Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 30 de maig de 2017
La Vall d’en Bas, 30 de maig 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 i 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 dels esborranys de les actes anteriors 28/03/2017 i 25/04/2017
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 provisional de la Modificació Puntual Numero 7 del POUM ( LA
SERRA).
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió duta a terme el dia 28 de febrer de 2017
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 62 de 29 de març de
2017 i en el DOGC número 7338 de data 28/03/2017 i en el Diari de Girona de
data 29/03/2017, en el tauler d’anuncis municipal i a la web municipal, no es van
presentar al·legacions.
Vistos el informes dels organismes afectes per raó de llurs competències,
Vist el conveni urbanístic de cessió anticipada d’uns metres de la parcel·la
proindivís comercial aïllada a l’ajuntament de La Vall d’en Bas, per destinar-los a
zona verda.
Vistos els articles 22.2c) i 47.2.n de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, es proposa al Ple d’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació puntual número 7 del POUM de
La Vall d’en Bas.

SEGON: Trametre l’expedient diligenciat de la Modificació puntual número 7 del
POUM de La Vall d’en Bas a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per tal
de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva
Un cop llegida la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que la darrera
reunió amb el director general va anar bé i es va reconduir el tema. La secretària
explica la modificació i el Sr. Alcalde afegeix que s’ha desencallat el tema i el Sr.
Calm demana si la reunió ha estat amb el Sr. Agustí Serra i el Sr. Alcalde li
contesta que sí. Seguidament el Sr. Calm comenta que no hi tenen cap
inconvenient i es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

3.- Nova Aprovació inicial de la modificació puntual Número 9
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 es procedeix a votar i
s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació del conveni de la gestió urbanística amb el Bisbat de Girona
per la cessió de la rectoria de Sant Privat i terrenys adjacents.
Vist el Conveni urbanístic signat a data 28 d’abril de 2017 entre l’Ajuntament de la
Vall d’en Bas i el Bisbat de Girona,
Vist l’article 104.3 del TR de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i l’article 25 del Reglament de
la Llei d’Urbanisme, s’aprova:
PRIMER: Aprovar el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i el
Bisbat de Girona per la cessió de la rectoria de Sant Privat i terrenys adjacents
per la construcció d’habitatge protegit.
SEGON: Publicar aquet acord en el BOP i un dels diaris de més circulació de la
província, per tal que puguin ser consultat i es puguin presentar les al·legacions
que es creguin pertinents.
TERCER: Trametre aquest acord i el Conveni a la Direcció General d’Urbanisme.
QUART: Elevar a escriptura pública aquest Conveni i autoritzar el senyor alcalde
per la seva signatura.
Un cop llegida la proposta es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació adjudicació arrendaments bé patrimonial (bens agrícoles
adjacents a l’alberg).

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 28 de febrer de 2017, va aprovar el plec de
condicions pera l’adjudicació del contracte d’arrendament de bé patrimonial (
terrenys rústics adjacents a l’alberg) i es va convocar el corresponent concurs per
a la seva adjudicació.

En data 15 de març de 2017 s’ha publicat l’anunci corresponent al BOP núm 52,
al DOGC núm 7336, de data 24 de març de 2017, i s’han seguit els restants
tràmits procedents.
La Mesa de contractació d’aquest ajuntament en data 27 d’abril de 2017, ha
procedit a l’obertura de les proposicions i ha proposat l’adjudicació del contracte
d’arrendament al licitador Josep Gumí Quintana, en representació de la societat
Pla de l’Aguiló S.L, per una renda mensual inicial de 580€ anuals euros, segons
consta a l’acta corresponent.

