Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 3 d’abril de 2018
La Vall d’en Bas, 3 d’abril de 2018, essent les vint hores quaranta-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): Josep Gumí Quintana, Sergi Pujolriu Masoliver, Joan
Domènech Gurt.
Excusa l’assistència : Cristina Molas Casacuberta (La Vall Plural-AM), Dúnia Clota
Serramitjana i Miquel Calm Puig (PDeCAT)
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 de l’esborrany de l’acta anteriors 07/03/2018
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’acte
anterior.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

2.- Donar compte decret d’alcaldia de la liquidació dels pressupostos de la
corporació de l’any 2017
Vist el decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2018, 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’obtenir-se
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 2017 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
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de
l’exercici
Total de creditors pendents de pagament exercicis tancats

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

3.443.510,00
30.530,25
3.474.040,25
3.092.838,51
3.092.838,51
3.092.838,51
2.868.231,59
2.856.088,04
236.750,47

636.529,76
0,00
636.529,76
0,00
0,00

a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

3.443.510,00
30.530,25
3.474.040,25
3.121.658,47
54.549,19
2.884.549,05
237.109,42

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici

1.047.764,91
0,00
993.091,90
54.673,01

Total deutors pendents de cobrament exercicis tancats

54.673,01

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
-Obligacions reconegudes netes

3.121.658,47
3.092.838,51

RESULTAT PRESSUPOSTARI

25.084,06

- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
+ Resultat d’operacions comercials

15.530,25
0,00
15.000,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

28.289,71

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
291.782,43
L’EXERCICI
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
237.109,42
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
54.673,01
D’altres operacions no pressupostàries
0,00
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
860,90
- Saldos de cobrament dubtós
21.120,79
- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE
507.886,73
L’EXERCICI
De pressupostos de despeses. Exercici en curs
236.750,47
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats
0,00
D’altres operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

271.136,26
46.096,11

+ FONS LIQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI

506.048,18

- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
121.889,10
FINANÇAMENT FINALISTA
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

192.169,20

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 21.120,79 €. 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

-

Fibra òptica: 15.000 €

-

Fons de Millores: 3.000 €

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
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de
l’exercici
Total de Creditors pendents de pagament d’exercicis tancats

75.900,00
0,00
75.900,00
61.134,92
61.134,92
61.134,92
45.881,02
45.881,02
15.253,90

11.115,37
0,00
11.115,37
0,00
0,00

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos

75.900,00
0,00
75.900,00

Drets reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

63.000,75
0,00
46.438,02
16.562,73

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici
Total Deutors pendents de cobrament d’exercicis tancats

15.951,57
0,00
15.251,59
0,00
699,98

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes

63.000,75
61.134,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI

1.865,83

- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
+ Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
0,00
0,00
0,00
1.865,83

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
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
- Saldos de cobrament dubtós
- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupostos de despeses. Exercici en curs
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+ FONS LIQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI
- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

17.262,71
16.562,73
699,98
0,00
0,00
175,00
15.511,22
15.253,90
0,00
257,32
0,00
36.537,44

0,00

38.203,93

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 175,00 €. 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 DE 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 2017 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.
Un cop llegida la proposta l’alcalde ho explica resumidament:
1) Estat d’Execució dels Ingressos – Ajuntament de La Vall d’en Bas
Es pot mirar el detall per partida pressupostària dels ingressos i a nivell de capítol
(segons annex).
En resum podem dir:
‐

S’ha executat un
(3.121.658,47 €)

‐

Del Pressupost d’Ingressos Corrents (Capítol 1 a 5), s’ha executat un
103,51 %(2.850.880,37 €)

89,86%

del

Total

del

Pressupost

d’Ingressos

‐

Les inversions (527.937,71 €) s’han finançant de la següent manera:
o
o
o
o

‐

Venda de parcel·les: 190.424,00 €
Subvencions (Generalitat i Diputació): 80.354,10 €
Romanent afectat: 15.530,25 €
Aportació municipal (recursos propis): 241.629,36 €

Estalvi net amb el pressupost hi havia un estalvi net de 144.121,69 €, i
amb la liquidació aquest estalvi ha estat de 285.979,57 €
La ràtio legal d’estalvi net és de 9,37%

2) Estat d’Execució de les Despeses – Ajuntament de La Vall d’en Bas
Es pot mirar el detall per partida pressupostària i a nivell de capítol (segons
annex).
En resum podem dir:
‐

