Acta del Ple extraordinari de l’Ajuntament de data 30 de juny de 2015
La Vall d’en Bas, 30 de juny de 2015, essent les dinou hores i trenta minuts, al
saló de sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel grup de
la Vall Plural – Acord Municipal: Pilar Fabregó Cullet, Josep Pujol Casanova,
Anna Mercader Aulinas, Lluís Pujiula Ramisa, Cristina Molas Casacuberta; pel
grup de Convergència i Unió: Miquel Calm Puig, Josep Gumi Quintana, Sergi
Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt, Dúnia Clota Serramitjana.
Sota la presidència del senyor alcalde,Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior
S’aprova per unanimitat.
2. Donar compte dels Decrets següents:
A continuació es dóna compte dels Decrets següents
a) “Decret 16/2015
1. Constitució de la Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local com a òrgan necessari en aquest Ajuntament, es
constitueix per l’alcalde i un número de regidors que no serà superior al terç del
número legal dels mateixos i el seu nomenament corresponent a l’alcalde, tot
això, de conformitat amb els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 3 d’abril
reguladora de les bases de règim local 48-1,b i 54 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 35, 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les atribucions
que la legislació de règim local atribueix a l’alcalde,
Resolc:
Primer: Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan necessari col.legiat i
de caràcter resolutori de l’organització municipal d’aquest Ajuntament.
Segon: Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la presidència de
l’alcalde, senyor Lluís Amat Batalla, als regidors següents:
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− Anna Mercader Aulinas
− Cristina Molas Casacuberta
− Pilar Fabregó Cullet
Tercer: Establir que la resta de regidors de l’equip de govern, també podran
assistir a les sessions, com a convidats tal com determina l’article 113-3 del
ROF.
Quart: És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local assistir
en l’exercici de les seves atribucions. Així mateix, la Junta de Govern Local
tindrà les atribucions que li delegui l’alcalde o el Ple de la corporació o les que li
reconegui la legislació.
Cinquè: Determinar que la Junta de Govern Local duta a terme la sessió
constitutiva el dia 1 de juliol de 2015, a les 13 hores.
Sisè: Establir que les sessions de la Junta de Govern Local es duran a terme
ordinàriament cada setmana, els dimecres a les 13 hores, sempre i quan hi
hagin assumptes a tractar i sessió extraordinària o urgent quan ho decideixi el
senyor alcalde.
Setè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l’article 38 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.
2. Nomenament de Tinents d’Alcalde
Dins l’organització necessària en els Ajuntaments, els articles 20-1 a) i 21-2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local de
Catalunya, 46 i 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, estableixen l’existència del càrrec representatiu de Tinent
d’Alcalde, el nomenament del qual correspon a l’alcalde d’entre els membres
de la Junta de Govern Local. D’acord amb els antecedents assenyalats i de
conformitat amb les atribucions que la legislació de règim local atribueix a
l’alcalde.
Resolc:
Primer: Nomenar els Tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, per l’ordre que
s’estableix, als regidors següents, membres de la Junta de Govern Local:
− Primer Tinent d’alcalde: senyora Anna Mercader Aulinas
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− Segon Tinent d’alcalde: senyora Cristina Molas Casacuberta
− Tercer Tinent d’alcalde : senyora Pilar Fabregó Cullet
Segon: Establir que és funció dels Tinents d’alcalde substituir l’alcalde per
ordre de nomenament en cas de vacant, absència o malaltia, assumir la totalitat
de les seves atribucions prerrogatives i ser alhora, responsable dels actes de
govern dictats durant la substitució. També els correspondrà exercir
transitòriament la presidència de la corporació o la representació que hi hagi
alguna causa que impedeixi la presència personal de l’alcalde a les sessions o
en actes concrets.
Tercer: A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme
municipal establirà mitjançant Decret, la durada de l’absència, designant el
Tinent d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-ne aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà
substituïda per Primer Tinent d’alcalde, i en el seu defecte, per qualsevol dels
altres tinents d‘alcalde, establerts segons l’ordre que consta en l’apartat primer
que es trobin presents, els quals hauràn de donar compte d’això a la resta de la
corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental
més d’un d’ells
Quart: Comunicar aquest Decret als Tinents d’alcalde afectats, fent-los constar
que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les
atribucions com alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni
atorgar-ne altres noves.
Cinquè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.
Sisè: Aquesta Resolució entrarà en vigor a partir del mateix dia de la seva
signatura.
3. Organització del Govern i Administració municipal. Regidors delegats
L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
facultat de l’alcalde de delegar les atribucions que la Llei li atorga. Aquestes
delegacions, d’acord amb l’article 43 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tenen un doble tractament
segons es refereixin a delegacions genèriques per a l’impuls, direcció, gestió i
resolució de tots els assumptes que afectin a matèries encomanades a una
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àrea de gestió i delegacions específiques, per a una matèria concreta. Per altra
banda, és atribució de l’alcaldia, d’acord amb l’article 24 b) del RDL 787/1986,
de 18 d’abril, l’organització dels serveis administratius de la corporació.
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les atribucions
que la legislació de règim local atribueix a l’alcalde,
Resolc:
Primer: Organitzar el Govern i l’administració municipal a través de les àrees
indicant els regidors responsables:
Àrea Social, Educació i Lleure: Anna Mercader
escola, parvulari i llar infantil, habitatge, desocupació, educació, casals, serveis
socials, joventut...).
Regidora de la Pinya i el Mallol (veïnat Nou i Veïnat Cirera)

