Ajuntament de la Vall d’en Bas
Sant Esteve , 3
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 225
ajuntament@vallbas.cat

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS DE DATA 26 DE
JUNY DE 2018

Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ordinari
26 de juny de 2018
de 20:05 a 21:16
Saló de sessions de l’Ajuntament

ASSISTENTS:
Sr. Lluís Amat i Batalla, alcalde i regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Anna Mercader i Aulinas, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Pilar Fabregó i Cullet, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Lluís Pujiula i Ramisa, regidor de La Vall Plural-Acord Municipal
Sra. Cristina Molas i Casacuberta, regidora de La Vall Plural-Acord Municipal
Sr. Josep Pujol i Casanova, regidor de La Vall Plural-Acord-Municipal
Sr. Josep Gumí i Quintana, regidor del PDeCAT
Sr. Joan Domènech i Gurt, regidor del PDeCAT
Sr. Sergi Pujolriu i Masoliver, regidor del PDeCAT
Sra. Marta Mercader i Colomer, secretària-interventora accidental
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:
Sr. Miquel Calm i Puig, regidor del PDeCAT
Sra. Dúnia Clota i Serramitjana, regidora del PDeCAT

Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, el Sr. Alcalde obre la sessió.
Abans d’iniciar el Ple, es posa de manifest que ha sobrevingut un assumpte
d’urgència: “Aprovació inicial del Projecte modificat de la construcció de set naus
industrials al Polígon La Serra”
Es passa a la votació de l’urgència i s’aprova per unanimitat introduir per raó
d’urgència aquest punt en l’ordre del dia, passant a ser el punt 9 de l’ordre del
dia.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior 24 d’abril 2018
El Sr. Alcalde pren la paraula i demana si hi ha alguna qüestió respecte a l’acta
anterior. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
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2.- Ratificació del Calendari de Festes Locals 2019
Ratificació Calendari Festes Locals 2019
Es proposa la ratificació del següent acord de la Junta de Govern local de data
25 d’abril de 2018.
Aprovació calendari festes locals 2019
Vist l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues seran locals.
Vist que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple municipal segons
estableix l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, i que les festes locals no
poden escaure’s ni en diumenge ni en cap dels dies de festes oficials, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
PRIMER: Establir com a festes locals els següents dies laborals a continuació de
la festa major de cada poble i que són :
−
−
−
−
−
−
−

Joanetes : 22 de juliol i 9 de setembre
La Pinya : 5 d’agost i 9 de setembre
Hostalets d’en Bas : 19 d’agost i 9 de setembre
Puigpardines : 19 d’agost i 9 de setembre
Sant Privat d’en Bas : 26 d’agost i 9 de setembre
El Mallol : 2 de setembre i 9 de setembre
Sant Esteve d’en Bas : 9 i 16 de setembre