S’ha executat un 89,03% del Total del Pressupost de Despeses
(3.092.838,51 €)

‐

Del Pressupost de Despeses Corrents (Capítol 1 a 5), s’ha executat un
97,63 %(2.402.823,41 €)

‐

De despeses d’inversió, s’ha executat un 62,26%, per un import de
527.937,71 € (en l’annex d’inversions hi ha el detall de les inversions
realitzades).No s’ha fet el PEC perquè no el van concedir, s’han afegit més
despeses a Can Trona, s’ha comprat el vehicle d ela Brigada, s’ha pagat
l’expropiació del Sr. Peladi Espunya. Es fa esforç dia a dia per arreglar
carreteres, edificis municipals, instal.lacions esportives i cal destacar el
mèrit de tota la població en tema de deixalles, s’han incrementar moltíssim
la recollida d’envasos, anem pel bon camí. Tot s’ha finançat amb estalvi
corrent, sense recórrer a deute.

S’ha amortitzat 162.077,39 €.
Actualment tenim concertades dos pòlisses de tresoreria per valor de 400.000 €
(200.000 € del Banc Santander i 200.000 € i BBVA), que en data 31/12/2017 el
saldo disposat era de 0,00 €.
No s’ha formalitzat cap nou préstec a llarg termini. S’han amortitzat 180.000€,
tenim 2 pòlisses de tresoreria i ara al 2018 una de les 2 no es renovarà. Afegeix
que a l’abril s’han venut 3 parcel·les de la zona de La serra.
Per tant, el saldo de deute viu a llarg termini a 31/12/2017 és de 880.009,15 €
Que la ràtio legal de deute viu és de 30,87% (el límit és del 75%)

3) Resultats Pressupostari


El Resultat Pressupostari de l’Ajuntament és de 28.289,71 €

4) Romanent de Tresoreria


Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de l’Ajuntament de
La Vall d’en Bas: 192.169,20 € (un cop descomptat el saldo de dubtós
cobrament de 21.120,79 € i un Romanent afectat de 121.889,10 €)

a. El saldo de dubtós cobrament està calculat en base als percentatges
que estableix la Llei
b. El Romanent afectat de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas és el següent:
 Patrimoni Públic del Sòl (103.889,10€)
 Fons de Millores (3.000 €)
 Fibra Òptica (15.000 €)
Seguidament explica el mateix respecte al Patronat municipal de Turisme.

LIQUIDACIÓ EXERCICI PRESSUPOSTARI 2017
1) Estat d’Execució dels Ingressos – Patronat Municipal de Turisme de La
Vall d’en Bas
Pel que fa al Pressupost d’Ingressos, s’ha executat un 83,00% del total
d’Ingressos (63.000,75 €).
D’aquests ingressos, 50.000 € provenen de l’Ajuntament (Transferències
internes).
2) Estat d’Execució de les Despeses – Patronat Municipal de Turisme de La
Vall d’en Bas
Pel que fa al Pressupost de Despeses del Patronat Municipal de Truisme, s’ha
executat un 80,55% del total de les Despeses (61.134,92 €).
D’aquestes despeses, 48.800 €, són despeses corrents i 12.334,92 € són
despeses de personal.
3) Resultats Pressupostari


El Resultat Pressupostari del Patronat Municipal de Turisme és de
1.865,83 €

4) Romanent de Tresoreria
 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals del Patronat
Municipal de Turisme La Vall d’en Bas: 38.203,93 € (un cop descomptat
el saldo de dubtós cobrament de 175,00 € i no té romanent afectat.

a. El saldo de dubtós cobrament està calculat en base als percentatges
que estableix la Llei
1) Anàlisi de l’objectiu d’estabilitat pressupostària consolidat:
El pressupost general liquidat de l’exercici 2017 compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de
finançament de 178.988,29 euros.

2) Anàlisi de la Regla de la despesa:

El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa
(taxa implícita del 1,82%), inferior al 2,1%.

3) Anàlisi de l’objectiu del deute públic:
El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes
consolidats del 30,87%, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic
(menys del 75%).
Es dona compte.
3.- Donar a compte del marc pressupostari 2019 – 2021
Vist l’Ordre 202/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i l’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per les que es desenvolupen les
obligacions de subministre d’informació, que en el seu article 6 estableix
l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en
els quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals, es
proposa donar compte dels marcs pressupostaris que s’adjunten en l’Annex
adjunt.

