Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 7 de març de 2018
La Vall d’en Bas, 7 de març de 2018, essent les vint hores quaranta-cinc minuts,
al saló de sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel grup de
la Vall Plural – Acord Municipal: Pilar Fabregó Cullet, 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 Gumí Quintana, Dúnia Clota Serramitjana, Sergi Pujolriu Masoliver,
Joan Domènech Gurt.
Sota la presidència del senyor alcalde, Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes anteriors 19/12/2017 Consell
d’infants i Ple Ordinari 19/12/2017
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’acte
anterior.
Pren la paraula el Sr. Domènech i comenta que són correctes, però que volen que
l’esborrany surti amb la documentació del ple i després ja es col·loqui en el ple
que correspon quan està aprovada.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació provisional modificació ordenança fiscal número 3 de vehicles
de tracció mecànica
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 l’Ordenança Fiscal número 3
de l’impost de vehicles de tracció mecànica pel segon semestre de l’any 2018.
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, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER: Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de la modificació introduïda a
les Ordenances Fiscals la qual entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i
regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Un cop llegida la proposta i explicada per la secretària, pren la paraula el senyor
Alcalde i explica que s’ha vist que la gent col·lecciona de tot, cotxes, motos etc... i
que aquesta modificació permet obrir el ventall de la bonificació.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació modificació estatuts dels consorci de les Vies Verdes de
Girona
El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de
caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es
regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local.
En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir
necessari modificar alguns aspectes dels estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a
l’esmentada norma; i per això va determinar-se l’Administració Pública a la que
resta adscrit el Consorci i el seu règim orgànic, econòmic i financer, en
acompliment de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, introduïda per la LRSAL.

Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que
regula el règim de separació dels membres del consorci administratiu i, quan això
doni lloc a la seva dissolució, va comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels
consorcis existents.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de
la Diputació de Girona, va ser classificada per acord del Ple 23 de setembre de
2014, segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la
indicada LRSAL.
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de
provisionalitat la dita disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de
membres dels òrgans superiors de govern i d’administració del Consorci segons la
previsió dels estatuts i en el marc dels límits establerts per a cada grup en el
paràgraf quart de la pròpia disposició.
Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016, s’ha
modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a
organisme depenent de la Diputació de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3;
circumstància que afecta el nombre màxim de membres dels òrgans superior de
govern o administració de l’ens, segons disposició addicional repetida i que,
alhora, implica ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant la
corresponent modificació del seu article 8.
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci,
argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes—articles 27 i
28-, a fi de corregir i millorar la regulació que contenen.
Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació
de manera centralitzada, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article
27 Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com
segueix:
Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:
• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots).
• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació
del seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha

d’ocupar la seva plaça al Consell Executiu.
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació
durant la vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que
hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones
corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el període de temps que
li falti al seu antecessor o antecessora.
Article 27. Autoritzacions i permisos
1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatutsl’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i
aprofitament en els trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en
aspectes de viabilitat, com de senyalització i planejament s’obliguen a
consultar prèviament qualsevol modificació que afecti el traçat de les vies
verdes.
Article 28. Trams urbans i trams compartits.
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada
ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents ala via
verda, que corresponen al Consorci.
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la
responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que
correspon a cada ajuntament.
Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les
Vies Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas ,
dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el
procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels
documents que siguin necessaris.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present
acord.
Un cop llegida la proposta i explicada per la secretària, es procedeix a votar i
s’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació moció de rebuig a la línea elèctrica d’alta tensió Juià – La
Farga
Red Eléctrica de España (REE) va informar els Ajuntaments de Bordils, Celrà i
Cervià de Ter sobre la futura execució del projecte “Línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 220 kV Juià - La Farga 3”, que preveu la construcció d’una
nova línia elèctrica d’alta tensió entre la subestació elèctrica de Juià i la de La
Farga 3 (Medinyà), travessant els municipis de Celrà, Bordils i Cervià de Ter. Es
tracta d’un projecte inacceptable per múltiples raons:
 L’única raó que aporta la documentació per justificar la necessitat de la línia
és que permetrà un augment de seguretat del subministrament de la xarxa
de transport a 220 kV de la zona, millorant l’eficiència i el suport al
subministrament de la demanda. És una justificació clarament insuficient, ja
que no s’acompanya d’estudis amb dades reals que demostrin que la xarxa
actual no permet garantir la cobertura de la demanda mitjana horària ni de
la demanda punta. Tampoc no es justifica per quina raó no es contempla la
possibilitat de repotenciació d’altres línies amb igual origen i destí o de
compactació de la nova línia amb el traçat de les línies ja existents.
 Per altra banda, quan s’esmenta la millora de l’eficiència, s’oblida que el
model actual basat en el transport a llargues distàncies no és precisament
eficient. En un moment com l’actual, en què ja estem patint la caiguda de la
taxa de retorn energètic dels combustibles fòssils, es segueix potenciant un
model energètic fet a mida dels interessos econòmics del lobby energètic,
basat en el creixement continu de la demanda, en comptes de dedicar tots
els esforços a bastir un sistema energètic on les renovables assoleixin amb
rapidesa el major pes possible.
 En el cas de Celrà, l'actuació que es preveu dur a terme afecta terrenys
situats a la zona sud-est del municipi qualificats com a sòl urbà i com a sòl
urbanitzable delimitat, contravenint el punt 5.12.2 del Reial Decret
223/2008, de 15 de febrer, mitjançant el qual s’aprova la Instrucció Tècnica
complementària TC-LAT 07, que prescriu que s’han d’evitar
infraestructures aèries en terrenys classificats com a sòl urbà en municipis
amb pla general aprovat.
 Així mateix, el projecte vulnera flagrantment el Conveni d’Aarhus (articles 6
a 8), ratificat per l’Estat espanyol l’any 2004, per la inexistència d’un procés
real de participació ciutadana en què es proporcioni amb la màxima
transparència tota la informació disponible a les entitats, associacions,
administracions i persones concernides, s’articulin taules de concertació
per a la resolució de dubtes i consultes i es puguin resoldre els conflictes
que s’originin, i també per no oferir uns terminis raonables d’informació al
públic abans de la presa de la decisió.
 La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i
paisatgístic de la zona, i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat
de la llúdriga, espais protegits i restes i jaciments de valor historicocultural,
sense preveure cap pla de vigilància ambiental específic.

 El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats
dels camps electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del
principi de precaució (en vigor a la UE), que estableix que quan hi ha
dubtes raonables sobre la innocuïtat d’un producte, procés o instal·lació cal
evitar portar-lo a terme fins que no hi hagi plenes garanties.
 Finalment, el projecte no detalla la seva viabilitat econòmica –que els
costos siguin inferiors als guanys que s’aconseguiran–, ni té en compte els
danys econòmics de la línia d’alta tensió en forma de pèrdua de valor del
sòl. Les servituds que s’originen, la destrossa del paisatge i el risc de
perjudicis a la salut devaluen de forma molt important el valor dels sòls i
immobles per on passen aquestes instal·lacions.
La resposta a Red Eléctrica de España no s’ha fet esperar. Els ajuntaments de
Bordils, Celrà i Cervià de Ter s’han coordinat per presentar al·legacions al
projecte i s’han compromès públicament a continuar treballant per evitar que
aquesta nova línia destrueixi el territori. També han presentat al·legacions altres
entitats i partits polítics, i recentment s’ha constituït la Plataforma Salvem la Llera
del Ter, formada per veïns i veïnes de Juià, Celrà, Bordils i Cervià de Ter en
contra de la línia d'alta tensió. L’ Ajuntament de la Vall d’en Bas té, doncs,
l’oportunitat de mostrar la seva solidaritat i suport als municipis que es veuen
afectats per aquesta nova agressió al territori.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al rebuig i l’oposició dels Ajuntaments de Bordils, Celrà i
Cervià de Ter, a la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga 3,
així com el ple suport a les al·legacions presentades pels ajuntaments i altres
entitats de la zona afectada per la línia.
Segon. Donar suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en
concret a la seva recollida de signatures contra la línia d’alta tensió facilitant els
mitjans necessaris perquè es porti a terme.
Tercer. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que es posicioni inequívocament en contra de la imposició d’aquest
projecte i doni suport a les reivindicacions dels municipis afectats.
Quart. Fer arribar aquest acord als Ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i
Medinyà, a la Plataforma Salvem la Llera del Ter, a les associacions
municipalistes, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i a Red Eléctrica de España.”
La moció la presenta l’equip de govern.
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que neix de l’ajuntament de Celrà, que
l’assemblea del Cilma va exposar la problemàtica, que la línia d’alta tensió porta
problemes, conseqüències ,dubtes i queixes i van demanar que es recolzés, que
sembla de justícia i per això es presenta, en recolzament de 3 ajuntaments de la
zona del Ter.