SEGON : Ratificar aquest acord en el proper Ple.
TERCER : Notificar aquest acord al Departament de treball de la Generalitat de
Catalunya.
Un cop llegida la proposta la Secretària explica l’acord.
Pren la paraula el Sr. Domènech i comenta que prefereix que es consulti
prèviament a les Comissions de Festes, per si les comissions donen el vistiplau.
Explica que, per exemple, seria molt millor el 16 d’agost pel poble dels Hostalets.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
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3.- Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en
el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es podrà
substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan
interventor i a proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de
Girona, en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de
despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics, els quals engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els
sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els
requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008, de la Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que
es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011 (en endavant ACM),
en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la
Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats locals.
L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 70, de
data 11 d’abril de 2018, essent vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i
fins a la seva modificació o derogació expressa.
El president de la Diputació de Girona, en data 18 / maig / 2018, va aprovar la
sol·licitud d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals
presentada per l’Ajuntament de La Vall d’en Bas al registre d’entrada de la
Diputació de Girona el 9 / maig / 2018, d’acord amb l’establert al Pla
d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RD 424/2017, que estableix que els
òrgans interventors podran demanar, a través del president de l'entitat local,
l'assessorament i informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans
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competents de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i
comunitats autònomes uniprovincials.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que
preveu el RD 424/2017, de les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació
i d’acord amb l’article 52 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, es
proposa l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de
la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu,
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a
l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes
que preveu l’article 9.1 del RD 424/2017.
SEGON. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en
els termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017.
TERCER. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en
sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de
2018 (el qual s’adjunta com Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics
del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que
s’adhereixin al Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a
l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots els tipus
de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics, determinats en el citat acord, els quals engloben tots
els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a
excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i
intervenció prèvia.
QUART. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, que contradigui la normativa vigent en matèria
de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.
CINQUÈ. Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del
Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.
Un cop llegida la proposta la Secretària explica l’acord.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
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4.- Ratificació aprovació traspàs del bar La Via de la Piscina Municipal
Vist que en data 22 de juny de 2011 es va adjudicar a l’empresa Jamilex, SC el
contracte de concessió demanial per a la instal·lació i gestió d’un bar-restaurant
a la piscina de Sant Esteve d’en Bas.
Vist que els titulars de la mateixa renuncien a la mateixa i que el Plec de
clàusules (clàusula 18ena) permet la possibilitat de traspassar el negoci a un
tercer, si bé l’Ajuntament haurà de ponderar la vàlua de l’empresa proposada
com a nou titular,
Vist que el Ple de data 26 de gener de 2016 es va aprovar el traspàs de la
piscina municipal a favor del senyor David Reguerio Muntada,
Vist que en data 12 de juny de 2018 el senyor David Regueiro Muntada amb
registre d’entrada E2018001859 presenta renúncia,
Vista la nova proposta presentada per Jamilex, SC i per la urgència de trobar un
nou concessionari abans de l’obertura de la piscina municipal el dissabte 23 de
juny.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el traspàs de la titularitat de la concessió del bar La via de
Sant Esteve d’en Bas a favor de l’empresa GIMPEX TRAIDING, S.L. amb les
condicions següents:
 El termini de la concessió és fins el 22 de juny de 2026.
 El nou titular haurà de fer front al manteniment, reparació i reposició de
les instal·lacions i maquinària de La via.
 El preu de la concessió serà de 1.100 €/mensuals.
 L’adjudicatari haurà de presentar un aval de dos mesos de l’import del
lloguer per garantir el seu pagament.
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’actual titular de la concessió, al nou titular i
al titular de la Proposta desestimada.
TERCER.- Ratificar aquest acord en el proper Ple Municipal.
Un cop llegida la proposta el Sr. Alcalde explica que hi ha una concessió
donada, de legislatures passades, i que en el plec de clàusules hi ha un punt en
el qual es dona la possibilitat d’atorgar la concessió a un tercer, en el cas que la
persona que té la concessió plega. El Sr. Alcalde afegeix que quan va passar
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això en aquesta legislatura, es va fer un procés on es van presentar dos
projectes; i la persona que se li va adjudicar la concessió, fa dues setmanes va
presentar la renúncia, abans de començar la piscina.
El Sr. Alcalde afegeix que es va posar en contacte amb qui va quedar segon i es
va avisar perquè hi tenia dret, però aquestes segones persones no presentaven
el mateix projecte. Es va avisar a Jamilex i ens van demanar que els ajudéssim a
buscar un nou concessionari, que és Gimpex Traiding. I per tant, es presenta la
ratificació.
Tot seguit, el Sr. Domènech comenta que desconeixien que el funcionament
anés tant malament, es van sorprendre. Afegeix que Campus de Futbol ha
marxat.
El Sr. Alcalde respon que el tema del Campus no és veritat i també nosaltres
som els primers sorpresos.
El Sr. Domènech comenta que és més lògic renunciar en període d’hivern.
El Sr. Alcalde respon que el concessionari creia que ara era el millor moment
per buscar un nou concessionari i referent al campus, el Sr. Alcalde aclareix que
ha parlat sempre amb el Sr. Albert Danés i en cas de no trobar cap
concessionari, s’hagués pogut donar sortida igualment el servei de càtering. Els
del Campus van comentar-li que els hi anava millor anar a dinar a la piscina de
les Preses.
El Sr. Alcalde explica que ell també hagués preferit que el negoci es quedés a la
Vall però entén que el Sr. Albert Danés mirés altres opcions i per tant, una part
dels participants del campus anirà a la Piscina de Sant Esteve d’en Bas i una
altra part, a la piscina de Les Preses.
El Sr. Alcalde afegeix que de totes maneres s’hagués pogut oferir el servei com
cada any, perquè en cas de no trobar un concessionari hi havia un pla B.
El Sr. Domènech comenta que no coneix l’empresa i que els hagués agradat que
es comentés a l’oposició per tal d’ajudar a buscar el nou concessionari, algú de
La Vall.
El Sr. Alcalde respon dient que la concessió està feta amb “pinces” i qui té
potestat per decidir és el concessionari (Jamilex), tot i que l’Ajuntament té el dret
de veto o acceptar.
El Sr. Alcalde explica que davant la màxima urgència per l’obertura de la piscina
al cap de pocs dies, van haver-hi vàries ofertes de gent del poble (fins a 5
persones), però es van tirar enrere. Una oferta era només pel període d’estiu i
altres van desistir. Van quedar-ne dues i el propi concessionari va preferir
aquesta empresa amb solvència i gran experiència en el sector. S’han contractat
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gent d’aquí i s’ha mantingut una treballadora que ja hi era. El Sr. Alcalde diu que
aquesta va ser l’opció real.
El Sr. Domènech comenta que s’abstindran bàsicament per la desconeixença,
els hagués agradat participar en el procés.
Seguidament es procedeix a la votació i s’aprova amb el vots favorables dels 6
regidors de La Vall Plural i l’abstenció dels 3 regidors del PDeCAT.

