Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 31 de gener de 2017
La Vall d’en Bas, 31 de gener 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: Cristina Molas Casacuberta, Josep Pujol
Casanova, Anna Mercader Aulinas, Lluís Pujiula Ramisa; pel grup de Partit
Demòcrata Europeu català (PDeCAT): Josep Gumi Quintana, Sergi Pujolriu
Masoliver, Joan Domènech Gurt.
Excusa l’assistència : Pilar Fabregó Cullet i Miquel Calm Puig.
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 actes sessions anteriors de data 29 de novmebre de 2016 i
21 de desembre de 2016
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a les
actes dels dies 29 de novembre i 21 de desembre i el Sr. Domènech respon
que no hi ha res que només és errònia l’hora de finalitzar, que ha de ser a les
21h 45’ i no la que diu l’acta.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació adjudicació definitiva de la subhasta pública de bé
patrimonial (parcel·la polígon industrial de la serra)
Amb data 25 d’octubre de 2016 el Ple va resoldre aprovar el Plec de clàusules
que havien de regir l’alienació de béns immobles patrimonials, situats al polígon
industrial de la Serra i a la urbanització de Can Mulleres.
Publicats els anuncis corresponents han concorregut un total de dos licitacions,
únicament per parcel·les del polígon industrial de la serra i la Mesa de
contractació reunida el dia 15 de desembre de 2016 ha acordat proposar al Ple
l’adjudicació de les parcel·les.
Vistos els informes favorables de secretaria i intervenció i vist l’informe
favorable del Departament de Governació per l’alineació de les parcel·les 1 a 7
(finques 4 a 10), de data 25 d’abril de 2016, que es refereix únicament a les
parcel·les de davant del polígon (carrer frontal a la carretera).
Vist que encara està en tràmit l’informe de Governació respecte a l’alineació de
les parcel·les de segona línea (finques 11 a 17) i que malgrat que s’ha
presentat un licitador per l’adjudicació de les finques 11, 12 i 13, en aquest cas,
no espot procedir a l’adjudicació de les finques fins que l’informe de Governació
sigui favorable,

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Adjudicar al Sr Andreu Massoni i Terrè, en representació de Massoni,
S.L., pel preu de 90.300 €, més 18.963 € d’I.V.A. ( Total 109.263 € ), el
contracte d’alineació del bé patrimonial finca nº 8 de 420 m2, propietat d’aquest
ajuntament, licitada al polígon industrial de la serra, al c/ Lluís Curós Morató.
SEGON: Requerir a l’adjudicatari perquè comparegui en el lloc i data que se li
indiqui i davant el notari que li serà designat, per atorgar l’escriptura de
compravenda corresponent, havent de dipositar prèviament a la caixa de
l’Ajuntament el preu de la venda i dels altres pagaments al seu càrrec.
TERCER: Facultar el senyor alcalde per a que, en nom i representació de
l’Ajuntament, pugui signar tots els documents públics i privats que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
QUART: Notificar aquest acord als licitadors.
CINQUÈ: Publicar aquest acord mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
SISÈ: Rectificar l’inventari de béns municipal de conformitat amb allò que
disposa l’article 102 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de
patrimoni dels ens locals.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que no s’adjudiquen totes les
parcel·les perquè manca l’informe de Governació i seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació Moció “Casa nostra és Casa vostra”
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat
la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les
competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la
campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la
situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva
solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És
Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i
moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de
denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir
la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida
reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i
reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció
internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, des de l’ajuntament de la Vall d’en Bas, es proposa l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Declarar l’ens local (nom) municipi adherit a la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra.
SEGON: Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada
en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
TERCER: Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria
de manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà
a Barcelona el proper 18 de febrer.
QUART: Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a
les entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).
Un cop llegida la proposat el Sr. Alcalde explica que és una moció conjunta de
La Vall plural i el PDeCAT. Que tothom està al cas de la campanya i de la crisi
humanitària tant important que existeix, que hi ha desplaçats centenars de
refugiats i que ens sumem a la campanya de suport, convocarem a la
ciutadania a mobilitzar-se, a la manifestació del 18 de febrer a Barcelona i es
traslladarà aquest acord, també a les entitats socials del municipi. Aprofita per
informar als veïns que mitjançant tècnics de l’ajuntament i l’associació de veïns,
s’han organitzat actes els dies 24 i 25 de febrer de suport als refugiats. Es fa
una projecció audiovisual a Can Trona, una calçotada solidària, xerrades,
concerts, tot per recollir diners per la causa.
S’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació Moció de suport al Pacte Nacional per una societat Digital a
Catalunya
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut
factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la
millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al
coneixement haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir
una Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la
informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en
l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació
es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de
comunicacions electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori,
evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una
societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de
les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el
Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci
Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24
d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes
les institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn
de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a
tots els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús
de tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb
l’objectiu de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i
donant suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de
referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en
la nova societat digital.