Atès que en el termini conferit per l'article 151.2 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), el
senyor Josep Gumí Quintana, en representació del Pla de l’Aguiló S.L,
que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa, ha
presentat la documentació necessària per a formalitzar el contracte i
ha constituït la garantia definitiva exigida en el plec de clàusules
administratives particulars.
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 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Disposició addicional
segona del TRLCSP, es propasa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Adjudicar al sr. Josep Gumí Quintana, en representació del Pla de
l’Aguiló S.L, per una renda mensual inicial de 580€ Euros, el contracte
d’arrendament de bé patrimonial terrenys rústics adjacents a l’alberg (13.555,76
m2 corresponents a part de les finques registrals 17017ª012001320000UQ i
17017ª012001310000UG, segons plànol obrant a l’expedient), amb plena
submissió al plec de condicions del contracte aprovat per aquest ajuntament.
SEGON: Notificar aquest acord a tos els licitadors i requerir l’adjudicatari a
l’objecte que, comparegui en el Termini de quinze dies davant la corporació per
formalitzar el corresponent contracte en document administratiu.
TERCER: PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Un cop llegida la proposta es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6.- Precs i preguntes
Seguidament el Sr. Alcalde explica el despatx oficial:
El mes de maig els tècnics han tingut una reunió a Xaloc pel tema de la
regularització cadastral, que s’ha fet atenció al públic, que avui ha esta l’últim dia i
que ha vingut molta gent a l’atenció al públic.
El dimarts 2 de maig s’ha fet una reunió sobre el futbol femení, que la UE Olot en
vol fer i vol condicionar aquí la Vall, que cal donar-los suport perquè no es perdi.
El dimecres 3 s’ha fet roda de premsa per presentar la nova faràndula feta per
l’Àngel Rigall, que el divendres com cada primer divendres de primer de mes es
faran documentals a nivell europeu que s’estrenen i es va fer la presentació de la
programació.
El dia 5 es va fer la preinscripció de la Llar d’Infants, que ha anat bé perquè s’han
preinscrit 50 i pico nens i nenes, que molt aviat s’enviarà una enquesta a les
famílies perquè donin la seva opinió i que és totalment anònima.
El diumenge és va fer la lletissonada.
Al barri de Verntallat es fa una reunió monogràfica sobre el tema de la variant, ja
que arriben informacions esbiaixades. També es manté reunió amb el amics del
tren, que aniran a Olot i que no necessitaran tot el local del parc de l’Estació, de
manera que la zona de local que queda lliure es cedirà a Correus perquè faci més
bon servei, que faci d’oficina satèl·lit amb més hores d’atenció al públic.
Seguidament el dijous 11 va haver una reunió amb la Junta de la Cooperativa
també per recollir informacions sobre la variant.
El dia 12 es van trobar amb en Miquel en una reunió a Manlleu on es va presentar
el Programa Suport.
També va assistir amb la regidora la Sra. Pilar Fabregó al Mirador de l’Estany de
Banyoles per veure com tenien l’equipament les persones que portaran el centre
de Serveis de La Vall.
El divendres van assistir unes 40 persones a Can Trona en una presentació sobre
una exposició d’orquídies i el dissabte va assistir a una exposició de l’associació
de veïns d’en Bas.
El dijous dia 25 des de l’ajuntament es va demanar una roda de premsa sobre la
variant per manifestar allò que preocupa, que fins ara han estat molt curosos, però
que no es digui coses que no són.

