Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 28 de març de 2017
La Vall d’en Bas, 28 de març 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.
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 28 de febrer 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.- Classificació de les ofertes prestades en el procediment obert del
contracte de la gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic
d’aigua potable.

Classificació de les ofertes prestades en el procediment obert del
contracte de la gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic
d’aigua potable
La Mesa de contractació de 18 de gener de 2017, de conformitat amb el que
disposa l’article 152 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
formula la següent proposat de classificació d’ofertes presentades per ordre
decreixent, i d’acord amb els criteris de valoració establertes en el Plec, que
han estat objecte de valoració. La proposat de classificació és la següent, si bé
s’ha detectat un error aritmètic en el resultat final de l’empresa Aigües de
Catalunya S.A.
Empresa
PRODAISA
AIGÜES DE CATALUNYA

Puntuació
Tècnica
35,50
25,75

Puntuació
Econòmica
54,42
55

Puntuació
Final
89,92
82,75

Ordre de
Classificats
1r
2n

En data 25 de gener de 2017 ( RGE: 1-2017-000226-1) el Sr. Manel Ayza, en
representació de la Companyia General d’Aigües de Catalunya S.A presenta

escrit d’al·legacions demanant que es rebutgi la proposició del primer
classificat, l’empresa Prodaisa S.A.
En data 25 de gener de 2017, la Junta de Govern de l’Ajuntament de La Vall
d’en Bas acorda concedir un tràmit d’audiència de quinze dies a l’empresa
Prodaisa S.A perquè al·legui el que estimi convenient respecte a l’al.legació
d’Aigües de Catalunya.
En data 24 de febrer de 2017, (RGE: 1-2017-00549-1) , l’empresa Prodaisa S.A
presenta el seu escrit al tràmit d’audiència tot confirmant la plena procedència
de la seva proposició.
En data 23 de març de 2017, la secretària de l’Ajuntament emet informe jurídic
al respecte.
Els articles 151,153 i 154 del Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, regulen l’adjudicació del contracte i la seva publicitat.
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Desestimar íntegrament l’escrit d’al·legacions presentat per AIGÜES
DE CATALUNYA, SA, en data de 25 de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió
de la proposició presentada per PRODAISA, SA., que s’ajusta exactament al
que estableix el Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte.
Una còpia de l’informe jurídic que consta a l’expedient es traslladarà a
l’al.legant com a motivació d’acord amb el que estableix l’article 35 d ela Llei
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
SEGON: Corregir l’error aritmètic (en la suma de puntuacions) comès per la
Mesa de Contractació en l’Acta de 18 de gener de 2017 (obertura del Sobre
Núm.3), en el sentit de que la puntuació final de la plica presentada per
AIGÜES DE CATALUNYA, SA és de 80,75 PUNTS, i no de 82,75 punts.
TERCER: Classificar les ofertes presentades per a l’adjudicació del contracte
de la gestió indirecta mitjançant concessió del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable de La Vall d’en Bas, en modalitat de concessió
administrativa, per ordre decreixent, en la manera que s’indica a continuació:
Empresa
PRODAISA
AIGÜES DE CATALUNYA

Puntuació
Tècnica
35,50
25,75

Puntuació
Econòmica
54,42
55

Puntuació
Final
89,92
80,75

Ordre de
Classificats
1r
2n

QUART: Proposar l’adjudicació del contracte per la gestió indirecta mitjançant
concessió del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable de La
Vall d’en Bas, en la modalitat de concessió administrativa, a l’empresa
PRODAISA, SA. amb CIF: A17063579, representada pel Sr. ÀNGEL DUTRAS
CONGOST, pel preu què es detalla a continuació pels propers 4 anys de
vigència de la concessió:

Bloc 1
Excés
Quota del Servei
Conservació del comptador

0,3005€/m3
0,3952€/m3
4,0850€/abonat/mes.
1,0040€/abonat/mes

CINQUÈ: Requerir al licitador primer classificat perquè, en el termini de deu
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació que fixa el plec de clàusules (clàusula
20.2).
SISÈ: Indicar al contractista que haurà d’abonar les despeses de publicació
que pugen a 244,26 €.
SETÈ: Indicar que el requeriment que efectuï l’òrgan de contractació, tant per
les empreses inscrites al RELI com les que no, té la consideració d’acte de
tràmit i d’impuls de l’expedient.
Així si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el
termini assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per ordre en que han
quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de
concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar.
VUITÈ: Delegar l’adjudicació del contracte a la Junta de Govern Local.
NOVÈ: Publicar aquest acord al perfil del contactant d ela pàgina web i que es
comuniqui a tots els licitadors.
Un cop llegida la proposat la Sra. Secretària explica com ha anat el procés i
l’al·legació presentada per Aigües de Catalunya i l’explicació tècnica per la qual
s’ha desestimat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que lícitament es volen implantar en el
territori, que tenen seu a Barcelona, que ell personalment va acompanyar dos
tècnics de l’empresa a veure les instal·lacions, juntament amb l’Enric de
Prodaisa i que tenen tota la informació, que s’ha fet tot el procés i ara cal fer
l’adjudicació.
Pren la paraula el Sr. Calm i coment que Prodaisa amb l’experiència que té al
municipi no hauria de tenir problema.
El Sr. Alcalde afegeix que quan el plec es va publicar, ningú la va impugnar i
ningú va demanar cap informació complementària al respecte.
El Sr. Calm afegeix que l’al·legació es refereix només a la plica econòmica,
perquè de la resta no han de conèixer res, que celebren que sigui Prodaisa pel
bé de La Vall, que per una altra empresa sense coneixement és difícil, tota la
xarxa està enterrada a terra, que des del 1998 s’han canviat tubs i tubs
d’uralita, que s’ha connectat l’anella i que s’ha fet una feina brutal.