Àrea cultura, esport i promoció de la salut: Pilar Fabregó (Ecomuseu*,
programa de promoció de la salut, entitats, recuperació història, programa
cultural, programa gent gran...).
Regidora de Joanetes

Àrea promoció econòmica i activitat: Lluís Pujiula
(turisme, empresa, agricultura i ramaderia, Ecomuseu*, emprenedoria,
alberg...)
Regidor dels Hostalets i Falgars

Àrea Territori i Medi Ambient: Josep Pujol
(mobilitat, transport, planejament urbanístic i urbanisme, manteniment, estalvi
energètic i residus, sòl agrícola i forestal)
Regidor de Sant Esteve d’en Bas

Àrea participació i comunicació: Cristina Molas
(participació, comunicació i transparència, comissions de festes)
Regidora de Sant Privat i Puigpardines

Alcalde i regidoria d’Economia, Hisenda i Governació: Lluís Amat.
Segon: Correspon al titular de cada àrea les facultats de direcció, impuls
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organització i coordinació dels serveis corresponents a la mateixa. L’abast de
les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, la proposta i
l’execució, referides als assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric
d’atribucions, sense facultats de resolució mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
Tercer: De conformitat amb el que preveu l’article 44 del ROFRJ, aprovat per
Reial decret 2568/1996, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran
efecte des del dia d’avui i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. En cas d’absència, vacant, malaltia o
qualsevol d’altre impediment dels regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà,
directa i automàticament, les competències delegades, com a titular de la
competència originària, entenent-se a aquests efectes, exercida la potestat
d’advocació en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una nova
resolució expressa en el sentit.
Quart: Delegar de forma indistinta en tots els tinents d’alcalde, senyores: Anna
Mercader Aulinas, Cristina Molas Casacuberta i Pilar Fabregó Cullet, les
competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la
redacció que li dóna la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar els
matrimonis civils que es celebrin en aquest terme municipal. Aquesta delegació
faculta tots els regidors per autoritzar matrimonis civils, si bé en cada cerimònia
no podrà intervenir més d’un d’ells, a elecció dels contraents.
Cinquè: Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, la qual s’entén
acceptada la competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini
dels tres dies següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la
delegació.
Sisè: Publicar aquesta Resolució en el BOP conforme disposa l’article 44.2 del
ROF.
Setè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l’article 38 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Vuitè: Aquesta Resolució entrarà en vigor a partir del mateix dia de la seva
signatura.
La Vall d’en Bas, 23 de juny de 2015”

b) “Decret 15/2015
Delegacions de l’alcalde a la Junta de Govern
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De conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 7/85 de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local segons la modificació efectuada
per la Llei 11/99 de 21 d’abril, els articles 53 i 54 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i els articles 41, 43, 44 i 114 a 118 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Decret 2568/86,
de 28 de novembre,
Resolc:
Primer: Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a) En matèria de personal.
1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilla
aprovada pel Ple.
2. Aprovar les bases per a la selecció de tot tipus de personal.
3. Aprovar les bases per als concursos de provisió de llocs de treball.
4. Nomenament i sanció de personal tret de la separació del servei dels
funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral.
5. Declarar i resoldre totes les situacions administratives així com la jubilació
de tot el personal.
6. Nomenar i cessar el personal interí i eventual en el terminis previstos a la
legislació vigent.
7. Contractar personal laboral en els casos de màxima urgència.
8. Disposar el trasllat en Comissió de serveis i aprovar la permuta del càrrec
de funcionaris.
9. Reconeixement de triennis o punts d’antiguitat al personal de l’Ajuntament.
10. Concessió de bestretes reintegrables.
11. Aprovar els plans de formació de personal.
12. Aprovar el Pla General de vacances.
13. Atorgar les recompenses, felicitacions i gratificacions especials.
14. Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de
les gratificacions d’acord amb les normes reguladores de les retribucions
del personal al servei de les entitats locals.
b) En matèria de contractacions, obres i serveis.
1. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris de pressupost del primer exercici.
La delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent en
conformitat amb el que disposa l’article 274.2 del Text refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya la facultat d’aprovar el projecte, el
Plec de Clàusules administratives, el Plec de prescripcions tècniques,
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2.
3.
4.
5.