S’ha fet el repartiment de geranis i el divendres 26 es fa reunió amb Unió de
Pagesos també per la variant.
Va assistir a la inauguració al monument a Lluís Companys a Besalú perquè és
obra de la Guaita Prats que és filla de La Vall.
S’ha celebrat el cames de Ferro i s’ha rebut a l’equip del programa El Foraster de
TV3 que ha portat un bon rebombori a La Vall .
El dia 29 hi ha hagut una importantíssima reunió amb el vicerector de l’Udg per
tractar de signar un conveni de col·laboració entre la Universitat i l’Ajuntament de
La Vall d’en Bas per Can Trona, que ja s’explicarà però es tracta de suport
bàsicament acadèmic com màsters workshops etc. i també col·laboració
econòmica.
Respecte als precs i preguntes ell voldria contestar una qüestió que va quedar
oberta en l’últim ple i que es va comprometre a contestar sobre els comptes de
l’ecomuseu, que la inversió final ha estat de 2.809.058,26 € i que d’aquests entre
PUOSC, Feders, Ministeri de Cultura i Diputació han estat del 54% i que
l’aportació pròpia de l’Ajuntament amb l’ICO ha esta de 1.328.346€, el 46,38% del
total.
El Sr. Calm pren la paraula i diu que no hi està d’acord, que s’haurà aportat això
quan acabi de pagar el crèdit no ara i que falten anys, es paga poc a poc, que era
impossible per l’ajuntament aportar això de cop.
El Sr. Alcalde li contesta que ho paguem cada mes, que estem finançant un ICO,
que n’hi va haver 4 a Catalunya i un és del de La Vall.
El Sr. Calm afegeix que ho aportarem quan acabem, que es suporta perfectament
el pagament, no és cap càrrega insuportable.
El Sr. Alcalde li contesta que es posin poc a poc o no, els diners són fons propis
igual.
El Sr. Calm contesta que amb un ICO és molt diferent. La regidora Sra. Anna
Mercader afegeix que tot sortirà de l’Ajuntament i del regidor Sr. Lluís Pujiula
manifesta que d’una altra manera hagués estat un suïcidi.
El Sr. Calm afegeix que l’interés és ridícul.
El Sr. Alcalde comenta que només volia esclarir la polèmica perquè són fons
propis malgrat que sigui a llarg termini, encara que sigui cert que l’interés del
crèdit és baix, al igual que el de la pòlissa de tresoreria que es va aprovar en
l’últim ple, el director del banc va comentar quan el varem signar que era la
primera vegada en 10 anys que signava una operació a tant baix interés.
Seguidament el Sr. Calm comenta que té una sèrie de coses sobre la variant, que
no és veritat que s’hagi explicat al Ple, que no va entendre la roda de premsa, que
només com a defensa al veure que hi havia moviment, que no ha volgut fer
declaracions, però que hi ha un acord a baix a l’ajuntament signat el acord dels 3

