Esborrany Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 29 de març de
2016
La Vall d’en Bas, 29 de març de 2016, essent les vint hores, al saló de sessions
de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors: pel grup de la Vall Plural –
Acord Municipal: Pilar Fabregó Cullet, Josep Pujol Casanova, Anna Mercader
Aulinas, Lluís Pujiula Ramisa, Cristina Molas Casacuberta; pel grup de
Convergència i Unió: Josep Gumi Quintana, Sergi Pujolriu Masoliver, Joan
Domènech Gurt, Dúnia Clota Serramitjana i Miquel Calm Puig.
Sota la presidència del senyor alcalde,Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1. Aprovació inicial Modificació puntual número 8 del POUM
El Text Refós del POUM de la Vall d’en Bas va ser aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme en data 23 de juliol de 2008,
Vist que és necessari tramitar una nova modificació del Planejament General
motivada per la necessitat d’adequar el POUM a les previsions del Pla Especial
de protecció del BCIN dels Hostalets, ajustar diversos temes a les necessitats
actuals, esmenar errors i atendre diverses recomanacions de la Comissió
d’Urbanisme de Girona.
Vist que aquesta Modificació puntual no està subjecta a avaluació ambiental
per quan segons el que específica l’article 7 a) i c) de la Llei 6/2009, d’avaluació
ambiental, la modificació no és substancial,
Vist l’Informe de secretaria i de conformitat amb els articles 22.2c) i 47.2 n) de
la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local i els articles 71, 72, 74, 77 a
79, 83 i 88 a 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte de Modificació puntual número 8 del
Pla d’Ordenació Urbanística municipal de la Vall d’en Bas en els termes que
consten a l’expedient relatiu a la Modificació Puntual.
SEGON: Obrir un període d’informació pública durant un mes en el BOP,
DOGC, en el Diari de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a la web municipal.
Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui
examinar-lo per a que es presenti les al·legacions que estimin pertinents.
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TERCER: Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte de planejament, les noves
determinacions del qual superin una modificació del règim urbanístic vigent.
La duració de la suspensió és d’un any.
Les àrees afectades de la suspensió es grafien en el plànol obrant a
l’expedient.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
QUART: Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals
l’han d’emetre en el termini d’un mes llarg.
CINQUÈ: Donar audiència simultàniament el tràmit d’informació pública,
d’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest municipi.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde pren la paraula i explica que per
anar arreglant errors, peticions que compleixen la normativa i també per complir
indicacions de Patrimoni als Hostalets. Pren la paraula el senyor Calm i
comenta que ja ho entenen, que en veia moltes quan estava a Urbanisme i que
semblava que a la Vall que s’havia revisat tant no passaria, però que passa
igual. El senyor alcalde li contesta que la Vall té un municipi molt extens i és
lògic. Es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació provisional Pla Especial Urbanístic del Pla Especial el mas la
Batllia de Falgars.
El Ple de l’Ajuntament de data 22 de desembre de 2015 va aprovar inicialment
aquest Pla Especial sense que hagi hagut cap al·legació,
Vistos els informes dels organismes afectats favorables i l’informe de medi
ambient de data 17 de març de 2016 demanant el compliment de determinats
requisits que ja s’estant tramitant.
Vistos els articles 67, 87 de la Llei 3/2012, de 23 de febrer, de modificació del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pla Especial del Mas la Batllia de Falgars.
SEGON: Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’informe favorable de medi
ambient de la Generalitat de Catalunya.
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TERCER : Trametre’l per triplicat exemplar degudament diligenciat i còpia de
l’expedient administratiu complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè
procedeixi a la seva aprovació definitiva.
Un cop llegida la Proposta el senyor Calm explica que ja l’han vist.
Seguidament s’aprova per unanimitat.