6.

l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i
formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació vigent atribueix a
l’òrgan de contractació relativa a interpretació dels contractes, modificació
del seu contingut, pròrroga dels seus terminis, revisió de preus, recepcions
provisionals i definitives, cancel·lacions de fiances o garanties, resolucions
de contractes, etc.
L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
Contractació de tota classe d’activitats amb destinació a les festes que
organitzi l’Ajuntament amb el límit del 10% dels recursos ordinaris.
Incoació i resolució d’expedients sancionadors a contractistes i de
penalització per demora i incompliment en l’execució de contractes.
Aprovació de contractes privats i de convenis de col·laboració amb
particulars i/o altres administracions públiques (així com dels tràmits previs
que s’escaiguin), llevat que per raó de la matèria objecte del contracte, de
l’import o de la durada del contracte les esmentades aprovacions fossin
competència del ple municipal.
Aprovació de la convocatòria i dels plecs de condicions de les licitacions
per a l’atorgament d’autoritzacions per a explotació de serveis de platges
en zones de domini marítim-terrestre i resolució d’aquestes licitacions, així
com dels canvis de titularitat, tot això sens perjudici de les autoritzacions
que hagi d’emetre l’administració competent.

c) En matèria de patrimoni i hisenda.
1. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
2. L’alineació del patrimoni quan no superi el 10% dels recursos ordinaris en
el següents supòsits:
- La de béns immobles, sempre que estiguin previstos al pressupost.
- La de béns mobles, tret dels declarats al valor històric o artístic,
l’alienació dels quals no estiguin previstos en el pressupost.
3. Acceptació expressa de béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui
incondicional.
4. Alienar efectes no utilitzables.
5. Aprovació dels ingressos que s’han de cobrar mitjançant Padrons.
6. Aprovació de les liquidacions per ingrés directe, d’autoliquidacions i de
dipòsits previs.
7. Devolució d’ingressos indeguts.
8. Reintegrament de pagaments.
9. Concessió de bestretes de caixa fixa i de pagaments a justificar fins a la
quantia establerta en les bases d’execució de pressupost.
10. Rectificacions d’errors materials o de fet i aritmètics en els ingressos
(liquidacions, autoliquidacions, dipòsits previs i padrons).
11. Resolució de recursos o d’impugnacions contra resolucions dictades en els
procediments de recaptació.
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12. Concessió de fraccionaments o ajornament en el pagament de deutes
tributaris.
13. Suspensió de deutes i crèdits.
14. Aprovació de crèdits incobrables, expedients fallits i derivació de
responsabilitat.
15. Resolució d’avals, dipòsits, fiances, garanties i semblants
16. El desenvolupament de la gestió econòmica del pressupost aprovat i
disposar de tota mena de despeses corrents i d’inversió dins dels límits de
la competència atribuïda per les lleis a l’Alcaldia.
17. Sol·licitud de tota mena de subvencions i acceptar les que no siguin
competència del Ple.
18. Concertació d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat en les
operacions vives en cada moment no superi el 10% dels ingressos liquidats
en l’exercici anterior.
19. Aprovació de bases i convenis reguladors de la concessió de subvencions,
atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut
econòmic a favor d’entitats públiques o privades o de particulars que
complementin o supleixin les competències locals.
d) En matèria de Planejament i gestió urbanística:
1. Aprovació inicial del Planejament derivat.
2. Informar els avanços de plans parcials urbanístics de delimitació i posar-los
a consulta de l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva (article
75 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de juliol, endavant LU).
3. Aprovació inicial i definitiva dels expedients per a la constitució de les
Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
4. Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística
(projectes de reparcel·lació, polígons d’actuació, convenis urbanístics en la
modalitat de compensació per concertació i aprovació de propostes de
declaració de sectors d’urbanització prioritària).
5. Aprovació de convenis urbanístics quan regulin matèries la competència de
les quals no estigui expressament atribuïda al Ple.
6. Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’expropiació.
7. Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’urbanització i aprovació de
projectes d’urbanització complementaris.
8. Atorgament de llicències de parcel·lació urbanística i de divisió horitzontal.
9. Aprovació de la declaració d’estat ruïnós (amb l’exclusió de l’audiència
prèvia als propietaris i residents).
10. Recepció d’obres d’urbanització i devolució de les corresponents garanties.
e) En matèria de llicències d’obres:
1. Atorgament, denegació i suspensió de llicències d’Obres Majors (amb
inclusió de canvis de titular, aprovació de projectes executius, transmissió
llicències, atorgament i denegació de pròrrogues).
2. Actes i resolucions municipals dels procediments en sòl no urbanitzable,
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d’acord amb allò establert en els articles 48, 49 i 50 de LU.
3. Llicències provisionals d’acord amb els articles 53 i 54 de LU.
f) En matèria de disciplina urbanística:
1. Imposició de sancions urbanístiques per infraccions greus (article 214 LU).
2. Ordres d’execució (ús i conservacions d’edificacions, seguretat, salubritat i
ornat públic).
g) En matèria de llicències ambientals i establiments oberts al públic,
espectacles públics i activitats recreatives:
1. Atorgament de llicències ambientals, d’acord amb el procediment i el règim
competencial establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
2. Atorgament de llicències municipals d’establiments oberts al públic,
espectacles públics i activitats recreatives, d’acord amb el procediment i
règim competencial establert a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
h) En matèria de llicències i autoritzacions diverses relatives a ocupació
de via pública i transports.
1. Atorgament d’autoritzacions i llicències per ocupació i utilització de la via
pública i espais de domini públic.
2. Autoritzacions d’ocupació de la zona de domini marítim-terrestre amb
guixetes de venda de tiquets per a creuers, sens perjudici de l’autorització
de l’administració competent.
3. Aprovació altes, baixes de conductors, canvis de vehicle llicències de taxi i
transmissions de llicències de taxi.
4. Aprovació del Pla d’Usos de Serveis de temporada a les platges.
5. Concessió de llicències i autorització per a l’exercici de les activitats
previstes en el Pla d’Usos de Temporada a les platges del municipi.
i) En matèria de cementiris.
1. Concedir canvis de titularitat de sepultures entre particulars. La referida
delegació haurà d'acollir-se al que disposa el Reglament del Cementiri
Municipal, havent-se de procedir a la liquidació prèvia dels corresponents
drets, segons l'Ordenança Fiscal vigent en cada moment.
2. Concedir la reversió a favor de l'Ajuntament de sepultures, la titularitat dels
quals sigui de particulars, a sol·licitud del titular.
3. Revertir a favor de particulars, a sol·licitud de l'antic titular o dels seus
familiars directes, de la titularitat de nínxols de l'Ajuntament, mitjançant
expedient promogut pel propi Ajuntament i motivat per deixadesa dels
particulars.
4. Concedir la permuta de sepultures entre l'Ajuntament i particulars, amb o
sense trasllat de restes, a petició del titular.
5. Autoritzar l'arranjament de sepultures, previ informe dels Serveis Tècnics
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6.
7.
8.