ajuntaments, que és cert que no hi ha res redactat, però es diu per on es
redactarà i que això és començar la casa per la teulada, que nosaltres pensem
d’una altra manera, que pel túnel hi va haver sort de grups com salvem Les Valls
que fessin pressió i ara que són del vostre grup no surten per res. Que ells, junt a
molta gent, veïns, associacions, ajuntament, varem aconseguir molt. Ara us
comprometeu a estudiar un únic traçat, en un espai que només afecta La Vall d’en
Bas, que l’estudi només s’ubica a La Vall.
Continua explicant que ell ja va comentar que hi havia un tema de peatge a
l’ombra i que ningú li ha fet cas, que això farà passar camions i li varen contestar
que no perquè hi havia un acord signat i que és impossible, però que canvien els
consellers i tot, que la política municipal es fa amb bona fe, però el que avui és
blanc, demà és negre i que el conseller Rull l’ha enganyat encara que siguin
amics, que si algú paga és perquè hi ha interés que passin els camions.
Que en primer lloc abans d’acordar un traçat cal acordar un lloc, que ell podria fer
“cisanya”, però que no vol, que està molt tranquil, però que us heu equivocat, que
han vingut a trobar-te en una festa de barri, gent al carrer mateix, que estan
disposats a to la gent, les associacions de veïns, la GECA ( dieu que ja hi estava
d’acord però no tots), la cooperativa, però no hi són tots representats, que hi
haurà un moviment contrari fort, temps al temps hi haurà espetec de bufes, que a
Olot tenen necessitat extrema i no entenen la roda de premsa, els hi hauràs
d’explicar, que hi ha un acord signat i s’ha de complir, a la Generalitat ja els està
bé, que baixis del núvol i del teu ego, de jo, jo...
El Sr. Alcalde li contesta que no parla mai de jo.
El Sr. Calm afegeix que diu això perquè li diuen la gent, els alcaldes de la
comarca, que per davant et diuen una cosa i per darrera l’altra. Repeteix, el tema
de la variant no s’ha explicat bé, que no han parlat amb en Joan Cavall d’Unió de
Pagesos i amb Carme Rosset.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que hi ha informacions que no són del tot
correctes, que la roda de premsa sí que s’entén, el que no s’entén és que tothom
posi el que vulgui, qualsevol col·lectiu i alcalde i des de La vall no. Que realment
és un tema molt sensible i que s’ha de treballar amb calma, que algú té massa
pressa, que contínuament surten confusions i que s’ha de parlar clar. Que ha
parlat amb Mia Corominas, també amb les Preses i amb en Ricard Font, que pots
no estar-hi d’acord, però que no digui que baixi del núvol perquè no és cert. Que
hi ha un acord signat de mínims que es va publicar, que s’ha posat a la Vall Bull,
s’ha fet carta a totes les cases de La Vall i que no ho han fet ni a Les Preses, ni a
Olot, que han rebut un seguit de coses: unitat de tot el traçat 8 fins ara no
passava), traçat que preservi uns mínims, el punt d’inici l’actual rotonda ( estava
prevista una rotonda 5 vegades més grossa) i un únic carril de circumval·lació i el
Sr. Calm deia que preferia un 2+2. El Sr. Calm contesta que sí si es feia a Olot
també.
Afegeix el Sr. Alcalde que llegeixi el text, que es mantenen les restriccions de
camions i no hi ha cap més acord, a partir d’aquí no hi res més. Que ha llegit que
per primer cop hi ha el recorregut consensuat i que no és cert, que només hi ha

una franja i no és el recorregut, que ja s’avisarà quan es faci i es podrà influir al
màxim.
Es parla d’un peatge a l’ombra, el dia 17 de març va venir el conseller Rull, que va
ser un Consell d’alcaldes extraordinari, que va estar molt bé amb tots els directors
generals i que sap perfectament el què passa, que no està en cap núvol, que allà
ja es va parlar d’aquest peatge, que es va obrir un torn de paraules i que consta la
seva intervenció (només cal llegir les actes...) i insisteix en que es faci una
actuació molt curosa. Que el que ell no entén són les declaracions posteriors, que
cal picar sobre la taula educadament, que tu ho saps des del lloc on has estat,
que si es trenca l’acord de mínims, llavors ja està trencat tot, però no haurem
estat nosaltres.
Afegeix que no va parlar amb 2 o 3 de la cooperativa, sinó amb la Junta que eren
molts més, també al Verntallat, que em venen a explicar les reunions, GECA, Unió
de Pagesos, veïns, cap problema, que no hi ha cap recança, al contrari, que a la
roda de premsa més clar no ho puc dir, que el preocupa que la gent diguin coses
que no són certes i perquè la gent no pateixi es deixa clar. Que ho ha portat ell
molt personalment, que manté una fluïdesa constant de comunicació amb els
altres alcaldes, que li explica, que ho han entès i han quedat, que només pot dir al
que a ell li han dit i que ells no s’han posat amb el que es fa a l’Hostal del Sol no?.
Que si surten declaracions has de sortir al pas a explicar-les als teus veïns al
menys, que com a màxim representant del municipi està obligat a aclarir temes i
que no sap de quin dinar li parla el Sr. Calm, que s’ha parlat amb Associació de
veïns i s’ha informat per escrit.
El Sr. Calm li contesta que per escrit és molt fàcil, que a les reunions hi ha sectors
més durs.
El Sr. Alcalde li diu que l’interromp, que explicava coses, que després la gent parli
obertament, només faltaria.
El Sr. Calm diu que veu que no s’ha fet bé, que s’havia d’haver convocat a la gent.
El Sr. Alcalde li contesta que s’està fent, que tot té un tempus.
El Sr. Calm afegeix que s’havia convocat unió de Pagesos, que els tècnics fessin
dibuixos a varis llocs i que hauria de tornar a sortir Marboleny.
El Sr. Alcalde li contesta que tenen comissió amb experts.
El Sr. Calm intervé i explica que va fer un cafè a Platja d’Aro amb el Sr. Ricard
Font, que encara hi té més confiança que amb el conseller Rull i també amb el Sr.
Flores i si l’acord signat portava a estudiar per aquí, doncs ara anirà per més
enllà, portarà lios.
El Sr. Alcalde li diu que estem en ple i queda constància de tot, que el tornarà a
trucar al Sr. Flores i li demanarà què passa.