3. Moció de Suport a la moció de la Diputació de Girona sobre Transport
Sanitari.
Vista la moció aprovada pel ple de la Diputació de Girona de data 16 de febrer
de 2016 que transcrita literalment diu:
“PLE80/000003/2016-JP; Proposta. Moció de la CUP sobre la nova
organització del Transport Sanitari.
El dia 14 de gener d'enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari de la
Regió Sanitària Girona de l'antiga empresa adjudicatària, Consorci del
Transport Sanitari, a la nova, Transport Sanitari de Catalunya, SLU. Es tracta
d'una adjudicació per 10 anys amb un import anual pel transport urgent de
16.975.572,89 euros i una tarifa de 38,62 euros pel no urgent.
El procés d'adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicionat per diferents
motius: les successives paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema de
transport sanitari; i l'accidentada forma com s'ha dut a terme el traspàs malgrat
el temps transcorregut des de l'adjudicació.
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre de
vehicles i d'hores de servei a costa de personal sanitari: s’han substituït
ambulàncies amb possibilitat de transportar i tractar persones malaltes 'in
itinere' i amb una plantilla completa (metge, infermera i tècnic), per Vehicles
d’Intervenció Ràpida (VIR), amb només metge i tècnic i sense possibilitats de
transportar pacients.
L'ampliació no és el cas de la ciutat de Girona, on s'ha suprimit una ambulància
de Suport Vital Avançat (SVA), quedant-ne només dues de Suport Vital Bàsic
(SVB) i posar-ne un VIR a Salt. Tampoc a poblacions com Anglès i Maçanet de
la Selva, amb 8 hores diàries de disminució del servei, ni a d'altres costaneres
com l'Escala, l'Estartit i Palafrugell, on es suprimeixen els reforços d'estiu. Les
protestes del personal i de la ciutadania registrades al Baix Empordà denuncien
aquests retalls, així com la destrucció de l'equip metge-infermera-tècnic, per
quant rebaixa la qualitat de l'assistència. En efecte, aquest nou model ha estat
durament criticat, entre altres, pel Col·legi de Metges de Girona, per quant
sembla més dissenyat per a l'àmbit urbà que no pas per a les nostres
contrades, per quant en casos com el del Baix Empordà pot comportar retards
de 20 o 25 minuts en l'arribada del metges a poblacions com Calonge, Castell3

Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i per les
conseqüències que pot tenir el treball separat de metge i infermera. Aquesta
separació és especialment greu des de la promulgació del “Real Decreto
954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso
humano por parte de los enfermeros” que ha inestabilitzat el paper de la
infermeria i que, malgrat el recurs compromès per part del nou Govern de la
Generalitat, és plenament vigent.
Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es va
comunicar l’antiga empresa adjudicatària al TSC estava molt per sota dels que
s'havien de realitzar efectivament. Aquest hauria impedit una programació
adient, provocant llargues hores d'espera dels usuaris del transport ordinari, les
protestes dels quals recauen sobre els tècnics de les ambulàncies, ja que
poques vegades es transformen en reclamacions reglades. I hauria provocat la
necessitat d'augmentar la necessitat d'ambulàncies, fet que justificaria les
grans deficiències en el condicionament de les bases, els locals i els vehicles,
que clarament estan incomplint els plecs de l'adjudicació. L’estat de moltes
ambulància no és l’adequat per garantir amb condicions el servei a prestar: on
no falta calefacció falta telèfon o qualsevol mena de material, o altres
deficiències tècniques d'uns vehicles reciclats, com el despreniment de peces
del vehicle.
Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs que
afecta exclusivament el lot de la Regió Sanitària Girona, que s’ha de subsanar.
Per tot això, la corporació a proposta dels grups polítics presents a la Diputació
de Girona (CiU, ERC, PSC, CUP i IdS) per unanimitat ACORDA:
Primer. Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera immediata,
aporti les seves alternatives per tal de resoldre l'actual situació d'absoluta
irregularitat.
Segon. Instar al Departament de Salut i al CatSalut per tal que es replantegi el
nou model de Transport Sanitari Integral, esmenant les modificacions i
deficiències detectades.
Tercer. Fer tramesa d’aquest acord al Departament de Salut i al CatSalut, així
com als ajuntaments de la demarcació perquè, si s’escau, aquests també
manifestin al Departament les deficiències en el servei que els afectin.”
I perquè així consti lliuro el present certificat, amb l’excepció prevista a l’article
206 del ROF, a resultes de l’aprovació de l’acta de la sessió esmentada.
Girona, 17 de febrer de 2016 “
S’acorda :
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PRIMER: Adherir-se a la moció de la Diputació de Girona sobre la nova
organització del transport sanitari.
SEGON :
de Salut.

Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona i al Departament

Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que la Moció va arribar
molt justa de temps i que Diputació demana l’adhesió pel mal funcionament del
transport sanitari a partir de les darreres retallades que hi ha hagut. Que s’ha
adreçat al Consell Comarcal de la Garrotxa perquè també l’adopti, ja que parla
més del Gironès, Empordà, etc i no de la Garrotxa, però aquí a la comarca
també hi ha problemes. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.
4. Donar compte del marc pressupostari 2016-2018
Vist l’Ordre 202/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i l’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre per les que es desenvolupen
les obligacions de subministre d’informació, que en el seu article 6 estableix
l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini
en els quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals,
es proposa donar compte dels marcs pressupostaris que s’adjunten en l’Annex
adjunt.
La Vall d’en Bas, 16 de març de 2016
Un cop llegida la Proposta, el senyor alcalde explica que el senyor Montoro
demana una previsió d’ingressos i despeses fins el 2018, però que és una mica
fer ciència ficció, és una presumpció i el que fem es partir de les dades ja
carregades i augmentar entre l’1 i el 3% perquè cal preguntar-ho. Es dóna
compte.
5. DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA DE LA LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS DE LA CORPORACIÓ DE L’ANY 2015
Vist el decret d’Alcaldia de 18 de febrer de 2016, que es transcriu literalment,
es dona compte al Ple del següent decret:
“ANTECEDENTS
De conformitat amb allò disposat a l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el
pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent,
quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents,
segons les seves respectives contraccions.
A més s’estableix que les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes
l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31
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de desembre configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La
quantificació del romanent de tresoreria haurà de realitzar-se tenint en compte
els possibles ingressos afectats i minorant els drets pendents de cobro que es
considerin de difícil o impossible recaptació.
Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans
del primer de març de l’exercici següent i la seva aprovació correspon al
president de l’entitat local, previ informe de la intervenció.
L’article 93 del RD 500/1990, estableix la següent informació que ha d’obtenirse com a conseqüència de la liquidació del pressupost:
“a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a
31 de desembre.
b) El resultat pressupostari de l’exercici.
c) Els romanents de crèdit.
d) El romanent de tresoreria”.
Formada per la intervenció la liquidació corresponent a l’exercici tancat a 31
de desembre de 2015 i el detall de la qual es conté ampliat en el preceptiu
informe de la intervenció municipal, s’ha obtingut la següent informació:
A. Ajuntament de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:.......................... 3.724.404,62
Modificacions de despeses: ................................ 223.664,33
Pressupost definitiu de despeses:........................ 3.948.068,95
Despeses autoritzades:........................................ 3.539.262,47
Despeses compromeses: .................................... 3.539.262,47
Obligacions reconegudes:.................................... 3.539.262,47
Despeses ordenades:........................................... 3.031.225,37
Pagaments realitzats:........................................... 3.031.225,37
Obligacions pendents de pagament:..................... 508.037,10
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 490.238,69
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 490.238,69
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’ex.: 0
______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 508.037,10
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1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: ............................3.724.404,62
Modificacions d’ingressos: .................................. 223.664,33
Pressupost definitiu d’ingressos: .........................3.948.068,95
Drets reconeguts: ................................................3.414.216,34
Drets anul·lats: .....................................................
0,00
Recaptació neta: .................................................2.464.669,18
Drets pendents de cobrament: ............................ 949.547,16
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 735.519,81
Baixes: 0,00
Recaptació: 246.795,57
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 488.724,24
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.438.271,40
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets................................................................3.414.216,34
– Obligacions reconegudes netes.................................................3.539.262,47
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
- 125.046,13
– Desviacions positives de finançament....................................... 37.024,21
+ Desviacions negatives de finançament................................
189.167,06
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria..........
0,00
+ Resultat d’operacions comercials.............................................................0,00
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
27.096,72
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI
..............................1.476.926,41
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs......................... 949.547,16
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................ 488.724,24
D’altres operacions no pressupostàries...........................................38.655,01
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva......................48.478,58
– Saldos de cobrament dubtós ...................................................... 20.601,22
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
......................................1.168.783,01
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................508.037,10
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...........
0,00
D’altres operacions no pressupostàries..................................660.745,91
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............ 5.019,45
+ FONS LÍQUIDS
............24.206,56

A

TRESORERIA

AL

FINAL

DE

L’EXERCICI

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA: ..................140.913,31
_______________________________________________________________
_
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .................................127.376,30
2. D’acord amb l’article 191.2 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, i
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat,
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament
dubtós, en 20.601,22 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals:
- Un mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.
- Un mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.
- Un mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la
liquidació.
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-

Un 100% a la resta d’exercicis.

