
Que explicaran que hi ha un aplicatiu pel mòbil que es diu My112 i que si es
truca des d’un fixe queda geolocalitzat i si es té aquesta aplicació al mòbil es
detecta la ubicació automàticament, que els hi surt en pantalla amb una
diferència de 10 metres.
* Al vespre, reunió amb els empresaris de la Vall per projecte instal·lació
fibra òptica. En el pressupost ja hi havia una partida de 15.000€ per la compra
d e10 punts de fibra òptica, que és una col.laboració de l’Ajuntament i després
individualment la gent s’hi afegirà
* Al mateix vespre, es va fer una reunió de la regidora Cristina Molas
amb entitats sobre Veïnat Cirera. Pren la paraula la Sra. Cristina Molas i
comenta que no coneixen la normativa, que ja l’utilitzen, que només cal canvia
la porta d’entrada perquè obra erròniament i que ja tindran les claus definitives.

Dt 7 * Hi va haver la visita Sra. Marta Anglès a CAN TRoNA per inspeccionar
la subvenció del Feder i que ho va trobar correcte.
Dc 8 * Es va mantenir una reunió amb la inspectora d'educació (a petició
nostra) i amb la regidora Sra.Anna Mercader per parlar de temes generals de la
llar, parvulari i escola.
Dj 9

*Reunió del Consell d'Alcaldes

Dv 10 * Projecció pel·lícula La Lladre de llibres
Dll 13 * Inici Formació sobre seu electrònica organitzada pel Consell Comarcal,
que hi van ser tots els treballadors, que des d’avui mateix tots els expedients
seran electrònics, que tot estarà al núvol, que serà útil i pràctic, però que ara
porta de bòlit a tothom perquè tots els Ajuntaments de Catalunya ho han de fer.
Que tot serà un circuit i que si alguna cosa s’endarrereix que demana
paciència.
Dm 14. Va tenir lloc la *2a. videoconferència amb Londres-WüppertalBarcelona-Vall d'en Bas per acabar d'enllestir la nostra participació al Projecte
Horitzons 2020: "Economia Verda: el Patrimoni cultural com a motor de
creixement sostenible". Tenim el suport de la Diputació de Girona i de la
Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.
La conferència és amb Londres, un poble d’Alemanya, Barcelona i La Vall d’en
Bas, que s’està treballant amb molta discrecció. Que La Vall ha passat la
primera criba, que el nostre model ha agradat, que hi ha models i replicants que
mostren bondats del territori i que això permetria ajuts importants.
Dc 15: S’ha mantingut reunió amb el President i la Gerent de Turisme Garrotxa
(parlar segell Natura i Muntanya en família. Que hi han entrat 23 empreses Vall
i que el dia 24 de març vindrà el conseller d’empresa, el Sr. Beget per
oficialitzar el segell turístic. Que era el DTF que va iniciar l’antic equip de
govern.
Dj 16 Es va celebrar una reunió amb un jove realitzador per l’ elaboració 2a
part documental "Dones de la Vall" i que l’últim voldríem que fos produït per
una dona.
* El mateix dia reunió a Girona de la Junta Executiva (com a membre) i
posterior assemblea de CILMA. Que hi ha subvencions per l’adquisició de
vehicles elèctrics i possibilitat de compra agregada.
Dv 17 * Es fa visita a PLASTICSA, en el marc de la visita a les diferents
empreses de la Vall, que li agrada saber què fabriquen i aquesta per exemple,
fan una barbaritat enorme de rellotges de sorra per joguines.
* El mateix dia, reunió amb Josep Terricabres per parlar de la redacció
del projecte pisos de lloguer per a joves a l’ antic CASINO d'en Bas. Que es
vol arreglar la planta baixa com a Casino, tipus Ateneu i la resta de plantes com
a pisos per llogar.

Dll 20 * Visita David López Can Gori. Mercat Vi i Formatge (presència
productors Vall)
* Visita dels responsables de correus de BCN i Girona. Veure com
s’arregla la problemàtica dels diversos codis postals i l’ organització del servei.
Dm 21*Inauguració de la Jornada Nacional del Gremi de Jardineria que per
primer cop es va fer fora de Barcelona i que van estar molt contents.
Dc 22 * Roda de premsa Consell Comarcal, sobre Estació de Torelló
* Reunió regidora Cristina Molas amb entitats Sant Privat
Dj 23 * Visita a la Cooperativa La Fageda
Dv 24 *Projecció pel·lícula-documental Diaris de Kandahar dins la Jornada
Solidària per als refugiats.
Dss 25 *Jornada Solidària per als refugiats: taller serigrafia, taller de circ,
xerrades ONG's, dinar,calçotada, exposició de fotografies. Que es va fe una
jornada solidària amb un acord entre associació de veïns i ajuntament, que
treballar en equip és la millor manera de treballar i que es van aconseguir
9000€ que es donaran a l’ONG, que es va fer una connexió directa amb Lesbos
i va ser molt emotiu, a través de l’Associació OPEN ARMS
Dll 27 *Reunió amb el Vicepresident de la Diputació Josep Mª Corominas com
a responsable de DIPSALUT, amb diferents alcaldes de la zona est de la
comarca, que es va parlar del programa de subvencions, que hi va assistir
també la Pilar.
Seguidament el Sr. Calm pren la paraula i comenta que celebren que Can
Trona funcioni bé i que tingui tanta activitat i que això vol dir que no es va fer
tant malament, que es materialitza el que pensaven i que els felicita per la feina
ben feta i que ara cal dinamitzar-ho.
Seguidament demana com està el geriàtric.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que avui ha tingut la última reunió, que
ha parlat amb la Maricela López, responsable de nous geriàtrics i que el
projecte està perfecte i que per adaptar-se a la nova normativa, només cal el
canvi d’un lavabo i prou. Afirma bastant rotundament que en 15 dies
començarà i que ja no pararà, que aquest any s’inaugurarà.
El Sr. Calm li contesta que s’haurà de córrer i que si no és el 2017 i és el primer
trimestre de 2018 tampoc passarà res.
El Sr. Alcalde explica també que ha tingut una nova entrevista amb la
consellera i que amb els nous pressupostos de la Generalitat, hi haurà places
concertades i hauran de ser al punt de partida.

El Sr. Calm explica que té molt bona relació amb Carles Soler i que es faci
servir aquest contacte perquè és el que passa les instruccions a la consellera.
Recorda que serà lent, que cal negociar amb Fecsa Endesa i que si han de
posar ja.
El Sr. Alcalde li contesta que ja hi estant treballant i que també han solucionat
el tema de l’accés directe des de la carretera, entrant pels Martins.
El Sr. Calm comenta que caldria fer modificació de crèdit perquè només el
transformador ja val 120.000 o 150.000€ i que la partida del Pressupost és molt
petita.
Seguidament s’aixeca la sessió a les 20h 50’.

