Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 31 d’octubre de 2017
La Vall d’en Bas, 31 d’octubre 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, ,
Josep Pujol Casanova, Lluís Pujiula Ramisa; pel grup de Partit Demòcrata
Europeu català (PDeCAT): Miquel Calm Puig, Josep Gumí Quintana, Sergi
Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt,.
Excusa l’assistència : Dúnia Clota Serramitjana (PDeCAT) i Anna Mercader
Aulinas (La Vall Plural)
Sota la presidència del senyor alcalde, Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que abans de començar vol fer una
disculpa oficial perquè la documentació ha arribat tard, que es va presentar tot
divendres, a l’ordinador de la Vanesa sortia tot com penjat i fins que no ens ho
han dit, no hem vist que no sortia. Que divendres va estar al parlament i va tenir
molta feina i ell no ho va mirar si ho tenia penjat.
El Sr. Domènech contesta que ho accepta, que sempre ho mira a les 15 hores el
divendres i que desprès ja estaven de cap de setmana i no va voler molestar
ningú.
El Sr. Alcalde explica que a més la Núria havia trucat a en Miquel per explicar-li
les ordenances i no comptaven amb aquest problema informàtic. Que a partir
d’ara a més de penjar-ho al núvol s’enviarà amb pdf al correu ordinari com s’havia
fet abans i així ho tindran per 2 llocs diferents. Afegeix que també s’havia donat en
paper al Sr. Gumí.

Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.

1.- Aprovació esborrany acta sessió anterior 26 de setembre de 2017
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’ acte
de la sessió anterior.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
2.- Aprovació Provisional Modificació Ordenances Fiscals per a l’any 2018
La llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, ha introduït una reforma en
profunditat dels impostos locals.

La Disposició transitòria 5ª de l’esmentada llei atribueix als Ajuntaments la
possibilitat d’aplicar les modificacions establertes en la Llei 51/2002, essent
necessària la revisió de les ordenances fiscals vigents.
Per altra banda l’article 16 de la Llei 39/88, de la mateixa, autoritza els
Ajuntaments a modificar les ordenances Fiscals així com els elements determinats
de les quotes tributàries dels impostos, taxes i contribucions especials.
També, l’article 48, autoritza el Ple, sense perjudici de les seves facultats de
delegació en la Junta de Govern Local, per l’establiment i modificació dels preus
públics.
Aprovada inicialment la modificació i finalitzat el període d’exposició pública, les
Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin procedents,
resoldre les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de
l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a les quals es refereix l’acord
provisional. En el cas que no s’hagin presentat reclamacions s’entén adoptat
definitivament l’acord fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.
En tot cas, els acords definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a
aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions
han de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense que entrin en vigor
fins que s’hagi dut a terme l’esmentada publicació.
Vistos els Informes d’Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals dels
impostos i taxes per a l’any 2017 que s’assenyalen a l'Annex.
SEGON: Exposar al públic per un període de trenta dies, l’acord precedent en el
tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que es creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n
formulat, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
TERCER: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions
introduïdes a les Ordenances Fiscals les quals entraran en vigor l’1 de gener de
2018 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que hi ha pocs canvis però que s’ha fet
l’esforç de fer un refós de totes les quotes de totes les ordenances per tenir-ho tot
junt i al dia, sinó calia anar a buscar aquí o allà. Que el document és molt llarg
però hi ha pocs canvis. Continua explicant que hi ha una llosa de les deixalles,
que l’any 2.020 tindrem penalitzacions d’Europa i el sigma i el propi consell
recomana increments del 3,37% i 4,40%. Que nosaltres veient els resultats i
l’esforç dels veïns amb la selecció de deixalles, pujarem només el just, uns 3€ el
domèstic, que són o, 25€ el mes, que no cal fer cas de la proposta del consell, es
nota l’esforç però que si al 2020 no es va al 50% de reciclatge ens caurà un
clatellot.