5.- Aprovació modificació agrupació de secretaries de Jutjat de Pau de La
Vall d’en Bas
Vista la petició d’incorporació de la secretària del Jutjat de Pau de Mieres a
l’agrupació de secretaries de Jutjats de Pau amb seu a La Vall d’en Bas, la qual
va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Mieres en data 25 de maig de 2018.
Vist que el que estableix l’article 2 del Decret 75/97 de 18 de març pel qual es
regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries
de Jutjat de Pau.
Vist que Mieres també pertany al partit judicial d’Olot i que l’augment de treball
experimentat justifica l’agrupació del seu jutjat de Pau a una Agrupació de
Jutjats, sent el més lògic la de la Vall d’en Bas per proximitat, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Agrupació de secretaries de la Vall d’en
Bas, en el sentit d’incorporar-hi el jutjat de Pau de Mieres.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Mieres, a l’Agrupació de
secretaries de Jutjat de Pau de la Vall d’en Bas i al Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.
Un cop llegida la proposta la Secretària explica l’acord.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

6.- Aprovació inicial del Reglament del funcionament de l’espai municipal
“Cal Monjo Coworking”
Municipal “CAL MONJO COWORKING”.
L’article 178 del Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina el següent:
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Ordenances i reglaments
178.1 L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent:
a Aprovació inicial del Ple
b Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta
dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva del Ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord
inicial esdevindrà definitiu.
178.2 les ordenances, els reglaments i els acords municipals d’aprovació
definitiva dels plans urbanístics, inclòs l’articulat de les normes urbanístiques
corresponents, s’han de publicar conforme el que estableix la legislació estatal de
règim local.
En semblant sentit, s’expressa l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DE
L’ESPAI MUNICIPAL “CAL MONJO COWORKING”.
SEGON.- Sotmetre’l a informació pública l’acord d’aprovació juntament amb el
projecte de norma, mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la
Província, al diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de La Vall
d’en Bas pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i
al·legacions.
TERCER.- En cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu.
QUART.- Indicar que el Reglament s’ha de publicar al butlletí Oficial de la
Província i no entrarà en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el text i
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Corporació i anuncia al Diari Oficial de la
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Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què
s’hagi publicat íntegrament el text.