Un cop llegida la proposta la Sra. secretària explica que és una previsió.
S’aprova per unanimitat.

4.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN
DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial
de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el
govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i
humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català.
Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com
un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa,
i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre
país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis
democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent
detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment
incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix
com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques
més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar
impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les
nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les
eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense
mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens

rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament
dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en
defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la
democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com
a ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de La Vall d’en Bas,
ACORDA
PRIMER: Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull,
Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON: Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta
Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics,
ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici
polític.
TERCER: Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART: Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol,
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ: Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ: Instem a totes les entitats de La Vall d0en Bas a defensar els drets
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ: Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la
crida unitària del President i també a la plataforma “Espai Democràcia i
Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.

VUITÈ: L’Ajuntament de La Vall d’en Bas denuncia i es mostra totalment contrari a
la persecució de l'estat, a través dels cossos policials i judicials, contra els
Comitès de Defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils,
polítics i humans dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a favor de
la llibertat de reunió, d'expressió, d'associació i ideològica i reclama el respecte a
la voluntat popular a favor de la construcció de la República Catalana.
NOVÈ: Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
Un cop llegida la proposta el sr. Alcalde comenta que és una injustícia i que hi ha
un autoritarisme intransigent. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.
5.- Despatx Oficial
Dissabte 10 de març es fa la reunió informativa de la gent gran, va venir molta
gent, van fer moltes preguntes i a la tarda es va anar a un espectacle familiar,
“dibuixar un somni”, hi van assistir 180 persones en diferents torns.
Diumenge 11 ell mateix va presentar l’acte de l’energia sostenible, també hi va
haver molta gent i va tenir molt nivell.
Dimarts 13 hi va haver una roda de premsa al Consell Comarcal que hi va assistir
com alcalde d’un dels 4 municipis on es va fer la prova pilot de les deixalles.
L’endemà va assistir a un seminari amb gent de tota Catalunya.
Dimecres 14 va tenir una reunió amb la gent del Casal d’avis d’en Bas, una
reunió amb Manel Poch de la Universitat de Girona que és una eminència en
tema d’aigües i vindrà un estudiant a fer un treball sobre les depuradores d’aquí.
Divendres 16 es va fer una reunió a demanda de la Generalitat sobre la variant
amb els 3 alcaldes. Que va sortir a la premsa que havien ant a Madrid, però el
cert és que no s’ha avançat més, que no hi ha cap cosa nova, que van informar
de la comissió de seguiment, que la convocaran aviat per veure la proposta i
escoltar als veïns i a la cooperativa.
Dissabte 17 es va fer una jornada sobre l’Aiguat de l’any 40, organitzat juntament
amb la revista Verntallat, que es va fer petit homenatge i va ser molt emotiu.
Diumenge 18 es va fer el tancament de l’any de les Mum’s a Hostalets i es va
assistir a la inauguració del centre per la gent gran de Sant Feliu. A la tarda es va
assistir a un acte dins el Mots.

Dilluns 19 es va fer una reunió amb la nova junta de la llar d’avis d’en Bas.
Dimarts 20 es va fer reunió sobre un coworkinga Cal Monjo, que hi ha 2 persones
molt interessades, que cal que es posi wifi , es faci servei i la casa pugui tenir ús.
Es va fer una reunió amb en Tonet de La Dou que és la única persona que queda
viva de quan es va fer la fusió de municipis ara farà 50 anys. El dubte era saber si
era el 27 de juliol del 68, però en aquesta data el Ministerio accepta la cessió
excepte de Les Preses que en va marxar, la primera reunió de l’acta del nou
ajuntament va ser l’abril del 69 i per tant l’any 2019 es celebren els 50 anys.
Dimecres 21 es va fer una reunió juntament amb el regidor Lluís Pujiula amb la
Geca i els del parc Natural pel tema dels camins públics, ja que a Vidrà es va obrir
una pista que ha portat molta polèmica, cal veure què es pot fer i com.
Dissabte 24 es va visita a les obres del Mirador del Puigsacalm, van venir 250
persones malgrat el temps.
Dimarts 27 va venir a reunió el col·lectiu que demanen la pista de petanca, la
qual es farà a l’entrada del mirador.

Seguidament s’aixecà la sessió a les 20h 35’