Pren la paraula el Sr. Alcalde i contesta que s’havia de fer el concurs i més amb
un bé comú com és l’aigua, que s’ha fet correctament i amb rigor i que hi ha
una feina extraordinària d’en Jaume, la Núria i el Sigma, que preveiem que hi
haurien al·legacions i que possiblement vagi al contenciós, però que està ben
fet i s’ha buscat avaluació externa.
El Sr. Calm comenta que si s’ha fet amb el rigor que expliquen no hi tenen res a
fer, que els felicita i agraeixen la feina feta. Que s’ha tingut els més i menys
amb l’empresa, però sempre s’han arribat a acords amb ells, que ens van
ajudar amb el dipòsit d’en Bas amb la paperassa amb l’ACA, que gràcies a ells
es va fer, que gràcies a ells i amb la bona relació amb la Marta Lacambra.
El Sr. Amat contesta que d’acord però que calia regular-ho, calia fer el concurs
amb llums i taquígrafs, net i polit i que ningú pugui dir el contrari, que la
valoració ha estat sempre exclusivament tècnica. Que tot s’ha valorat des de
diferents punts de vista i que Aigües està en el seu dret, però que només s’ha
fixat en aquest punt de la plica econòmica i que demanava l’exclusió, que està
d’acord amb l’antic equip de govern de que Prodaisa ha fet una bona feina.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació del projecte de rehabilitació específica per a la creació de
tallers artesanals de les antigues granges de La Quartera (segons acord
urbanisme).
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2016 va aprovar el
Projecte d’Actuació Específica per a la creació de tallers artesanals a les
antigues granges la Quartera,
Vist l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 13 d’abril de 2016
que suspèn l’aprovació definitiva fins que es presenti un nou avantprojecte que
incorpori les següents consideracions:
 Concreti més detalladament el nou ús.
 Tingui en compte millorar les visuals
 Presenti alternatives d’intervenció de les dues edificacions relacionades
amb l’entorn.
Vist el nou avantprojecte que incorporava aquestes consideracions,i que va
ser aprovat pel Ple de data 31/05/2016.
Vist que la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 29 de juliol de 2016 va
mantenir la suspensió del PAE fins que es presenti una nova alternativa que
redueixi l’impacte general per les construccions existents, segons l’exposat a la
part valorativa.
Vist que de nou han presentat un projecte modificat que corregeix el possible
impacte de l’alçada del bloc 1.

Vist que la comissió d’urbanisme de Girona de data 26/01/2017 manté la
suspensió de l’aprovació definitiva fins que es presenti un nou avantprojecte
que redueixi l’impacte general de les construccions existents en els termes de
la comissió de 22/07/2016.
Vist el nou avantprojecte presentat que proposa l’enderroc d’un dels volums
segons proposa la comissió de 22/07/2016.
D’acord amb el que estableix l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i 53 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar amb caràcter previ el Projecte d’Actuació Específica
modificat presentat pels senyors Irene i Josep Plana Casals per dur a terme
l’activitat de tallers artesanals a les granges de la Quartera.
SEGON: Trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva
aprovació.
Un cop llegida la proposta s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de Can Periques – Les
Brides (La Vall d’en Bas)
Vist que Francesc Collell, en representació de Recreatius Costa Brava, S.L. ha
promogut aquest Pla Urbanístic,
Vist l’Informe del tècnic municipal,
Vistos els articles 67 i 87 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de Modificació del
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, d’acord amb el qual es poden redactar aquests tipus d’instruments de
planejament pel desenvolupament de les previsions del POUM i del Catàleg de
Masies,
Vista la fitxa 201 – 199 Can Periques – Les Brides (La Vall d’en Bas),
S’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic Can Periques – Les
Brides de Puigpardines la reordenació de volums per tal de possibilitar la
implantació d’un volum d’edificació com a superfície compensatòria i
reconeixement d’una edificació existent al Mas de Can Periques.
SEGON: Exposar-ho al públic pel termini d’un mes mitjançant anunci en el
tauler d’anuncis, pàgina web, al BOP i al Diari de Girona, als efectes
d'al·legacions.