Pren la paraula el senyor Domènech i comenta que de moment han decidit
abstenir-se per manca d’informació, que si més endavant torna a sortir ja se’n
parlarà amb més calma.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova amb el vots a favor de la Vall plural i
l’abstenció del PdeCat.

5.- Aprovació moció conjunta de LVP-AM i PDeCAT en defensa de les
institucions de Catalunya i dels seus representants
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus
ciutadans i, per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del
poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que
sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma
pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar
el marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest
procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament,
més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament,
totes les peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs
de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el
contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans
tinguin avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist
constantment des del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions
en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La
consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són
exemples clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres
conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà
estesa per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge,
d’institucions mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal
Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat
democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema
polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de
Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de justícia.
Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de
700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les
urnes, que ha comportat haver de declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de
sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i
substituït les nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió
del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els
seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per

controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes
administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural,
entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al
Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia
perquè instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que
va comportar que membres del Govern català, començant pel seu President,
haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser
detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels
presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i
desobediència. Sis consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol
Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de
79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del
Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la
presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han
adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament
també es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez,
president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver
actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses
actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents
sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en
aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per
mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat,
voluntat de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a
les institucions de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, l’Ajuntament de La Vall d’en Bas acorda:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat
inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La
legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan
aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les
institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre
autogovern, tant per la via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució
Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través
d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells
representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen
empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó

de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació
violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions
de Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític
català, demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del
diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i
repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
Un cop llegida la proposta el senyor Alcalde explica que és en defensa de les
institucions de Catalunya, que cal respectar els resultats del 21 de desembre i
l’alliberament dels presos, que està en la situació que estem és molt deplorable.
Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6.- Donar a compte el nomenament del tresorer
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2018 el qual es
transcriu a continuació,
“Vist l’article 2.1) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, a les corporacions locals la secretaria de les quals estigui
classificada de 3ª classe, la responsabilitat administrativa de les funcions de
tresoreria les pot desenvolupar un membre de la corporació,
Vista la Llei de Bases de Regim Local, s’acorda:
PRIMER: Nomenar com a tresorer a la funcionària la Sra. Maria Fageda Sala,
amb DNI número 77904426E.
SEGON: Rellevar a la funcionària-tresorera de l’obligació de prestar fiança
responent administrativament de la seva gestió a l’Ajuntament de La Vall d’en
Bas.
TERCER: Donar compte del nomenament al Ple de la corporació.
QUART: Notificar el nomenament al designat qui l’haurà d’acceptar
expressament, fent-se càrrec de les funcions mitjançant la signatura de l’acta
d’arqueig prèvies les comprovacions oportunes.
CINQUÈ: Comunicar a bancs i caixes on aquest Ajuntament té dipositats els seus
fons, el nomenament després de l’acceptació del càrrec.”
S’acorda:
PRIMER: Donar compte l’esmentat decret.

Es dóna compte del nomenament del tresorer.
També es dona compte de que s’ha signat un nou conveni de cessió dels
propietaris a l’ajuntament per un nou període de 10 anys.
Pren la paraula el senyor Gumí i comenta que el propietari demana que s’arregli la
cabanya però que val molts diners i que ja es va fer el tema de l’aigua.
Pren la paraula el Senyor Calm i comenta que la rehabilitació de la casa ja es va
fer perquè va ser amb la col·laboració dels veïns, sinó no hauria estat possible.
El Sr. Alcalde afegeix que li han sorprès agradablement els tractes amb els
propietaris.
Moció d’urgència. Un cop llegida pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que es
tracta d’una vaga general a nivell de país pel dia de demà, que tothom que vulgui
fer vaga es recolzi pel què representa. Es vota la urgència per unanimitat i la
moció s’aprova també per unanimitat.