El Sr. Calm diu que hi ha un acord signat i el Sr. Alcalde diu que si l’acord es
trenca, llavors es trenca i això reflecteixen les declaracions.
El Sr. Calm afegeix que en Ricard sap que Unió de Pagesos van per un altre
costat i que no ha entès res. Que l’estudi està dibuixat i sobre la taula, que ara
s’han de fer ratlles i anar conscienciant, que no han comptat per res, que el
corredor no l’han explicat mai i que el tenen a baix a les oficines.
Els regidors de l’equip de govern comenten que està publicitat i que ha sortit
arreu.
El Sr. Calm contesta que teniu un problema gros i que a ells no els hi trobaran.
El Sr. Alcalde li contesta que és el tenim i els hi toca a tots.
El Sr. Pujiula intervé i comenta que es buscaran solucions amb Unió de Pagesos i
el Sr. Calm afegeix que qui ho liderarà no serà l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde li contesta que el que li molesta només és que digui que surt de l’ou
i que està en un núvol, que parla amb molta gent i de molts colors i que també
està al dia.
El Sr. Calm li diu que li hauria d’agrair que no anés a la premsa i esperés a parlar
aquí, que era fàcil crear conflicte. Que s’ha explicat però que no ho ha fet bé, que
quan has dit això, ara t’has mogut, que s’aixecarà merder perquè la gent no se
sent informada, que deixem que passi i el Sr. Alcalde li contesta que no, que el
que aixeca la llebre són les declaracions del conseller i que no és cert que ara
parli per això, que les reunions ja estaven programades i repeteix els fets: el
passat 6 d’agost de 2014 va interrompre els 5 dies de vacances familiars que
tenia programades, que es van assabentar d’esbiaix d’un acte a l’ajuntament
d’Olot amb presència d’en Xavier Flores i en Santi Vila, amb el títol La Variant i es
presenten una sèrie d’estudis que aixafaven la Vall i que es van fer molts esforços
per aturar tot això i pots dir el que vulguis però s’han fet esforços bestials perquè
no facin un entrepà, salvant moltes coses que trinxaven enormement en nostre
territori.
El Sr. Calm intervé i diu que això portarà a no fer res, que quedi escrit en lletres
majúscules.
Pren la paraula el regidor Sr. Lluis Pujiula i comenta que si s’ha de fer bé, millor
esperar el que calgui i s’esperi i el Sr. Calm li contesta que la gent del dia a dia ho
ha de conèixer bé, que si no hi ha peatge no hi haurà variant i no sé si ets
conscient de que et donaran la culpa a tu (es refereix a l’alcalde).
El Sr. Alcalde contesta que a vegades un ha de prendre decisions i essent
conseqüent i que és impossible acontentar tothom i que s’ha de pensar amb el bé
comú de tots els ciutadans, que n’és conscient. Que hi ha col·lectius que han
presentat mocions en altres ajuntaments, explicant les coses cada 2 per 3, hem
treballat calladament i parlat amb tothom i ho seguiran fent i que hi ha molt a dir i
molt a fer.