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les
infraestructures necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, l’adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER: Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb
data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a
col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.
SEGON: Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que també és una moció conjunta de La
Vall Plural i el PDeCAT. Explica que el desenvolupament de les comunicacions
és imprescindible, que és un Pacte Nacional i hi volen donar suport. Que
aprofita també a nivell local, que en un Consell d’alcaldes per unanimitat, es va
acordar que el Consell i Sigma treballessin per la fibra òptica, que el President i
els tècnics van parlar amb Telefònica i que estan tancats en banda perquè no li
dona prous guanys, que des d’Olot ho van recolzar encara que ells ho tenen
resolt, que es farà a través de la Fundació wifi.net i amb operadors que no són
Telefònica. Que per això caldrà fer la inversió de 15.000,00€ que ja es van
pressupostar. Que també el 6 de febrer està convocat l’empresariat a Can
Trona, que s’ha parlat amb l’Associació d’Empresaris de La Vall i que és molt
important l’aportació de les empreses que ajudin, que a la reunió hi pot assistir
tothom, que també hi serà el Sigma, wifi.net i els 3 operadors que juguen i
l’empresariat, que la idea és posar-ho en marxa. Afegeix que fer tota la Vall
amb cable és molt costós, que en Bas anirà per cable i a la resta de nuclis per
antena, però amb prestacions molt més altes que ara. Que no és just que per
viure al món rural es tinguin menys prestacions.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6.- Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde explica que es va fer la festa de Nadal a la llar d’infants i el
festival de Nadal de l’escola Verntallat també amb famílies.
Que es va retre homenatge a un veí de La Pinya que va fer 100 anys, que està
molt gínjol, que té el cap molt clar i que també ha rebut una medalla de la
Generalitat.
També el 29/12/16 hi va haver a Can Trona una jornada del col·lectiu
d’ensenyants de la Garrotxa i que es vol que les properes edicions de l’escola
d’estiu es puguin fer a Can Trona.
Que també s’hi va fer la xerrada de “ Construint territori”.
Es va fer una xerrada amb el gerent que organitza la trailwalker, que s’hi va a la
una però a la vegada porta molts problemes de mobilitat, que una cosa són els
participants, però tots porten 2 o 3 vehicles que surten a la vegada i que es va
arribar a acords per minimitzar i que estan pendents de trobar-se amb mossos.
Que també van tenir una reunió molt important el dia 19/1/17 amb Correus, el
President del Consell, en Santi Reixach i l’Alcalde per parlar de la problemàtica
de correus en general, però també del problema dels codis postals de La Vall,
perquè tenim 4 codis postals i 2 compartits amb Les Preses i Riudaura. També
s’ha parlat amb interior per problemes dels servei d’emergències perquè per
exemple Joanetes surt amb el 17176, que llavors l’ambulància triga més temps
i hi pot anar la vida d’algú. Que per exemple des de Fecsa-Endesa diuen que
La Vall d’en Bas no existeix. Que es tractaria de mantenir el codi 17176 i 17177
per tota La Vall, que això passi als diferents departaments de la Generalitat,
que s’ha parlat amb responsables del 112 per tot això i que cal solucionar-ho.
El 23/01/17 la Junta Territorial de dinàmic antic IMPO demana que La Vall formi
part de la Junta Territorial, que hi ha diferents representants però territorialment
Besalú i La Vall.
Seguidament el Sr. Alcalde explica que hi va haver una reunió a la que el Sr.
Domènech també hi va assistir sobre l’estació del tren de Torelló, que va sorgir
arran d’unes declaracions seves a Ràdio Olot, que Torelló fos l’estació de la
comarca i això va sacsejar el col·lectiu que “no ens fotin el tren”, que van
contactar, que volen més horaris com a Vic i que no marxi. Que hi van estar
representats La Vall plural, el PDeCAT i ERC, la Cup de la comarca i s’està
elaborant moció però no només amb la visió Osonenca. El Sr. Domènech
afegeix que quan estigui feta al febrer-març s’haurà d’aprovar.
Seguidament el Sr. Alcalde explica que s’ha presentat a Can Trona el llibre d’en
Gaspar Hernández i que hi van assistir més de 100 persones i hi va haver un
debat molt interessant.

També avui s’han reunit amb els responsables de la Mitja Marató per evitar
problemes a La Pinya, s’han establert protocols per funcionar i s’han posat
noves millores, amb un tall de temps, qui no passi per un punt en un temps
haurà de plegar, també es farà carta als veïns, sentits únics etc...en definitiva,
serà més curt el període d’afectació.
Explica també que es fa el mes del cinema a Can trona, al febrer i que és un
acte gratuït, 2 diumenges amb cinema infantil i 2 divendres amb cinema
documental i per adults.
Aquest dilluns també la reunió amb l’ACA a nivell territorial, amb un inspector
de l’ACA, en Menguis com a coneixedor del territori, l’Emili Bassols com a Parc
Natural, el Sigma, en Jaume i ell mateix, per intentar establir un protocol per
autoritzacions globals, tenir per 2 anys un protocol ben establert del que es pot
fer i què no, que per cada intervenció no calgui fer tot el procés.
Al no haver-hi cap altre qüestió s’aixeca la sessió a les 20h 32´’.