9.

Municipals, a petició de particulars.
Autoritzar les cessions de la titularitat de sepultures a particulars, sense
haver-hi difunt per inhumar.
Autoritzar les cessions de la titularitat de sepultures a particulars, motivades
per trasllat de restes d'una altra sepultura del mateix Cementiri Municipal.
Recuperar la titularitat de sepultures, bé per l’estat ruïnós de l'edificació, bé
per la deixadesa dels particulars o per impagament de Taxes. Els referits
expedients hauran d'acollir-se al que disposa el Reglament del Cementiri
Municipal.
La validació dels següents actes administratius:
a) Autorització d'enterraments.
b) Autorització de cessions a perpetuïtat de sepultures, únicament les
motivades per inhumació de difunts.
c) Autorització de permuta de sepultura entre l'Ajuntament i particulars, en
els casos en què, havent de procedir a l'enterrament d'un difunt, la
família sigui titular d'una sepultura l'ús de la qual no sigui autoritzat per
l'Ajuntament.
d) Autorització de trasllats de restes motivats pel que s'ha expressat a
l’anterior punt.
e) Autorització de llicències per a la col·locació de làpides.
f) Autorització de trasllats de restes
entre
sepultures cedides a
particulars.
g) Autorització de cessions a perpetuïtat de la titularitat de sepultures a
particulars, motivades per trasllat de restes exhumats de Cementiris
d'altres municipis, prèvia autorització del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat o organisme competent.
h) L'expedició de duplicats de títols.

f) Altres matèries en general.
1. Les atribucions que expressament atribueixin les Lleis de l’Alcaldia i totes
les altres que no estiguin atribuïdes a altres òrgans municipals sempre i
quan no se n’estableixi el caràcter d’indelegable.
2. Fixació d’espais de propaganda electoral.
3. Concessió d’ajut econòmic a persones necessitades, previ informe de
l’Assistent Social.
4. Aprovació de convenis per a la prestació de serveis d’assistència social.
5. Organització de mercats i fires, concessió, transmissió, revocació o
modificació de llicències de mercats i fires que es celebren al municipi.
6. Determinació de noms de carrers, places i d’altres béns municipals.
7. Acceptació i cessió de fons de l’arxiu municipal.
8. Organització i funcionament del centre d’educació Infantil Ses Falugues, del
Casal i Casalet d’estiu i del menjador Escolar.
9. Organització, funcionament i gestió del cinema municipal.
10. Ordenació del transport municipal.
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11. Imposar sancions amb relació a les competències municipals d’acord amb
la Llei i els reglaments de desenvolupament.
12. Aprovació de convenis de cooperació entre ens locals o entre aquests i
altres administracions públiques en matèries de la seva competència i
l’aprovació dels quals no estiguin atribuïdes al Ple.
13. Ordenació, organització i funcionament dels aparcaments públics
municipals, (coberts i a l’aire lliure, zones blaves, zones verdes i etc.).
Segon: Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern
Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles
de ser delegades en cap altre òrgan.
Tercer: Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des
del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat d’advocació pel Ple.
Quart: Substituir l’obligació de l’Alcalde prevista en l’article 42 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de donar compte succinta a la
Corporació, en cada sessió ordinària, de les resolucions dictades per l’Alcaldia,
pel reconeixement del dret de tots els regidors de poder consultar directament i
personalment davant de funcionari, els llibres de resolucions custodiats a la
Secretaria General de la Corporació.
Cinquè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.
La Vall d’en Bas, 17 de juny de 2015”