7.- Despatx Oficial

GENER
Dc10 * reunió Veïns-veïnes Les Olletes (El Mallol): Retorn selecció residus
Dc17 * Jornada de delegats d'Olot
* Presents constitució del Parlament de Catalunya
Dj 18 * Visita dels participants de la Residència Faber (arts, lletres i humanitats) d'Olot
Dv19 * Presentació a La Pinya de "Bas de Màgia"
Dss20 * Participació de l'Assemblea General de l'ACM a Cardona
Dll22 *Junta territorial DINÀMIG (Dinamització Polígons/ Present i Futur mercat treball
de la Garrotxa
Dm23 * Visita del Director General de l'Agència Catalana de Joventut (Cesc Poch) i de la
Coordinadora Territorial de Joventut (agnès Fàbrega)
* Reunió amb l'AAVV de Sant Privat: pisos rectoria i coworking Cal Monjo
Dg28 * Dinar cloenda/celebració del Pessebre Vivent de Joanetes

FEBRER
Dll 5 *Estudiants Màster de Medi Ambient de la UdG
Dc 7 *Reunió amb Departament de Territori de la Generalitat

Dj 8

*Reunió preparació Trailwlker (14 d'abril)
* Reunió amb Diputat i vicepresident Diputació Girona de Cultura (Albert Piñeira)

Dss10 *Inauguració de l'expòsició "Camins de la Retirada" i inici cicle de xerrades
Dc 15 * Reunió amb Electrònica Joan per implantació cap a Joanetes de la Fibra Òptica
* Consell d'Alcaldes
Dss17 *2a xerrada cicle "La Retirada"
Dc 21 * Participació a la "Jornada de Pressupostos Participatius al Món local" a BCN
* Reunió amb el Casal d'Avis d'en Bas (Pilar)
* Reunió Àrea Bàsica de Salut (amb Pilar)
* Reunió Amipa Parvulari
Dj22 *Reunió coworking Cal Monjo
* Reunió Càrniques Vall (vàries reunions...)
Dv 23 * Reunió amb l'alcalde de L'Esquirol
Dss 24 * 3a xerrada cicle "La Retirada"

MARÇ
Dj 1 * Visita Smithsonian. Presència de La Vall a Wasshington
Dv 2 * Doc del mes
Dg 4 * Dins la programació Txa-TxanEspecatcle a Cant Trona "Kumulunimbus" 135
persones
Dll 5 * Reunió amb l'Associació de Turismes de La Vall
Dt 6 * Curs per a càrrecs electes Nova Llei de Contractes
* Consell d'Alcaldes

8.- Precs i Preguntes
Pren la paraula el Sr. Calm i comenta que respecta a la jornada sobre temes
energètics hi ha la polèmica generada bàsicament per twiter respecte a que si
l’organitza La Vall Plural i es paga amb diners públics. Que també troba a faltar
que si es convida a la gent de Barcelona que també hi haurien de ser els Girona
que han treballat amb Benergy, que han treballat molt amb L’Anna Camp.
Que es pregunten si la Sra. Mita Castañer i en Joan Naspleda són titulats en
aquest tema, que s’ha aixecat polseguera i no l’ha aixecat ell.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que ho sent, que això neix d’un seguit de
gent que tenen aquestes inquietuds, que són gent vinculada amb La Vall Plural i
que altres entitats s’hi ha posat també de manera altruista. Que mireu si ha set
innocent, que hi havia la Mia, en Luís, en Fran Comino etc... i se’ls anaven
encenen els ulls d’entusiasme, que jo hi estava una mica al marge, que era un
debat de tots, que estaria bé que hi hagués una visió àmplia, no només a nivell
d’associació, també a nivell empresarial, l’Administració, que nosaltres anàvem a
remolc i la pilota s’anava fent grossa i al final surten dues jornades: una d’energia
solar i una altra de mobilitat.