ANNEX
REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’ESPAI MUNICIPAL “CAL MONJO
COWORKING”
L’Ajuntament de La Vall d'en Bas pretén habilitar un espai per a joves i
empresaris per a fomentar l’ocupació i les noves iniciatives empresarials.
L’Ajuntament de la Vall d'en Bas posa a disposició d’aquest nou centre l’espai
conegut com “CAL MONJO COWORKING” situat a la plaça major de Sant
Privat d'en Bas, que conservarà les facultats de tutela i de fixació de les normes
bàsiques d’organització tal i com es detalla en aquest Reglament. L'edifici és
propietat de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i s'ubicarà en la planta superior.
Disposicions Generals.
Objecte 1.
Aquest Reglament té per objecte regular el funcionament del “CAL MONJO
COWORKING” i de les seves instal·lacions.
Article 2. Definició.
El “Cal Monjo Coworking” és una acció impulsada per l’Ajuntament de la Vall d'en
Bas, pel foment de la creativitat, la interacció i la col·laboració entre professionals
mitjançant la interacció, el traspàs de contactes i l’intercanvi d’idees i
experiències.
Els objectius són el d’oferir un espai de treball compartit per a emprenedors i
empresaris que inicien el seu projecte, fomentar la creativitat per impulsar
noves iniciatives i promoure la col·laboració entre professionals compartint
idees i projectes.
L’Ajuntament de la Vall d'en Bas cedirà temporalment l’ús de l'espai municipal
situat de Cal Monjo a les noves empreses interessades, perquè puguin comptar
amb un espai per a desenvolupar les seves activitats i aconseguir llurs objectius.

Article 3. Instal·lacions.
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L’Ajuntament posa a disposició del “Cal Monjo Coworking” el pis superior de la
casa de Cal Monjo situada a la plaça major de Sant Privat d'en Bas.
Cada usuari tindrà a la seva disposició un escriptori i una cadira en un despatx
compartit. Aquest despatx hi haurà com a molt 4 persones. Hi ha quatre
despatxos de característiques similars.
L'àrea central de la planta serà compartida per tots.
Hi ha un espai de lavabos i armari amb productes de neteja.
Article 4. Beneficiaris.
Poden beneficiar-se dels serveis d’aquest centre aquelles persones físiques o
jurídiques que tinguin la seva seu social a la Vall d'en Bas i amb un projecte
empresarial i que l’Ajuntament autoritzi.
Caldrà estar donat d’alta en el règim d’autònoms, tenir donada d’alta l’activitat a
Hisenda i disposar d’una assegurança que cobreixi qualsevol risc derivat de la
seva activitat.
Procediment i tramitació de les sol·licituds
Article 5. Petició
Els interessats han de presentar les sol·licituds en el registre d’entrada de
l’Ajuntament.
En el full de sol·licitud s’han de fer constar les dades de la persona promotora i les
del projecte.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions
fixades en aquest Reglament i les que específicament es puguin establir en la
resolució corresponent.