c) “Decret 23/6/2015 Delegació de competències del Ple a la Junta de
Govern Local.
Un cop constituït el nou Ajuntament 1’11 de juny de 2011, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i
celebrades el 22 de maig de 2011, es considera necessària la delegació de
determinades atribucions del Ple a la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una
major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.

11

Vist el que disposen els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 51
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a) L’exercici d’accions judicials i administratius i la defensa de la corporació
en matèries de competència plenària.
b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials
que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.
c) Les concessions de béns o serveis per menys de cinc anys i sempre que
la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
Pressupost.
d) Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis de gestió,
de serveis públics, els contractes administratius especials i els
contractes privats quan el seu import no superi el 20% dels recursos
ordinaris del Pressupost inclosos el de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de
totes les anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos
ordinaris del Pressupost.
e) Les alienacions patrimonials no atribuïdes a l’Alcalde, excepte quan la
seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del Pressupost.
f) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis referits a les matèries
delegades en matèria de contractacions i de concessions.
g) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, així com les alienacions
patrimonials en els següents supòsits:
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el
pressupost.
- Quan estant previstos en el pressupost, superin els mateixos
percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
h) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
i) La declaració de nul·litat dels actes de l’Ajuntament.
j) L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
k) El reconeixement extrajudicial de crèdits.
l) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi
la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
m) La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o
denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
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n) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així
com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost.
o) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
p) La declaració d’una construcció, instal·lació o obra d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de forment de l’ocupació, per tal d’aplicar sobre la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, o sobre l’impost de
Béns Immobles de Naturalesa Urbana, les bonificacions previstes a les
ordenances fiscals, reguladores d’aquest impost.
q) Aprovació de l’Inventari de béns i les seves rectificacions anuals.
r) Indemnitzacions i assistències als restants membres de la corporació.
s) Aprovació del padró municipal d’habitants i les seves rectificacions
anuals.
t) Competències assignades al ple per les normes reguladores de les
subvencions concedides i convocades per l’Administració de l’estat,
autonòmica o local.
u) Sorteig públic per a la formació dels membres de les meses electorals,
sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona.
v) L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
w) L’establiment o modificació de preus públics.
x) Ordenar l’enderroc d’edificacions il·legalitzables.
y) Imposar sancions per a les quals és competent l’Ajuntament Ple per la
comissió d’infraccions sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
z) Sol·licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica quan
la disposició que aprovi la convocatòria de les mateixes designi el Ple
com a òrgan municipal competent per a sol·licitar-la i/o acceptar-la.
SEGON.- Determinar que les facultats que podrà exercir la Junta de Govern
Local en relació amb les competències objecte de delegació seran les pròpies
que corresponguin a l’òrgan delegant, sens perjudici de la possibilitat
d’avocació o revocació de la delegació.
TERCER.- Establir, tal com estableix la legislació vigent, que:
- Els actes dictats per la Junta de Govern Local en exercici d’atribucions
delegades s’entenen dictades per l’òrgan delegant, és a dir, el Ple, i per
tant correspon a aquest òrgan col·legiat la resolució dels recursos de
reposició que es puguin interposar.
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No podran delegar-se les competències que s’exerceixen per delegació.
Seran públiques les sessions de la Junta de Govern Local quan tinguin
per objecte adoptar decisions referents a les atribucions delegades del
Ple.
En la part expositiva dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
per delegació plenària, es farà constar aquesta delegació, indicant la
data d’aquest acord.
El Ple municipal coneix les facultats de rebre informació detallada de la
gestió de les competències delegades i dels actes o les disposicions que
emanin en virtut de la delegació.

QUART.- Indicar que aquest acord tindrà efectes a partir del dia següent al de
la seva aprovació, sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, tal com estableix l’article 51.2 del Reglament d’organització
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals. Tanmateix i per tal de donar
compliment en l’article 6 de la Llei 19/2013, de 10 de desembre de
Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern, aquest acord de
delegació s’haurà de publicar a la pàgina web municipal.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local en la
primera sessió que porti a terme.”