Que ningú no cobra, que els han proposat ells i han acceptat. Que es va demanar
a Olot Tv i hi anirà en Joan Vila de la Pimec i jo mateix.Que lamenta sincerament
l’enrenou, que el logo de l’ajuntament és a davant i darrera hi ha el logo de molts
col·laboradors a banda de La Vall Plural. Que la Mita i en Joan no són ponents
només presenten i amb la polèmica han renunciat a fer-ho.
El Sr. Calm li comenta que faran bé, però que no té res contra ells.
El Sr. Alcalde afegeix que era com una deferència perquè ells ho van organitzar.
Que com que La Vall Plural és un partit i surt, vista la problemàtica es retiren i ja
està.
Que els altres venen com experts, que en ferri és el crack de Catalunya i el sr.
Calm li contesta que realment és molt bo.
El Sr. Alcalde explica que ell va venir i va demanar el logo de la Diputació de
Barcelona que hi sortís i després van venir els altres, que ja parlarà amb el tècnics
de la Diputació de Girona.
Pren la paraula el Sr. Calm i comenta que quan ell vagi al twiter s’haurà tornat
boig.
Seguidament demana pel tema de les càmeres de seguretat, que no li semblaria
malament potser no posar-la a la rotonda, però potser posar-se d’acord amb
l’alcalde de Sant Pere i posar-ne a l’entrada del túnel, que sempre ajuda encara
que no soluciona, que ha parlat últimament amb els mossos i sembla que això
ajudaria.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que no tots s’hi fan, que per exemple
Santa Pau no hi entra.
El Sr. Calm demana si La Vall d’en Bas està interessada i quin cost té?
El Sr. Alcalde contesta que ha generat debat entre ells, que té un cost elevat i que
prioritzen altres coses, que a Les Planes, a Les Preses i a Olot hi ha càmeres,
que el cotxe no vola i ja queden detectats, no entenen perquè calen tantes
càmeres.
El Sr. Calm contesta que només té sentit si és per compartir costos.
El Sr. Alcalde explica que és cert que a la rotonda hi ha sovint controls, però
sembla que és millor la càmera, però llavors a la resta de La Vall què. Que un
altre dubte quan els hi van explicar, que el cos de mossos de la Garrotxa té pocs
efectius i hi ha molts ajuntaments, amb el cost aquest programa es podria apretar
que hi hagués més plantilla.
El Sr. Calm contesta que li sembla perfecte no duplicar, però de cara als
ajuntaments està bé repartir costos.
El Sr. Alcalde afegeix que no són obtusos i que si al final es veuen les bondats i
funciona no es negaran.

El Sr. Calm afegeix que utilitzin més els mossos que no els polítics per ubicar bé
les càmeres, que ells tenen la visió professional. Que cal estudiar-ho més en clau
d’estalvi, afinar tema i costos.
Seguidament el Sr. Calm demana com esta el tema ja que va rebre el paper per la
reunió sobre els avis, com està el tema de places concertades? Ara li toca a ell li
diu a l’alcalde, abans em la feies tu a mi la crítica.
El Sr. Alcalde li contesta que a la jornada de portes obertes no estarà acabat del
tot, que hi ha molt neguit i es fa perquè la gent es tranquil·litzi. Es farà a Can
Trona perquè s’expliqui com funcionarà, l’empresa que ho gestionarà, també hi
haurà el consorci, es podran demanar dubtes etc... Després el dia 24 es farà la
jornada de portes obertes i es veurà a dalt ja molt acabat, molts mobles ja estan
fets, falta muntar-los etc... es muntarà una habitació sencera, la resta estarà
abans de l’estiu, que vol que l’ex-alcalde vingui quan inaugurin.
El Sr. Calm li contesta que li agradarà, que ell va iniciar el tema i no el va poder
acabar i que ara treballa en aquest món a més.
Segueix explicant el Sr. Alcalde que havia quedat amb la consellera Sra. Dolors
Bassa i que va esclatar i no va poder venir, que ara treballa estretament amb en
Carles Soler. El Sr. Calm comenta que també amb el Sr. Cesc Iglesias a
Barcelona.
Continua explicant el Sr. Alcalde que li han assegurat el 100% de places
vinculades, que el concert no el poden donar fins que el centre no existeixi però
està molt encarrilat, però la Garrotxa no és zona prioritària, ara ha pujat un
esgraó, que manca pressupost. Que no vol crear falses expectatives, però que el
cert és que a finals del 2017 concertaven qualsevol llit perquè els hi faltaven
places i és de preveure que ara també.
El Sr. Calm explica que ara la Generalitat té un problema molt greu amb la
infància, que entren 180 nenes mensuals i està tot col·lapsat.
El Sr. Alcalde li contesta que ja ho sap, que fins i tot els de joventut li van demanar
si podia acollir aquests nens a l’Alberg però el problema és que no obra cada dia.
Afegeix per últim que va parlar amb Sant Feliu, que han parlat els 2 alcaldes en el
sentit de no fer-se la guerra amb els 2 centres per la gent gran, ni fer-se
competència, cadascun abasta una zona diferent, són 2 equipaments que sumen
a la comarca.

Seguidament el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21h 9’.