L’Ajuntament podrà demanar l’ampliació d’informació aportada en aquells casos
en què es consideri necessària aquesta informació addicional.
La selecció d’empreses que poden gaudir dels serveis del “Coworking” la farà la
Junta de Govern de l’Ajuntament.
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Article 6. Conveni particular
Un cop aprovat el projecte per la Junta de Govern, és signarà un acord entre la
persona física o jurídica promotora i l’Ajuntament. Aquest conveni regularà les
condicions específiques de la cessió de l’ús de l’espai en el “Coworking”.
Els usuaris abonaran l’import del preu públic que la Junta de Govern de La Vall
d’en Bas aprovi.
Funcionament del Coworking
Article 7. Titularitat i gestió
L’Ajuntament de la Vall d'en Bas és el titular del “Coworking”
Article 8. Horaris i calendari
L’horari del “Coworking” serà de dilluns a divendres de les 08.00 h a 20.00 hores
i dissabtes de 9:00 a 13:00 hores.
Les instal·lacions del “Coworking” han de romandre tancades en diumenge, en
dies de festa local i els dies següents: 1 i 6 de gener, 23 i 24 de juny, 24, 25 i 31
de desembre.
Excepcionalment, es pot permetre la realització d’activitats fora del horari i/o
calendari del centre sempre que aquest s’hagi fonamentat adientment per part
de l’empresa o la persona sol·licitant i tingui el vist i plau de la junta de govern
local.
Article 9. Drets i deures dels usuaris del centre
La condició d’usuari del “Coworking” comporta el dret a la cessió de l’ús d’un
determinat espai per un temps definit.
L’usuari té dret a rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja i té
l’obligació de fer-ne un bon ús d’acord amb les condicions establertes al conveni
particular.
L’usuari que gaudeixi d’una d’aquestes cessions té la responsabilitat de mantenir
les instal·lacions en el mateix estat en que es trobaven abans d’utilitzar-se. Per
això, ha d’assumir qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions o el
material que hi hagi. L’usuari ha de reposar aquells materials que resultin
malmesos.
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Només resten a disposició dels usuaris l’ús dels espais fixats en el conveni
corresponent.
L’usuari està obligat a no realitzar cap activitat il.legal.
La realització d’algun tipus de publicitat, pròpia o de terceres persones, en el
“Coworking” ha de ser autoritzada prèviament. Resta expressament prohibit
subarrendar o cedir part de l’immoble.
Únicament poden accedir als serveis del centre les empreses cessionàries i les
persones degudament autoritzades.
Els usuaris del centre hauran equipar les instal·lacions amb el material necessari
per l’exercici de la seva activitat en cas que no sigui facilitat per l’Ajuntament.
La neteja de l'espai serà compartit entre l'Ajuntament i els integrants del
"Coworking", cada usuari és responsable de l’endreça i manteniment de l’espai
que utilitzi.
Article 10. Facultats i obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament cedirà, a través del “Coworking” l'espai corresponent a
l'emprenador, que constarà d'una taula en un despatx compartit.
L’Ajuntament dotarà l’espai amb de energia elèctrica, aigua i internet, i
n’assumirà les despeses.
L’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres
persones i coses causats pels seus membres, depenents i usuaris de les entitats
o associacions organitzadores dels diferents actes i/o activitats, i té en aquests
casos la condició de tercer.
L’Ajuntament no es fa responsable dels elements que siguin aportats per a
cadascuna de les empreses que formin part del “Coworking”.Així, mateix pot
exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i inspecció i adoptar les
decisions que escaiguin. Per poder exercir aquestes potestats, l’entitat
cessionària ha de proporcionar informació i documentació que si la requereixi i
col·laborar en tot allò que se li demani.
Mesures de seguretat
Article 11. Mesures de control i seguretat
Els usuaris del centre estan obligats a comunicar a l’Ajuntament el personal que
forma part de cada empresa.
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Es comunicarà a l’Ajuntament qualsevol anomalia o deficiència que es produeixi
en les instal·lacions o els serveis.
Règim disciplinari
Article 12. Infraccions
Es podrà rescindir el conveni particular a qualsevol entitat que no sigui
respectuosa amb les instal·lacions o que no compleixi les obligacions o requisits
fixats en aquest Reglament o en l’esmentat conveni.
En els contractes bilaterals s’especificaran les condicions expresses de
compromís mutu.
Disposició Final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà del dia en que es publiqui de forma
definitiva en el Butlletí Oficial de la província de Girona, sense perjudici que hagi
transcorregut el termini fixat en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Un cop llegida la proposta, Sr. Alcalde pren la paraula i explica que ens hem
assessorat amb Adrinoc, que tenen els reglaments de coworking de Catalunya i
també han escoltat les persones interessades.
El Sr. Alcalde comenta que l’espai està preparat, que només falta acabar de
muntar el servei d’Internet a través de Xartic.
El Sr. Alcalde explica que es vol fer un intercanvi d’experiències, de feines,...
entre autònoms i petits empresaris. Cal Monjo poden haver-hi fins a 16 usuaris i
quatre espais diferenciats i una part central comunitària. A partir de l’aprovació
inicial, s’aprovaran els preus públics, que aproximadament seran uns 75 euros
més IVA.
El Sr. Alcalde afegeix que es vol fer a Sant Privat per donar vida el nucli antic de
Sant Privat. També comenta alguns punts com la neteja, cessió de taules i
cadires, internet (que és l’únic que falta), empreses legalment constituïdes,
l’horari,...
Per últim el Sr. Alcalde comenta que s’entrarà per al darrera per no entrar per al
pis i s’ha adequar el jardí pel seu ús.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.
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7.- Donar a compte de la informació econòmica tramesa al Ministeri
d’Hisenda del primer trimestre de l’any 2018
Vist que durant el primer trimestre de l’any i en compliment de diverses
normatives cal trametre informació econòmica al Ministeri d’Economia, s’informa
que la informació tramesa ha estat la següent:
-