TERCER: Requerir al promotor que durant el tràmit d’informació pública aporti
la documentació que manca: NIF del promotor, i estudi d’impacte paisatgístic.
QUART: Notificar aquest acord als interessats.
Un cop explicada la proposta s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació projecte bàsic de rehabilitació edifici “El Casino” per cinc
habitatges públics i local social al c/ Sant Pere, 5 (antic casino)
Vist el projecte bàsic de rehabilitació de l’edifici “El Casino” per cinc habitatges
públics i local social al c/ Sant Pere, 5 (antic casino) redactat per Josep
Terricabras Castells d’ARQ, Aplicacions i projectes d’Agricultura, S.L.P.
Vistos els articles 234 i s.s. del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 8 i del
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny i l’article 21 1a) i 22,2ñ de la Llei de bases de règim
local, Llei 7/1985, de 2 d’abril i es proposar al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte bàsic de rehabilitació de l’edifici “El
Casino” per cinc habitatges públics i local social al c/ Sant Pere, 5 (antic casino)
SEGON: Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel termini de trenta
dies mitjançant anunci en el BOP de Girona, en el tauler d’anuncis municipal i a
la web municipal.
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que el projecte contempla 5 habitatges
públics i un local social, que l’habitatge cada vegada està més malmès, que
està tot apuntalat, que el projecte s’ha encarregat al senyor Josep Terricabras, i
que l’idea després de molt estudiar ha estat de no esgotar del tot l’alçada, que
es rehabilita la planta soterrani, la planta primera i la planta pis, que s’ha
descartat l’idea de pujar alçada per poder fer algun pis més tot i que el POUM
ho permetia, que ens ho han desaconsellat per diversos motius, que Patrimoni
deia que podia tapar la façana del campanar i que també sortien pisos massa
petits.
Es vol obrir el pas públic a peu i el local es vol un tipus ateneu on hi hagi
restauració, que la gent jove hi pugui dinar i fer activitats. Que les 5 vivendes
són de diferents metres quadrats, des d’un estudi fins a 3 habitacions, que totes
tinguin claror natural. L’idea és destinar-los a joves, especialment de La Vall,
que molts com per exemple en Sergi mateix regidor, que han de marxar perquè
costa molt trobar lloguer assequible, que ara només es fa el projecte
constructiu, que el cost del projecte ve subvencionat per la Diputació, però que
es voldria fer la inversió a partir de l’any que ve, que la gent s’hi pugui quedar a
viure durant uns anys. Que es tracta de donar sortida als joves però també de
rehabilitar el casc antic, que no hi ha activitat i que està mort, no hi ha ambient.

Pren la paraula el Sr. Calm i explica que ja es va comprar per això però que
calen recursos de fora, que la pròpia obra no s’autofinancia, que són pocs
metres quadrats.
El Sr. Amat li contesta que té raó, que cal fer els càlculs, veure què pagarien 5
habitatges de lloguer, que cobreixi al menys el crèdit, que ara tenim nova
musculatura econòmica per fer la inversió. Que es buscarà algun ajut
d’habitatge, que la proposta la van veure molt bé i per això han subvencionat el
projecte.
El Sr. Calm li contesta que sempre l’Ajuntament ha tingut molt bé el tema
econòmic i el Sr. Alcalde li contesta que hi havia inversions molt fortes que fins
que no s’acabessin no permetien fer altres inversions.
El Sr. Calm li contesta que s’han trobat un polígon industrial per vendre i que
això els ha de permetre fer molts ingressos.
El Sr. Alcalde li contesta que també s’ha d’equilibrar amb les despeses corrents
i que segueixen havent-hi parcel·les de coixí però no són il·limitades.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6.- Donar compte Decret d’Alcaldia de la liquidació dels Pressupostos de
la corporació de l’any 2016
Vist el decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2017, que es transcriu literalment,
es dona compte al Ple del següent decret:
“ANTECEDENTS
De conformitat amb allò disposat a l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el
pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent,
quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents,
segons les seves respectives contraccions.
A més s’estableix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes
l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31
de desembre configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La
quantificació del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte
els possibles ingressos afectats i minorant els drets pendents de cobro que es
considerin de difícil o impossible recaptació.
Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans
del primer de març de l’exercici següent i la seva aprovació correspon al
president de l’entitat local, previ informe de la intervenció.
L’article 93 del RD 500/1990, estableix la següent informació que ha d’obtenirse com a conseqüència de la liquidació del pressupost:

“a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a
31 de desembre.
b) El resultat pressupostari de l’exercici.
c) Els romanents de crèdit.
d) El romanent de tresoreria”.
Formada per la intervenció la liquidació corresponent a l’exercici tancat a 31
de desembre de 2016 i el detall de la qual es conté ampliat en el preceptiu
informe de la intervenció municipal, s’ha obtingut la següent informació:

A. Ajuntament de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:.......................... 3.432.396,92
Modificacions de despeses: ................................ 102.024,21
Pressupost definitiu de despeses:........................ 3.534.421,13
Despeses autoritzades:........................................ 3.129.107,05
Despeses compromeses: .................................... 3.129.107,05
Obligacions reconegudes:.................................... 3.129.107,05
Despeses ordenades:........................................... 3.129.107,05
Pagaments realitzats:........................................... 2.493.477,29
Obligacions pendents de pagament:..................... 635.629,76
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 508.037,10
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 507.137,10
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’ex.: 900,00
______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 900,00
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: ............................3.432.396,92
Modificacions d’ingressos: .................................. 102.024,21
Pressupost definitiu d’ingressos: .........................3.534.421,13
Drets reconeguts: ..............................................3.146.575,35
Drets anul·lats: .....................................................
0,00
Recaptació neta: ................................................2.530.216,30
Drets pendents de cobrament: ............................ 616.359,05

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.320.403,55
Baixes: 0,00
Recaptació: 1.006.865,54
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 431.405,86
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 431.405,86
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets.............................................................. 3.146.575,35
– Obligacions reconegudes netes................................................. 3.129.107,05
_______________________________________________________________
_
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
17.468,30
– Desviacions positives de finançament.......................................
13.530,25
+ Desviacions negatives de finançament................................
37.024,21
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria.......... 15.000,00
+ Resultat d’operacions comercials.............................................................0,00
_______________________________________________________________
_
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
55.962,26
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.

- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI
.............................1.063.209,53
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs......................... 616.359,05
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................. 431.405,86
D’altres operacions no pressupostàries....................................
15.444,62
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva.................
3.030,89
– Saldos de cobrament dubtós ...............................................
18.199,85

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
......................................936.246,16
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................
635.629,76
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...........
900,00
D’altres operacions no pressupostàries.................................
299.716,40
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva...........
39.083,99
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI ...143.342,66

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA: ....................117.419,35
_______________________________________________________________
_
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .................................170.739,93

2. D’acord amb l’article 191.2 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, i
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat,
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament
dubtós, en 18.199,85 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals:
-

Un mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.
Un mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.
Un mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la
liquidació.
Un 100% a la resta d’exercicis.

3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
- Patrimoni Públic del Sòl: 103.889,10
- Urbanització Nucli Antic Sant Esteve d’en Bas: 13.530,25

B. Patronat Municipal de Turisme de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: ........................ 75.000,00
Modificacions de despeses:....................................... 0,00
Pressupost definitiu de despeses: .................... 75.000,00
Despeses autoritzades: .................................... 58.144,81
Despeses compromeses: .................................. 58.144,81
Obligacions reconegudes: ................................. 58.144,81
Despeses ordenades: ........................................ 58.144,81
Pagaments realitzats: ........................................ 47.029,44
Obligacions pendents de pagament: ................. 11.115,37

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 7.075,43
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 7.075,43
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 0
_______________________________________________________________
_
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 0,00
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: .......................... 75.000,00
Modificacions d’ingressos: ................................
0,00
Pressupost definitiu d’ingressos: ....................... 75.000,00
Drets reconeguts: ............................................. 61.572,45
Drets anul·lats: .................................................
0,00
Recaptació neta: ............................................... 46..909,72
Drets pendents de cobrament: ........................... 14.662,73
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 33.201,57
Baixes: 0,00
Recaptació: 31.912,73
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 0
_______________________________________________________________
_TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.288,84

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets...................................................... 61.572,45
– Obligacions reconegudes netes...................................... 58.144,81
_______________________________________________________________
_
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 3.427,64
– Desviacions positives de finançament................................................... 0,00
+ Desviacions negatives de finançament....................................................0,00
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria...................... 0,00
+ Resultat d’operacions comercials.............................................................0,00
_______________________________________________________________
_
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 3.427,64
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS
......15.951,57

PENDENTS

DE

COBRAMENT

AL

FINAL

DE

L’EX.

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................ 14.662,73
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................ 1.288,84
D’altres operacions no pressupostàries...................................
0,00
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
0,00
– Saldos de cobrament dubtós
322,21
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EX.
.......11.237,98
De pressupostos de despeses. Exercici en curs........................ 11.115,37
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
0,00
D’altres operacions no pressupostàries..................................
122,61
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............
0,00
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI ..... 31.799,51

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA: ......... 0,00
_____________________________________________________________

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .............. 36.190,89

2. D’acord amb l’article 191.2 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, i
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat,
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament
dubtós, en 322,21 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals:
-

Un mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.
Un mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.
Un mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la
liquidació.
Un 100% a la resta d’exercicis.

FONAMENTS DRET
En la tramitació i confecció de l’expedient, és d’aplicació la següent normativa:
Articles 191 a 193, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
TRLRHL
Articles 89 a 105 de la secció tercera del capítol III del RD 500/1990, de 20
d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL
Regles 76 a 86 i concordants, de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per
la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
Articles 3, 6 i 11 de la LOEPSF.
Article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les
obligacions de subministrament d'informació.
Articles 4, 15 i 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre que
desenvolupa la Llei general d'estabilitat pressupostària.
Pel secretari i l’interventor de la Corporació s’han emès els corresponents
informes preceptius.
En base a les atribucions legals que em confereix la normativa vigent

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:


Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre



El resultat pressupostari de l’exercici



Els romanents de crèdit



El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.