3) Donar compte de la constitució de grups municipals
De conformitat amb el que disposa l’article 48 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i règim local de Catalunya i disposicions concordants (article 20.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 25 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Decret 2568/1986, de 28 de novembre), es dona compte que en aquest
municipi s’han constituït dos grups municipals de la forma establerta a
continuació:
Grup de la Vall Plural – Acord Municipal
− Portaveu: Pilar Fabregó Cullet
− Suplent: Cristina Molas Casacuberta
− Lluís Amat Batalla
− Anna Mercader Aulinas
− Lluís Pujiula Ramisa
− Josep Pujol Casanova
Grup de CiU . Convergència i Unió
- Portaveu: Joan Domènech Gurt
- Suplent: Miquel Calm Puig
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- Josep Gumi Quintana
- Dúnia Clota Serramitjana
- Sergi Pujolriu Masoliver
Pren la paraula el senyor alcalde i comenta que encara que siguin temes
només de donar compte, poden fer les consideracions que creguin oportunes.
Afegeix que com veuran les regidories segueixen eixos i respecte als grups
municipals el senyor alcalde demana si s’ha de mantenir el nom de CiU i el
senyor Calm li contesta que de moment es deixi tot tal qual. Seguidament el
senyor Domènech comenta que a l’escrit de constitució del grup municipal de la
Vall Plural hi ha un error i la secretària contesta que s’esmenarà.
4) Aprovació dietes i indemnitzacions membres consistori
Vistos els articles: 75.2 de la Llei 7/85 de 2 d´abril reguladora de les bases de
règim local, 151 de la Llei 8/87 de 15 d´abril ,municipal i de règim local de
Catalunya , 13.5 i 6 del RD 2568/86 de 28 de novembre d´organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals .
Atès que no hi cap càrrec a l´Ajuntament amb dedicació exclusiva i parcial, es
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Establir com a dieta per assistència als Plens la quantitat de 35 euros.
Establir com a retribució per assistència efectiva a la Junta de Govern Local la
quantitat de 27.euros .Pel que fa als regidors de l´equip de govern no integrats
a la Junta de Govern , percebran per assistència a l´Ajuntament per atendre els
assumptes de la Regidoria que tenen delegada el dia de la celebració de la
referida Junta de Govern Local, la quantitat de 27 euros.
Tots els regidors podran rebre indemnitzacions per les despeses
ocasionades per l´exercici del càrrec quan siguin efectives i justificades, per
quilometratge, manutenció i mòbil:
−
−
−
−

Quilometratge
....... 0,21 euros/quilòmetre
Manutenció ................. Esmorzar, dinar i sopar, màxim 60 euros/dia
Hotel .......................... . Justificants
Mòbil ........................ Justificants