-

Informació trimestral de l’execució pressupostària
Pressupost 2018
Liquidació 2017
Informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos en el
pagament de les obligacions de les entitats locals (Llei de morositat
15/2010)
Pla Pressupostari a mig termini 2019-2021

La Secretària dóna compte de la informació econòmica tramesa, dels quals els
assistents es donen per assabentats.

8.- Moció IES Palau Sant Andreu de La Barca
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans
de comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació
envers nou docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons
aquesta, els dies 2 i 20 d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien
vexat els fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos
de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va
fer es va prendre en consideració les declaracions del professorat realitzades en
el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles
infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1
d’octubre es van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública
catalana i que l’INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i
esperit crític. Les expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents
del centre no són certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes.
Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als
serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes
docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents,
institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el
relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.
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El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a
terme les pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació
indeguda. Alhora, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les
famílies implicades i al Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies
afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar –
òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i en el que hi
tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntamentaprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les
greus acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels
docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a
l’alumnat com als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per
deixar espai a la dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa
envers les crítiques i la hostilitat que ha rebuti continuen rebent. Malgrat tot,
enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici d'un procediment judicial tant
desorbitat com inadequat, utilitzant els qualificatius del Síndic de Greuges en el
seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició en
premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir
trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i
fotografies del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns
mitjans de comunicació en clau d’escarnii d’instrumentalització política, causant
l'assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen,
danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha
desatès tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i limitar-se auna
reproducció mecànica de la denúncia.
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunirse amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels
fets, sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari,
per endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments
per investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la
pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense
fonament, les mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1
de Maig convocada per ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca i l’acte amb la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de
pares i mares de l’institut.
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Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per
desacreditar el model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora
i promotora d’una divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat
educativa, cerca convertir-los en símbol d’un suposat trencament de la
convivència a Catalunya.
Per tot plegat l’assemblea de professorat d’El Palau i la Plataforma de suport 9
del Palau de Sant Andreu de la Barca, proposa el següent acord al ple Municipal:
− Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de
l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin
trobar-se en situació similar.
− Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del
procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres
procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de
l’escola pública catalana.
− Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre
professorat. Que es facin públiques les indagacions realitzades per la
inspecció educativa que exonerava el professorat d’El Palau i es doni
suport públic al professorat.
− Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva
contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
− Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau
entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb
la resta de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.