Per tant,

RESOLC:
1. APROVAR la liquidació de l’exercici 2016 que presenta les dades la
informació continguda en els antecedents anteriors i ampliada a l’informe de la
intervenció.
2. Donar compte de la liquidació aprovada al ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri.
3. En virtut del que disposa l'article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1
d'octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació,
remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques còpia de la
liquidació juntament amb la restant informació prevista en aquest article. Així
ho mana i signa l’alcalde davant meu, el secretari, que dono fe.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que tant la liquidació del Patronat com
de l’Ajuntament té resultat positiu. Respecte al patronat hi ha romanent de
tresoreria i per tant es podria fer inversió a l’oficina de turisme o on sigui,
respecte a la Fira de Sant Nicolau, s’ha assolit quedar en pau, que hi ha uns
200 € de benefici i que s’han baixat costos, que comptant aportacions,
subvencions i firaires, l’ajuntament no hi ha d’aportar res. Respecte a
l’ajuntament s’han tingut més del 100% dels ingressos pressupostats, que es
manté la bona línia de l’equip de govern anterior, que es compta tenir menys
ingressos i gastar més, quan normalment és al revés i així es tanca sense
problemes. Respecte a les despeses corrents s’han executat en un 90%. Pel
que fa a les inversions s’han executat en un 70%, que no s’ha fet la parcel·lària
però es farà aquest any, també l’entrada al casc antic, al geriàtric i el pont del
bicicarril, que falta parlar amb l’ACA, la resta està fet.
Respecte a l’estalvi corrent net és de 330.000€, el doble del pressupostat, que
s’ha pogut destinar també a inversió i ens ha permès no haver de vendre
algunes de les parcel·les. Que ha estat un esforç l’haver de tancar can trona i
tot i així, també s’han fet locals socials, calefacció, casc antic, que un cop
tancat l’exercici és un estalvi important, que descomptant el romanent afectat,
el resultat són de 55.000€ positius. Que s’ha fet una bona gestió , que vol
destacar la feina de la Marta i de la Núria, també d’en Lluís com a regidor
d’hisenda, que la feina està ben feta i permet una bona gestió. Vol destacar
també la bona gestió en l’ús dels locals socials, que tot és millorable però vol
agrair l’esforç a les entitats i la feina de la regidora, que s’han recaptat 4.800 €
d’ingressos i que retornen a les entitats i que cada poble podrà invertir i s’han
incrementat molt els usos. També ha permès el treball de la Pilar i que les
entitats incrementessin les subvencions en 6.000 €.
Afegeix que complim estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, el deute
i la capacitat de finançament, que en Miquel que ho havia fet ho entendrà. La
despesa pot estar fins 1,60 positiu i la tanquem a menys 1,83, el deute ha
baixat el 28%, estava al 42% el deute al 31712, que la disposició de les
pòlisses que estava als 530.000€, ara estarà a 87.000€. Econòmicament hi ha
poques càrregues financeres excessives i permetrà ara tirar endavant
inversions, la capacitat de finançament és bona perquè no s’ha recorregut als
préstecs.

Pren la paraula el Sr. Calm i explica que les inversions en els locals socials ja
venen quadrades amb les subvencions de la diputació, el mig local de
Verntallat també.
El Sr. Alcalde intervé i contesta que és el local que han volgut els veïns i el Sr.
Calm li contesta que hi discrepa, però que ho deixin està així, que no li agrada.
Continua que al Veïnat Sidera i a La pinya hi havia subvencions, que a partir
d’ara han de venir subvencions noves, que fins ara tot estava atorgat amb
l’anterior equip de govern, que hi tenien part de feina posada, que ara s’anirà
veient que fan ells, que també és cert que hi ha capacitat econòmica i que ell
no dubtaria en endeutar-se. Que per exemple a Vidrà hi ha molts forats i el Sr.
Alcalde li contesta que està punt de fer-se una intervenció important, que no
s’hi havia fet mai res i que també es farà el pont del Pascol, i el Hostalets, però
això serà el 2017, ara només és la liquidació del 2016.
Es dona compte.

7.- Modificació de crèdit 1/2017. Aprovació incorporació de romanents.
Vist la necessitat d’incorporar en el pressupost de l’exercici corrent els
següents romanents, es necessita tramitar l’expedient de modificació de crèdit
expedient 1/2017.
L’import de l’esmentat expedient de modificació de crèdit és de 15.530,25 €.
Per tot l’exposat, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número
1/2017, mitjançant la modalitat d’incorporació de romanent, amb el detall que
tot seguit s’especifica:
Despeses a finançar:

Partida

Nom

Import

00.2017.1532.61903

Urbanització Nucli Antic Sant Esteve d’en Bas

15.530,25 €

Nom

Import

Romanent per despeses amb finançament
afectat

15.530,25 €

Finançament:
Partida
870.10

SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de crèdit número 1/2017, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat, si transcorregut

l’esmentat termini, no s’hagués presentat cap reclamació, ja que en cas
contrari, es requerirà acord exprés per que es resolguin les formulades i
s’aprovi definitivament.
TERCER.- Traslladar el present acord al departament d’Intervenció, pel seu
coneixement i efectes escaients.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que es tracta d’incorporar el
romanent de 15. 320 € del casc antic i el Sr. Calm pregunta per acabar quin
tros és del casc antic? El Sr. Alcalde li contesta que fins el c/ ample, tot el c/
d’Olot però no com a casc antic, sinó per arreglar-ho fora d’aquest projecte i
com a casc antic fer fins a Ca l’Estevot on es faria nova plaça.
El Sr. Calm afegeix que faltaria un tram del C/ de la Creu i el d’aquí a sota.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

8.- Adhesió al manifest “La Garrotxa pel Sí”
Vist el manifest,
300 anys després de la pèrdua de les llibertats nacionals, avui la història ens
convoca. Els anys de silenci i de por queden enrere. Sentim, amb fermesa i
convicció, que el nostre destí com a poble és a les nostres mans i que tenim
l’oportunitat de decidir com el volem, democràticament, a través d’un
referèndum.
La voluntat de voler ser un poble lliure i de trencar amb el règim del 78 per obrir
un procés constituent amb capacitat per decidir en qualsevol dels àmbits de la
nostra societat s’ha fet definitivament un espai a les nostres vides i no hi
renunciarem mai.
Les sensacions d’il·lusió, d’esperança per un país nou i de llibertat són intenses
i ens amaren. Les oportunitats que la República catalana ens ofereix com a
poble, com a nació, com a societat i com a individus són irrenunciables. Volem
decidir per millorar la qualitat de vida; per garantir més recursos per a la salut i
l’ensenyament; per garantir un habitatge digne i redistribuir la riquera. Volem un
país amb feina i empreses modèliques. Volem un país sostenible i inclusiu.
Volem fer de Catalunya un país pròsper, obert, democràtic i just per a tothom.
Volem un país solidari i amic dels altres pobles i nacions germanes, però és
l’hora d’emprendre amb fermesa el nostre propi camí com a estat lliure i
independent. Si no pugem al tren ara, els greuges que patim i que han
transcendit la història, posaran en risc el desenvolupament de la societat
catalana en el terreny econòmic, cultural i social.
Per tots aquests motius, des de l’any 2010 el nombre de catalans partidaris de
la independència s’ha anat incrementant. Els governs de Catalunya han provat
d’establir un diàleg franc amb els governs espanyols i han obtingut sempre la
mateixa resposta: resolucions i lleis del Parlament recorregudes al Tribunal

Constitucional, els nostres representants (parlamentaris, alcaldes, regidors...)
sistemàticament coaccionats judicialment i una asfixia econòmica cada vegada
més important per part del govern espanyol.
S’ha intentat tot per arribar a una solució i ara és el moment de fer el pas
definitiu i demanar als catalans si volen que Catalunya esdevingui una
República independent. Fer un referèndum és l’única via per resoldre la situació
de bloqueig social i democràtic en què es troba la nostra nació.
Nosaltres, els que signem aquest manifest, estem compromesos amb el
referèndum però fem un pas més i defensem un Sí rotund a la independència.
És per això que públicament MANIFESTEM el nostre ferm posicionament en
els següents punts:
 SÍ A LA INDEPENDÈNCIA. Ens sentim hereus de les Consultes sobre la
Independència dels anys 2009 i 2010 però aquest cop no mantindrem la
neutralitat d’aleshores sinó que anem un pas més enllà i apostem pel SÍ a la
independència.
 PARTICIPACIÓ ACTIVA. Participarem activament, amb tota la nostra
energia, il·lusió i esforç en tot allò que calgui per guanyar el referèndum i
recuperar la independència de Catalunya.
 DEMOCRÀCIA I FERMESA COM A PRINCIPIS FONAMENTALS.
Mantindrem la nostra posició amb tot el respecte democràtic per aquells que
no pensin com nosaltres però ens mantindrem ferms davant actituds
antidemocràtiques que altres vegades s’han utilitzat per obstaculitzar el camí
a la independència
Convidem tots els ajuntaments, associacions, col·lectius, particulars i empreses
de la nostra comarca a adherir-se a aquest manifest, a fer tot el possible per
aconseguir la victòria del SÍ a la independència i a comprometre’s a treballar
perquè la República catalana sigui possible.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Adherir-se al Manifest La Garrotxa pel Sí.
SEGON: Notificar aquest acord a La Garrotxa pel Sí.
Un cop llegida la proposta s’aprova per unanimitat.