Les despeses superiors seran de càrrec exclusiu de les persones que les han
realitzat.”
Respecte al tema de dietes i indemnitzacions el senyor Amat continua explicant
que s’han mantingut les mateixes quantitats que es venien cobrant, si bé són
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conscients de que són molt baixes, però els va sembla que ja estava bé deixarles així.
5) Nomenament de representants de la corporació davant òrgans
col·legiats
De conformitat amb el que disposa l´art. 38 C del Reglament d´organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals aprovat per Decret 2568/86
de 28 de novembre es proposa al Ple de l´Ajuntament l´adopció dels següents
acords:
PRIMER: Nomenar els senyors que més avall s´assenyalen com a
representants de l´Ajuntament davant dels òrgans col.legiats que s´esmenten :
A. Consell Escoler Municipal: ANNA MERCADER AULINAS
B. Patronat Municipal de Turisme :
Secció general:
− Sr. President: LLUÍS AMAT BATALLA
− Sr. Vicepresident: LLUÍS PUJIULA RAMISA
Secció específica per la gestió del refugi “Emili Triadú Benet”:
− Sr. President: PILAR FABREGÓ CULLET
− Sr. Copresident: a triar per la família Triadú
En quan als vocals que han de ser de 16 a 20, nomenats pel Ple entre
persones professionalment qualificades en relació amb les finalitats i activitats
de l’organisme. Es proposa que n’hi hagi dos: pel grup de CiU.
C. Consell d’Iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques gironines:
- 1 representant a l’Assemblea General. JOSEP PUJOL CASANOVA
D. Associació La Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic:
- 1 representant a l’Assemblea General: LLUÍS PUJIULA RAMISA
E. Fundació pel desenvolupament de la Garrotxa – Leader:
- 1 representant a la Junta: LLUÍS AMAT BATALLA
Un cop llegida la Proposta, el senyor Domènech manifesta que els membres
del seu partit que proposen com a vocals del refugi de Santa Magdalena són
els senyor Sergi Pujolriu Masoliver i ell mateix. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat.
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6) Aprovació renúncia creació Comissions informatives i creació
Comissió especial de Comptes
Vistos els articles 48 i 56 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Caalunya, l’article 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local i 123 i 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (RD 256/86, de 28 de novembre), es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer: Renunciar a la creació de les Comissions d’estudi, Informe o de
consulta per tal d’agilitzar el règim d’adopció d’acords municipals.
Segon: Cas que per algun motiu sigui necessari estudiar, consultar o informar
prèviament algun assumpte, sempre existeix la possibilitat de constituir amb
caràcter temporal comissions per tractar temes específics.
Tercer: Constituir la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, amb la
funció bàsica d’examinar els comptes generals de la corporació i emetre
Informe. Aquesta estarà constituïda pels membres de l’equip de govern,
senyors: Lluís Amat Batalla, Anna Mercader Aulinas i Lluís Pujiula Ramisa,
per dos membres del grup de CiU, per tal de respectar la proporcionalitat
existent en el si de la corporació.
Quart: La Comissió Especial de Comptes podrà actuar com a Comissió
Informativa Permanent pels assumptes relatius a Economia i Hisenda de
l’entitat.
Cinquè: La Comissió especial de Comptes es reunirà necessàriament abans de
l’1 de juny de cada any i sempre que ho acordi el President o ho sol.liciti una
quarta part al menys del nombre legal de membres.
Un cop llegida la Proposta el senyor Amat comenta que es renuncia a les
Comissions Informatives perquè com es veurà més endavant es proposa fer
més plens mensualment i que a més, es posen a l’absoluta disposició de
l’equip de l’oposició per parlar de qualsevol tema, de manera que només es
proposa constituir la Comissió de Comptes que és la única obligada per llei.
Seguidament el senyor Domènech comenta que els representants de CiU a la
Comissió de Comptes són el senyor Miquel Calm Puig i la senyora Dúnia Clota
Serramitjana.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
7) Nomenament representant corporació al Consorci de les Vies Verdes
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De conformitat amb el que disposa l’article 38 c del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Decret 2568/86,
de 28 de novembre, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER:Nomenar al senyor Josep Pujol Casanova com a representant de
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, al Consorci de les vies verdes.
SEGON: Traslladar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes.
Un cop llegida la Proposta el senyor Amat comenta que el senyor Pujol és
usuari habitual de la Via i que la podrà controlar bé i el senyor Pujol contesta
que sí i que ja ho feia abans. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.
8) Periocitat de les sessions del Ple
Vistos els arts. 46.2 a) de la llei 7/85 de 2 d’abril de Bases de règim Local i
l’article 78 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86 de 28 de novembre), es proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
PRIMER: Que el Ple de l’Ajuntament celebri sessió ordinària l’últim dimarts de
cada mes, a dos quarts de vuit del vespre (19,30 hores). Cas que fos inhàbil la
sessió ordinària se celebrarà el primer dia hàbil posterior.
SEGON: La primera sessió ordinària es durà a terme el dia 21 de juliol de 2015.
TERCER: Publicar aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Un cop llegida la Proposta el senyor Lluís Amat comenta que han estat mirant
els plens que hi ha hagut i que si comptaven els plens ordinaris i extraordinaris
al final encara potser se’n feien més o cada mes com a mínim. Que es vol que
sigui més sovint i si convé menys llargs perquè així la informació i les
tramitacions fluiran millor. Comenta també que està previst que es facin l’últim
dimarts de cada mes i demana si algú té algun inconvenient pel dia o l’hora,
serien a dos quarts de vuit del vespre pel tema de la conciliació familiar. La
senyora Dúnia que té negoci propi amb horari de botiga comenta que ja s’ho
combinarà que no hi té inconvenient. El senyor Amat repeteix que sobretot si
algú no li va bé ho podrien canviar. El senyor Domènech intervé i demana
perquè el primer és una setmana abans, el 21 de juliol enlloc del 28, la senyora
secretària contesta que s’ha previst així perquè la setmana que tocava ella fa
vacances i el senyor Domènech li contesta que d’acord que ja es pensava que
era per alguna cosa així. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.
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9) Establiment del règim retributiu dels càrrecs electes.
La carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) de 15 d’octubre de 1985, en el seu
article 7 estableix optativament pels estats subscriptors que la legislació
nacional ha de permetre per als càrrecs locals la compensació financera
adequada per les despeses ocasionades amb motiu de l’exercici del seu
mandat.
L’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
conté la regulació dels anomenats drets econòmics dins del que es coneix com
Estatuts del càrrecs electes i que compren des de l’article 73 al 78 de
l’esmentat text legal.
Les percepcions econòmiques dels càrrecs electes locals com a representants
comprenen els següents conceptes:
1. Retribucions salarials quan exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva
o parcial.
2. Assistència per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació dels que formin part en la quantia
assenyalada pel Ple de la mateixa.
3. Indemnització per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del
seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions
polítiques i les que en desplegament de les mateixes aprovi el Ple de la
Corporació.
Aquesta normativa va complementada pel que estableixen els articles 13 i ss.
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A més cal tenir present, les següents limitacions:
1. Art. 75 1er. Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
“En els Ajuntaments de municipis amb població compresa entre 3001 i
5000 habitants els membres que podran prestar els seus serveis en
règim de dedicació exclusiva no excedirà de tres.”
2. Disposició addicional norantena de la Llei de Pressupostos de l’Estat
per a l’any 2014.
“El límit màxim total que poden percebre els membres de les
corporacions locals per tots els conceptes, retribucions i assistències
serà el següent atenent a la seva població:
De 1000 a 5000 habitats: 40.000 Euros.
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Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Determinar que el Sr. Alcalde, Lluís Amat Batalla, exercirà el seu
càrrec amb dedicació exclusiva (40 h/setmanals), i per tant, tindrà dret a
percebre, com a retribució, la quantitat de 32.000,00 € bruts anuals, pagadors
en 14 mensualitats, donant-lo d'alta en el règim general de la Seguretat
Social i assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials que
corresponguin.
SEGON.- Aquestes retribucions tindran efectivitat a partir de l’1de juliol de
2015.
TERCER.- Publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’Anuncis Municipal i a la pàgina web municipal.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde pren la paraula i explica que han
aportat per la presència absoluta de l’alcalde a l’Ajuntament que serà l’únic
càrrec amb dedicació exclusiva i que cobrarà el mateix que cobra en la seva
feina i que podria cobrar més, però ja li està bé cobrar el mateix. Comenta
també que si es vol dedicar bé a l’Ajuntament no pot fer les dues feines i que
també la seva feina de tècnic que feia fins ara consistia moltes vegades en
trobar-se amb regidors, alcaldes i càrrecs públics i que seria estrany trobar-se
amb una mateixa persona com a tècnic de l’Ajuntament d’Olot que com a
alcalde de la Vall d’en Bas. Que aquest fet suposava certes incompatibilitats si
bé potser no legals, sí estètiques. Que el sou és el d’un tècnic de grau mig.
Seguidament pren la paraula el senyor Calm i comenta que ho entenen, però
que la seva situació era una altra. Que ell va estar vuit anys a l’Ajuntament
sense cobrar i després sí que va cobrar de la Diputació, però mai de
l’Ajuntament i que feia seguir la feina de l’Ajuntament amb la seva particular,
però repeteix que aquests canvis hi ha de ser i que ho entenen. Seguidament
es procedeix a votar amb sis vots a favor de la Vall Plural i cinc abstencions de
CiU.
10) Aprovació Modificació de Crèdit Expedient número 2/2015
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a
continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el
pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit
i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
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despeses generals / majors i/o nous ingressos recaptats / anul·lacions o baixes
dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació,
amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Crèdit extraordinari
Partida