Seguidament la regidora Sra. Pilar Fabregó explica el pavelló, que s’ha valorat l’ús
real, s’ha mirat quines activitats feia la gent i s’han valorat amb el tècnic i al final
s’ha acordat afegir abonaments.
Respecte a l’Alberg el regidor Sr. Lluís Pujiula comenta que ha pujat l’ús i que
s’han adaptat les tarifes a les demandes.
Pren la paraula el Sr. Domènech i explica que en la línia de l’any passat no han
participat en la creació de la proposta i per aquesta raó s’abstenen però no perquè
hi estiguin en contra.
S’aprova amb els vots a favor de La Vall plural i l’abstenció del PDeCAT.

3.- Aprovació d’una operació de crèdit a curt termini
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 12 de setembre de 2017 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius
els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o
préstec a curt termini per un import màxim de 200.000 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), amb les condicions financeres
següents que poden ser millorades a la baixa:







Crèdit màxim autoritzat: 200.000 € + 100.000€ CONFIRMING
Tipus d’interès i marge: Fix 0,11%
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no disposat
(com a màxim)

4. La secretària interventora ha emès el corresponent informe relatiu a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per
atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit
a curt termini.

2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet l’oportuna
adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, hi és d’aplicació l’article 3.1.k de la Llei
de contractes de les administracions públiques i, per tant, l’operació de crèdit no
està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la preparació i adjudicació. La
concertació amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan competent,
en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap
més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no
discriminació i bona administració i economia de mitjans.
4. L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 11,30% dels
recursos ordinaris del pressupost i l’import acumulat de les operacions de crèdit a
curt termini suposa el 18,15%, per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu que quan
el percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació de crèdit cal
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de la
corporació.
Per tant,
ACORDO:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), per un import de 300.000 €, que s’ha
de cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) amb les condicions financeres següents que poden ser
millorades a la baixa:







Crèdit màxim autoritzat: 200.000 € + 2100.000€ CONFIRMING
Tipus d’interès i marge: Fix 0,11%
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no disposat
(com a màxim)

3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització.

6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el tercer punt, amb l’entitat financera Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA).
Un cop llegida la proposta pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que com a
màxim serà l’interés el 0,325 i finalment és el 0,11%, però només fan pòlissa per
200.000,00 € i fan una operació de confirmin per 100.000, 00 € que a nosaltres no
ens costa res i al proveïdor si vol cobrar abans dels 30 dies els hi paga un interès,
només si volen avançar. Potser a algun proveïdor li pot interessar.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació inicial reglament participació ciutadana de La Vall d’en Bas
Examinat l’avantprojecte del reglament de la participació ciutadana de La Vall d’en
Bas.
Vist l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al
Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i
23.2.b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de
la Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril.
L’article 178.1,c) del TRLMC disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable de la secretària, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Aprovar inicialment el reglament de participació ciutadana de La Vall
d’en Bas, segons el text que s’adjunta al present acord.