El Sr. Alcalde explica l’acord, seguidament es procedeix a la votació i s’aprova per
unanimitat de tots el regidors assistents.

9. Aprovació Inicial del Projecte Modificat

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 23 de desembre de 2010 va aprovar
inicialment el projecte de construcció de set naus industrials al Polígon de la
Serra.

Ajuntament de la Vall d’en Bas
Sant Esteve , 3
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 225
ajuntament@vallbas.cat

Vist que han passat anys des de l’aprovació d’aquest projecte i que ara no és
l’Ajuntament qui construeix les naus, sinó el particulars i es vol donar més
facilitats per incentivar-ne la construcció, de manera que s’ha encarregat una
modificació del projecte per abaratir els costos de construcció i alhora trobar una
proposta més integradora amb l’entorn, sense que això suposi cap merma en la
qualitat constructiva de les mateixes.

Vist l’informe del tècnic municipal i el projecte modificat, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte modificat de la construcció de set naus
industrials a la Serra de Sant Esteve d’en Bas.

SEGON.- Sotmetre el projecte modificat a informació pública pel termini de trenta
dies mitjançant anunci en el BOP de Girona i en el tauler d’anuncis electrònic de
la web municipal, i en cas de no haver-hi al·legacions, l’acord quedarà aprovat
definitivament.
Un cop llegida la proposta, el Sr. Alcalde explica l’acord d’urgència. Comenta que
es manté la idea del projecte inicial: paret llisa i els vidres de la façana de cada nau
serà d’un color més verdós.
El Sr. Alcalde afegeix que les parts del darrera quedaran més integrades i que
l’essència del projecte és el mateix i es busca que s’incentivi la construcció.
Per últim, el Sr. Alcalde comenta que tots els propietaris que tenen terrenys a
aquest polígon veuen més bé aquest criteri
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

10.- Despatx Oficial

MAIG
Durant diferents caps de setmana del mes s'han celebrat marxes i curses
esportives: Lletissonada, Terra de Remences, Cames de Ferro
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Dc 9 i dj 10 * Participació a la Jornada "La carretera en e paisatge" organitzada
per l'Observatori del Paisatge i celebrada al Departament de
Territori
Dss 12

* Reinauguració del Casal d'Avis d'en Bas

Dc 16

* Reunió a la UdG amb el grup Literari, el projecte Itinerari Literari
pel Fluvià dins del conveni amb la universitat

Dj 17

* Visita a l'Ajuntament dels alumnes de 3r de l'Escola Verntallat

Dss 19

* Reunió amb els veïns pel procés participatiu del Parc de les
Oques de Sant Privat / Activitat nocturna a Can Trona, dia
internacional equipaments culturals

Dll 21

* Reunió amb l'AAVV d'en Bas / Reunió amb l'Associació de
Turisme de la Vall d'en Bas

Dm 22

* Assemblea de la Cooperativa Verntallat

Dj 24

* Reunió per programar documental 50 anys Vall d’en Bas
* Reunió amb Turisme Garrotxa (President i Gerent)

Dss 26

* Trobada Centres d’Estudis Comarques Gironines

Dll 28

* Gremi Pastissers Girona – Els Hostalets

Dm 29

* Donació de Sang

Dj 31

* Reunió Escola Verntallat – Trànsit (Direcció, Mossos, Amipa,
Ajuntament)

JUNY

Dv 2

* Teatre (Taquilla invertida)

Dg 3

* Dia de la Dalla

Dll 4

* Retorn Consell d’Infants

Dm 5

* Jurat Viles Florides

Dg 10

* Dinar Casal Avis Bas

Dm 12

* Consell Territorial Ajuntament Olot
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Dc 13