El Sr. Calm intervé i comenta que ho diguin abans de que sigui fet i el Sr. Alcalde
li contesta que demanin el que vulguin, que està tot el dia aquí i no demanen res,
que són regidors del Consistori i li mereixen un respecte enorme. El Sr. Calm li
contesta que quan vulguin que participin, quan facin pressupostos que és el més
important, es pugin asseure i parlar-ne, que ha posat coses sobre la taula del
geriàtric i no li ha servit de res. El Sr. Alcalde li contesta que només ho ha fet en
un ple, li pregunta quina altra proposta han fet, que afirma que han fet propostes i
no és cert i que això li dol, que dones a entendre que hi ha un diàleg de sords. El
Sr. Calm li contesta que pels pressupostos abans s’asseien amb l’oposició i ara
no.
El Sr. Alcalde afegeix que portes confusió, que el que voldrien és que hi hagués
propostes de qualsevol tipus, que respecte al geriàtric s’han posat d’acord amb el
consorci d’acció Social i no és cert que no t’escoltin, sinó que es va treballant
també amb altres.
El Sr. Calm afegeix que el geriàtric estarà bé com els d’Olot i prou, que ells estant
assessorant en aquest tema a ajuntaments com el de Barcelona i fan conveni de
col·laboració.
Pren la paraula la regidora Sra. Anna Mercader i comenta que les propostes han
vingut d’ell pel lloc de treball on estàs (Sumar), però no com a grup polític.
El Sr. Alcalde afegeix que han escoltat sempre que hi ha hagut propostes, però no
el truquen mai per res i el Sr. Calm li contesta que tampoc ho farà ara.
El Sr. Pujiula comenta que llavors està tot dit.
El Sr. Calm continua dient que ell no sap quan es fan les reunions, que si no
l’avisa no ho pot saber, que si cal ja ho demanarà tot com per exemple els costos
d’alcaldia.
El Sr. Alcalde li contesta que està publicat i el Sr. Calm afegeix que demanarà
costos de la Junta de Govern d’abans i ara, que si volen ho demanaran, que a
partir d’ara hi haurà molt d’interès, que s’instal·larà a baix amb la Marta i
demanarà i el Sr. Alcalde li contesta que hi tant que sí. Que ho pot fer.
Seguidament el Sr. Calm comenta que hi ha un altra qüestió del tema dels IBIs de
les granges, que hi va haver una reunió amb Unió de Pagesos que l’alcalde va
arribar tard i que es va comprometre davant de tota la gent que es faria una
reunió. Que tothom hi està en desacord i el Sr. Alcalde contesta que s’ha fet una
carta explicativa als veïns. La Sra. Secretària explica el procés d’atenció al públic
que s’ha fet i què s’ha mirat per al·legar i que el que és més important no és
precisament un tipus més alt o més baix, sinó que els valors cadastrals estiguin
ben calculats i no sigui excessius, perquè això sí que afecta a l’IBI, però també
herències, transmissions, plusvàlues etc.
El Sr. Gumí demana perquè no han enganxat a tothom i la Sra. Secretària li
respon que això és com una inspecció d’hisenda toca al que toca.

El Sr. Alcalde explica que han fet el possible perquè tothom al·legui, a banda de la
gent que ha anat directament a Olot.
El Sr. Calm diu que la gent comenta que es va dir que es faria una reunió i no s’ha
fet i el Sr. Alcalde li contesta que a ell precisament les reunions no li requen, però
que així ha arribat a tothom la informació i a les reunions no hi assisteix tothom.
El Sr. Calm comenta un altre tema, que hi ha un reg embussat que va veure des
del banc de l’oficina de turisme i que hi ha una fusta podrida i algú s’hi podria fer
mal.
El Sr. Alcalde diu que d’acord i que reitera que té les portes obertes i que ho han
estat sempre i el Sr. Calm li contesta que només faltaria i que si convé ja vindran
perquè l’ajuntament és la casa de tots.
S’aixeca la sessió a les 21h 28’.