Nom

2015.00.912.10000

Retribucions bàsiques òrgans de govern

Import
16.000

Total despeses a finançar........................................... 16.000 €

Finançament
1/ Baixes de crèdit
Partida

Nom

2015.00.011.310000

Interessos préstecs

Import
16.000

Total finançament.......................................................... 16.000 €

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 158 de la
LRHL i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la Llei 39/1998 i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 146.1 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, les entitats locals
ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a
l’article 3.2 de la LGEP.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2015, per import de
16.000 €, que cal finançar mitjançant baixa de crèdit.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que són 16.000 euros fins
a finals d’any i que vol deixar clar que no suposa cap retallada de cap servei, ni
cap increment de partida que s’ha trobat una partida del pressupost aprovat per
l’anterior govern, del pagament dels interessos del crèdits que ha anat molt a al
baixa, tant perquè no s’ha estirat tant el crèdit, com perquè han baixat els
interessos i que encara baixaran més perquè s’està ja ara renegociant temes
amb els bancs, per tant el pressupost del 2015 queda idèntic al d’abans. El
senyor Miquel Calm contesta que a més la Llei ha obligat a baixar els
interessos de les pòlisses de crèdit als ajuntaments sanejats i el senyor Amat
contesta que sí però que també s’està renegociant crèdits a la baixa.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova amb els vots a favor de la Vall
Plural i l’abstenció de CiU.
Seguidament la regidora senyora Cristina Molas intervé i comenta que a la
majoria de pàgines web hi ha un portal de transparència i que volen incorporar
fotografies de tots perquè tots els membres del consistori estiguin identificats.
El senyor Pujolriu intervé i comenta que els poden passar les fotos del
programa que eren petites. La senyora Cristina afegeix que es posarà fotos,el
nom de tothom i el grup polític al que pertanyen. Seguidament el senyor Amat
comenta que no hi ha precs i preguntes, però que en poden fer i que els hi vol
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explicar que demà sortirà una carta referent a l’organització de l’Ajuntament qui
es cuida de cada poble, que cada regidor tindrà un correu electrònic i també hi
haurà un telèfon d’emergències pels veïns, que tindrà una setmana cada
regidor i que se la juguen que la gent no truqui per bestieses. El senyor Gumi
intervé i demana que es doni aquest telèfon per les alarmes i s’acorda fer-ho.
S’aixeca la sessió a les 20 hores.
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