SEGON: Sotmetre a informació pública el present acord i el text del reglament pel
termini de trenta dies, a fi que s’hi pugin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província,
al Diari de Girona i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP.
TERCER: Concedir audiència a les entitats del municipi, a efectes de presentació
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació del present acord i la
tramesa d’una còpia del text íntegre del reglament. El termini de l’audiència serà
de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
QUART: Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament que ara
s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Un cop llegida la proposta pren la paraula la regidora Sra. Cristina Molas, explica
que estarà a exposició pública i s’explicarà a les entitats i si cas es faran
esmenes. Explica que hi ha un preàmbul, que el document és un document marc
de la Diputació de Barcelona i que s’adapta a la realitat de cada municipi, que el
més important és presentar-ho a la ciutadania abans d’aprovar-ho definitivament.
Explica que és molt jurídic i que contempla tots els tipus de processos i tipus de
participació possibles a Catalunya, que s’han deixat tots perquè es pugui fer
qualsevol cosa. Que crear la figura dels Consells sectorials de vila, no vol dir que
s’hagi de fer tot, però dona peu a que sigui possible. Es tracta de donar eines a la
gent, que és molt legalista i no es voldrà fer gaire esmena, però el més important
és que la gent ho conegui i per això es presentarà a les associacions i estarà
obert a tothom.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que en el proper ple es crearà la comissió
de seguiment de la variant de les Preses i que hi seran representats els grups del
ple, tots els sectors etc.. i que es tracta d’una d’aquestes figures de participació
ciutadana.
Pren la paraula el Sr. Domènech i comenta que espera el dia de la reunió.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació Conveni de gestió urbanística de cessió anticipada de terrenys
destinats a zona verda
Vist el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i els senyors/a
Maria Masoliver Codina, Ramon Pujol Pujolar i Josep Serra Trias.
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 els
senyors/a Maria Masoliver Codina, Ramon Pujol Pujolar i Josep Serra Trias per la
cessió anticipada de terrenys destinats a zona verda (La Serra).
SEGON: Publicar aquest 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 el Sr. Alcalde explica que quasi és l’últim escull per tirar
endavant la modificació.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6.- Despatx oficial
El Sr. Alcalde comença explicant que el dia 6 es va fer els Documents del mes.
El dia 8 es van fer les jornades de patrimoni al Hostalets i que hi va haver molta
gent.
El Sr. Domènech comenta que li va saber greu no poder ser-hi.
També explica el Sr. Alcalde que a la tarda es va assistir als premis Salvador
Reixach perquè hi ha alumnes de La Vall.
Es va fer la caminada de l’Oncolliga i el dia 15 es va celebrar la festa de la gent
gran, que hi van assistir unes 120 persones i es va fer un homenatge a les
persones més grans.
La regidora Sra. Pilar Fabregó comenta que està pendent de visitar al domicili als
avis que no van poder venir per causa de salut.
Seguidament el Sr. Alcalde explica el 18 i 19 hi van haver les jornades
d’ecoturisme a Can Trona, les primeres de la història, que hi van assistir 200
professionals.
També hi va haver un consell d’alcaldes extraordinari.
El dia 20 es va presentar el 2n documental de dones de La vall relatiu a la relació
de les dones amb l’entorn físic i les comunicacions.

El dia 21 es va assistir a la inauguració del centre de càtering de La Central i que
a la tarda va assistir a la manifestació per la llibertat dels Jordis, va voler que el
consistori hi estigui representat.
Explica que es va fer la comissió de Sant Nicolau i que aquest any hi haurà un
maping a la façana de l’església, que es farà al vespre i serà explicar la història
de la fira, el privilegi.
Es va mantenir una reunió amb el Bisbat de Girona perquè és possible que un
estranger compri la rectoria de Joanetes.
El dia 25 es va signar un important conveni amb la UdG pel qual aportaran fina a
25.000,00 € anuals per projectes i infraestructures i nosaltres pagarem una beca,
el conveni és per 2 anys prorrogables.
El dia 26 es va mantenir una reunió amb els de la fibra òptica de Joanetes, és un
sistema col·laboratiu, que quanta més gent s’hi posi millor i sembla que hi ha un
grup nombrós a Joanetes, serà més ràpid que a en bas si la gent no s’espavila.
El Sr. Domènech intervé i comenta que està al polígon.
El dia 27 es va anar al Parlament de Catalunya i hi va haver la festa de la tardor
de la llar d’infants.
Ahir es va fer una reunió amb l’Associació de turisme pel projecte de gammificació
que és un joc per mòbil molt potent, que ja els hi ensenyarà

7.- Precs i preguntes
Primerament el Sr. Alcalde explica que abans de les Festes de Nadal hi haurà el
Consell dels infants amb alumnes de 5è i 6è de primària, que s’han triat els temes
i han de venir a un ple extraordinari que es pensava fer abans de l’ordinari el
mateix dia 19 de desembre però s’avançaria cap a les 19h 30’ i que els volia
informar.
El Sr. Sergi Pujolriu comenta que per nadal aquesta hora pot ser dolenta per la
Dúnia però que si s’ha de fer aquesta hora que es faci.
També el Sr. Alcalde explica que des de l’ajuntament d’Olot els hi van demanar si
podien fer un certificat per recolzar la proposta de donar la medalla al mèrit al
treball del President Macià a en Cristòfol Colom, president de la Fageda.
Demanaven a entitats i ajuntaments que s’hi adherissin i que s’ha fet perquè es
suposava que tots hi estaríem d’acord.
Seguidament s’aixeca la sessió a les 20h 35’ tot desitjant bona castanyada a
tothom.