9.- Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica la relació de reunions i gestions dutes a
terme durant aquest mes:
Dc 1 * Reunió amb responsable ABS, Sra. Glòria Bassets junt amb la
Regiodra Pilar Fabregó per valorar les jornades de salut, la voluntat és de
tornar-ho a fer, també demanaven algunes inversions al consultori de Sant
Privat com per exemple millorar l’accés de la porta per les ambulàncies i
demanen que siguin batents o correderes.
El Sr. Calm intervé i pregunta si La Pinya no funciona i el Sr. Alcalde li contesta
que hi anaven només dos persones bàsicament per receptes i que en cap
moment se’ls deixa d’atendre, sinó que se’ls hi porta a domicili.
La regidora Sra. Pilar Fabregó comenta que sortia a 1,5 hores cada quinze dies
i el Sr. Calm li contesta que no estava al cas perquè no ha sentit cap queixa.
Dj 2

* Presents a l'acte de l'Assemblea.cat a Olot, amb la xerrada de Lluís
Llach. a la Sala Torín

Dv 3 * Presència a la inauguració de la Xarxa Espavilada a Olot
* Assistència a l'Assemblea General de l'AMI a Palamós
Dm 7 * Gravació per Olot TV del programa L'Alcalde Respon.
Els vam emplaçar a Els Hostalets, que alguna altre vegada s’havia fet a
l’Alberg i a diferents locals de La Vall.
Dc 8 * Reunió-revisió amb el Sr. Blai Ortiz, Cap de Mossos de La Garrotxa i
de moment tot està correcte.
* Reunió amb Regidora Anna Mercader de la Comissió de Pati de
l'Escola Verntallat amb AMPA, pares, ajuntament.
* Participació a la Tertúlia de Ràdio-Olot
Dj 9 *Reunió preparació simulacre d'accident als Túnels de Bracons, previst
pel dimarts 4 d'abril. Si algú hi vol venir es fa des de les 10 de la nit a les 6 del
matí i s’hi pot anar si a algú li fa gràcia, que tots estan molt encantats. Aprofita
per comentar que s’ha queixat d’una altra tancada als túnels i que s’ha fet
arribar al conseller, es demana que tanquin més tard i obrin abans, que s’ha fet
cas i també via el Consell Comarcal s’ha fet pressió. Com a mínim que
expliquin perquè tanquen i ho penjarem al web i normalment que es deixi un
sentit per banda.
Pren la paraula el Sr. Domènech i comenta que ell es fia del panell informatiu i
que tancaven un sol carril i que no calia informar-ho perquè la gent pensa que
es tanca tot, que no informa correctament, hauria de dir només carril tancat.

El Sr. Alcalde li explica que pot posar el seu correu al web i li arribarà la
informació i que això ja ho comentarà.
El Sr. Domènech afegeix que quan tanquen un carril no cal que diguin res i que
també fan altres informacions confuses perquè hi havia 3 panells i la informació
dels dies de tancament i hores era diferent, que ningú li va saber respondre, un
lloc deia que obrien a les 6, un altre a les 5 i un altre a les 7.
El Sr. Alcalde comenta que hi ha la demanda formal feta, que també cometen
un error molt greu de no posar la informació en el panell en la bifurcació entre
la C-37 i la C-17, perquè si ho veus abans que és tancat, enlloc d’anar cap a La
Bola o Rupit, vas cap a Ripoll i el Sr. Domènech contesta que també li va
passar això.
Dv 10 * Visita d'una escola d'Il·lustració de l'Hospitalet i de professors de la
UAB (estan en conveni) per realitzar com a treball la Recreació dels
jaciments de l'Aubert i de La Dou
* Assistència a l'acte 10 anys del Museu dels Sants. Olot
Dss 11 * Acte a CAN TRoNA amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Xerrada Mita Casacuberta, Associació Alba, Institut Catala de la Dona i la
regidora Sra. Cristina Molas.
Dll 13 *Reunió amb el col·lectiu Àvies Remeieres: racó a l'equipament.
Dm 14 *Reunió amb el Campus de Patrimoni de la UdG i amb la Fundació
Agroterritori per buscar col.laboracions.
Dc 15 *Reunió arquitecte Josep Terricabres. Projecte CASINO
* Reunió amb PdCat Vall d'en Bas per projecte Festival de Drons, es va
parlar amb els Srs. Sergi Iglesias i David Corominas.
Dj 16 *Reunió Amb SSTT d'Interior a Girona. Trailwalker i el Servei Català
Trànsit. Per coordinar accions. També es va parlar de senyalitzar bé la
parcel·lària, compatibilitzar usos i amb els usos forestals a la carretera de Vidrà
per exemple, que cal regular-ho.
Dv 17 * Consell d'Alcaldes Extraordinari amb el Conseller Josep Rull i Directors
Generals. Respecte a la variant cal dir que només hi ha un estudi bàsic, que no
hi cap traçat definit, que es vol que tots els acords de limitació de vehicles es
mantinguin, que ara es parla de peatge a l’ombra i risc que això es contradigui
amb acords fets i que van perjurar que no i que encara s’ha de licitar l’estudi
bàsic.
El Sr. Calm intervé i comenta que aquest peatge va molt lligat amb Besalú, que
volen un pas per camions i el Sr. Amat li contesta que hi ha pactes escrits i
ratificats.