* Reunió Amipa Verntallat

Dj 14

* Presentació de l’Observatori Econòmic Social i Mediambiental de
La Garrotxa
* Consell d’Alcaldes

Dv 15

* Tallers de memòria
* Festa Final Curs Escola Verntallat
* Tallers d’informàtica

Dss 16

* Liceu a la Fresca

Dll 18

* Festa Final Curs Parvulari i Llar d’Infants

Dm 20

* Reunió Consell Comarcal Formació i Treball ( Brigades
Comarcals)

Dj 21

* Inauguració Exposició Àlex Nogué “Un tren en pot amagar un
altre”

Dll 25

* Visita Consellera Teresa Jordà
* Assemblea General Ordinària INNOVACC

Dm 26

* Assemblea Vies Verdes

Cada final de mes reunió Turisme Garrotxa
Reunió Tècnics Habitatge per La Rectoria

11.- Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Domènech i felicita a la Sra. Marta Mercader pel nou
càrrec i comenta que farà molt bé la seva feina.
El Sr. Domènech explica que hi ha hagut algunes queixes sobretot pel tema de
jardineria. Posa com exemple que aquest any no s’han fet les tasques de
manteniment de jardineria (passar a tallar herbes), que cada any es feien abans
de la Festa Major i de la Dalla.
El Sr. Domènech afegeix que també han rebut queixes de que no es recullen les
herbes al poble de Sant Esteve d’en Bas, que en el Casc Antic hi ha molta
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herba. Comenta que ja sap que el tractament amb líquid ara està prohibit i que
s’ha complicat molt el tema, sobretot a l’espai públic.
La Sra. Pilar Fabregó respon explicant que aquest mes de maig ha estat
excepcional, però que es comentarà als jardiners.
El Sr. Lluís Pujiula comenta que ja estava al cas d’aquestes queixes i que ja se li
va comentar al jardiner de la zona dels Hostalets, sobretot pel fet de l’especial
sensibilitat en la jardineria.
El Sr. Gumí comenta que abans es feia venir un expert en ensulfatar.
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet un inventari de les zones de tota la Vall i que
ara es farà el nou contracte de jardineria i ja es comentaran totes aquestes
queixes.
El Sr. Domènech, pregunta pel tema del Geriàtric.
El Sr. Alcalde respon en relació a aquesta pregunta i explica que l’obertura està
molt apunt, que està tot molt avançat i que en tres setmanes ja es veurà la
finalització. Afegeix que si algú de l’oposició vol fer una visita al Geriàtric, que
l’equip de Govern està a la seva disposició per acompanyar-los i fer-hi una visita.
El Sr. Gumí comenta que es fa un canvi de l’obra (canvi pedra per formigó).
El Sr. Alcalde respon que aquests canvis s’ha fet amb el vistiplau de l’arquitecte
responsable del projecte constructiu. Afegeix que també s’ha aconseguit que
l’accés del Geriàtric sigui des de la carretera dels Hostalets.
El Sr. Alcalde comenta un altre cop que sobretot qualsevol visita que es vulgui
fer al geriàtric, que ens aviseu i us acompanyarem i us l’ensenyarem. Està a punt
de caramel. Afegeix que molta gent truca i espera per utilitzar el servei i que les
places vinculades estan confirmades.
El Sr. Alcalde explica que la Generalitat té el pressupost prorrogat i s’ha
d’esperar pel concert de places. Afegeix que s’ha d’esperar que es pugui
confirmar que el Conseller pugui venir a un acte d’inauguració. Si arriba el cas, ja
s’avisarà.
El Sr. Alcalde comenta que la carretera de Can Ramonich ja s’està fent i que es
convocarà una reunió amb els veïns per les obres de la parcel·lària del MallolCan Trona i de Can Trona-Alberg.
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Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les
21:16 hores, de la qual s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la
secretària accidental, en dono fe.

L’Alcalde,
Lluís Amat Batalla

La Secretària Accidental
Marta Mercader Colomer