El Sr. Calm diu que després no ho compleixen i que el problema el té el territori,
que no es pot fer la variant d’Olot sense Les Preses i que passaran camions si
algú paga l’obra perquè hi passin camions, que incompliran el pacte dels
alcaldes, que la restricció de camions és il·legal i que és molt amic del conseller
i discrepa d’això, si algú ho impugna hauran d’obrir al trànsit de tots els
camions, que també és veritat que hi ha poca pressió, però si una empresa
important de transports apreta s’acabarà obrint.
El Sr. Amat contesta que tenen poca musculatura econòmica, que tenen pocs
diners i que seran molt curosos i estaran molt atents per protegir el territori.
Dss 18 *Assistència Premis Òmnium Cultural de la Garrotxa. 3 premiats de
l'Escola Verntallat
Dm 21 *Visita i reunió del Servei de Cultura Popular del Departament de
Cultura. Preparació Jornades Nacionals Etnogràfiques dels dies 8,9 i 10 de juny
que fa 7 anys que no es feien.
Dia de la Dalla: presència assegurada del Director General per la bona gestió
feta.
Dc 22 *Inauguració Font del Gat, en Bas (en el marc del Dia Mundial de
l'Aigua), ha estat gràcies a una conjunció d’en Menguis i en Roca, el Geca,
l’Ajuntament per mitjà de la regidora Sra. Cristina Molas, es rehabilita la font, es
posa un banc, es senyalitza etc.
Dj 23 *Assistència a les Jornades La Cultura que Ve, organitzades pel
Departament de Cultura, a la Fundació Miró de BCN, els dies 8,9 i 10 de juny.
Dv 24 *Acte de Certificació del segell Natura i Muntanya en Família, amb la
presència del Conseller Baiget. El reconeixement és per 25 empreses del
municipi i 3 de Les Preses.
El Sr. Calm intervé i comenta que ja fa molt temps que es va iniciar això i el Sr.
Amat li diu que va quedar somort perquè el Departament ho va canviar, que és
un nou segell i que no va ser per culpa de l’Ajuntament que va quedar parat.
El Sr. Calm pregunta si les inspeccions als establiments han estat les mateixes
i del Sr. Amat li respon que alguns sí, però que n’hi ha mols de nous.
El Sr. Calm afegeix que el tècnic de turisme, en Pablo l’anava informant, que
s’ha assolit gràcies a ell, que això es va pactar a Madrid, que ho van proposar a
Turisme Garrotxa i que no ho vàren voler.
Dss 25 *Presentació a CAN TRoNA de l'Equip Ciclista professional
CONTROLPACK SIX2 BADIA de les Terres de l'Ebre. Presència del Regidor
Josep Pujol. Que va estar molt ple i que estava patrocinat per Badia fruites.
Dll 27 *Reunió amb el professor facultat de Geografia de la UAB, Sr. Francesc
Muñoz, per preparar el workshop del 23 al 29 d'abril amb estudiants europeus
de Portugal, Itàlia, Catalunya. Que es tracta de fer un estudi sobre La Vall.

També comenta que ara fa una estona el regidor Sr. Lluís Pujiula ha estat a
Turisme Garrotxa per fer unes jornades de turisme ecològic a Can Trona per la
segona setmana d’octubre.
El Sr. Calm contesta que sort que s’ha fet Can Trona, sinó on els posarien ?
El Sr. Alcalde explica que es treballa amb discreció però incansablement
juntament amb el tècnic i el Sr. Calm li contesta que és la vostra obligació.
El Sr. Amat afegeix que s’ha de posar en valor La Vall, que no es quedi tot a
Olot i que això treu els seus fruits.
*Com a membre, reunió de la Junta Territorial de DINAMIG
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Pilar Fabregó i explica que amb
col·laboració de voluntaris es va fer una festa de La Vellesa, el proper dia 4 de
juny i que la persona més gran de cada poble pugui tenir un reconeixement
públic i es farà un àpat i una festa. Que es facilitarà al màxim l’accés amb
transport adaptat, taxis etc... i que es fa una crida pels voluntaris perquè la
gent es pugui traslladar.
El Sr. Domènech pren la paraula i comenta que hi ha una xarxa darrera el
camp de futbol dels Hostalets i que li ha sobtat el color blanc, que antigament
es recomanava de color verdós i que potser hagués estat més idoni encara que
ja sap que tanques blanques n’hi ha a molts llocs.
El Sr. Alcalde li contesta que li va dir en Lluís Bataller i que depèn com es miri
ni es veu i el Sr. Domènech li contesta que a part d’en Lluís Bataller molta altra
gent li ha dit.
El Sr. Alcalde afegeix que el tècnic municipal ho va mirar, que va preguntar al
Bosc de Tosca que és Parc Natural què s’hi posa i el color és aquest blanc i el
motiu és per les aus.
El Sr. Calm contesta que té lògica però no cal sempre fer cas al Parc que hi ha
molts il·luminats i el Sr. Amat li contesta que no s’hi havia fixat però que arreu
són blanques.
Seguidament s’aixeca la sessió a les 21h i 25’.