3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
- Patrimoni Públic del Sòl: 103.889,10
- Urbanització Nucli Antic Sant Esteve d’en Bas: 37.024,21
B. Patronat Municipal de Turisme de La Vall d’en Bas
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: ........................ 80.000,00
Modificacions de despeses:........................................ 0,00
Pressupost definitiu de despeses: .................... 80.000,00
Despeses autoritzades: .................................... 67.102,79
Despeses compromeses: .................................. 67.102,79
Obligacions reconegudes: ................................. 67.102,79
Despeses ordenades: ........................................ 67.102,79
Pagaments realitzats: ........................................ 60.012,36
Obligacions pendents de pagament: ................. 7.090,43
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’ex.: 8.867,11
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 8.867,11
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 0
_______________________________________________________________
_
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
7.090,43
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: .......................... 80.000,00
Modificacions d’ingressos: ......................................... 0,00
Pressupost definitiu d’ingressos: ....................... 80.000,00
Drets reconeguts: .............................................. 69.536,46
Drets anul·lats: ........................................................... 0,00
Recaptació neta: .................................................36.334,89
Drets pendents de cobrament: ...........................33.201,57
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 29.293,73
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Baixes: 0,00
Recaptació: 29.293,73
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 0
_______________________________________________________________
_TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 33.201,57
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets...................................................... 69.536,46
– Obligacions reconegudes netes...................................... 67.102,79
_______________________________________________________________
_
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 2.001,59
– Desviacions positives de finançament................................................... 0,00
+ Desviacions negatives de finançament....................................................0,00
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria.....................0,00
+ Resultat d’operacions comercials.............................................................0,00
_______________________________________________________________
_
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 2.433,67
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE
......33.318,62
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................33.201,57
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................
0,00
D’altres operacions no pressupostàries................................... 117,05
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
0,00
– Saldos de cobrament dubtós
0,00

L’EX.

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EX. .......7.187,11
De pressupostos de despeses. Exercici en curs........................ 7.090,43
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
0,00
D’altres operacions no pressupostàries..................................
96,68
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– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

3.030,00

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERCICI ..... 3.923,95
– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB FINANÇAMENT FINALISTA: ......... 0,00
_____________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .............. 33.085,46
2. D’acord amb l’article 191.2 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, i
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat,
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament
dubtós, en 0 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte
l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no
implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són els que estableix l’article 193 bis al RD
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals:
- Un mínim d’un 25% en els dos exercicis anteriors al de la liquidació.
- Un mínim d’un 50% en el tercer exercici anterior al de la liquidació.
- Un mínim d’un 75% en el quart i cinquè exercicis anteriors al de la
liquidació.
- Un 100% a la resta d’exercicis.
FONAMENTS DRET
En la tramitació i confecció de l’expedient, és d’aplicació la següent normativa:
Articles 191 a 193, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
TRLRHL
Articles 89 a 105 de la secció tercera del capítol III del RD 500/1990, de 20
d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL
Regles 76 a 86 i concordants, de l’Ordre 4041/2004, de 23 de novembre, per
la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
Articles 3, 6 i 11 de la LOEPSF.
Article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1 d'octubre, que desenvolupa les
obligacions de subministrament d'informació.
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Articles 4, 15 i 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre que
desenvolupa la Llei general d'estabilitat pressupostària.
Pel secretari i l’interventor de la Corporació s’han emès els corresponents
informes preceptius.
En base a les atribucions legals que em confereix la normativa vigent
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.
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5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. APROVAR la liquidació de l’exercici 2015 que presenta les dades la
informació continguda en els antecedents anteriors i ampliada a l’informe de la
intervenció.
2. Donar compte de la liquidació aprovada al ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri.
3. En virtut del que disposa l'article 15 de l'Ordre EHA/2105/2012, d'1
d'octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació,
remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques còpia de la
liquidació juntament amb la restant informació prevista en aquest article. Així
ho mana i signa l’alcalde davant meu, el secretari, que dono fe.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que són els pressupostos
tancats del 2015, que ja ho havia comentat una mica pels Comptes Generals,
que respecte als ingressos s’ha executat el 86,46%, respecte a les despeses
89,65% i el 90% de les inversions previstes. Respecte a les despeses
executades corrents s’ha executat el 96,91%. Explica també que el deute a
llarg termini és del 44,50%, que s’ha liquidat més que el 2014, s’ha amortitzat
però en canvi ha pujat el deute a curt termini, ja que les pòlisses han d’estar
cobertes a 31 de desembre. Que ha estat necessari pagar 600.000 euros pel
Feder per no perdre subvencions i per tant el problema és el líquid. El senyor
Calm intervé i comenta que renegociant els préstecs també es baixa
l’endeutament i el senyor alcalde li contesta que també al 2016 perquè es
comença a amortitzar al juny. Afegeix que hi ha certes tensions de Tresoreria
però que segueixen pagant a trenta dies. També que la Generalitat ens deu
molts diners i que s’hi està treballant. El senyor Calm pren la paraula i explica
que aviat no donaran diners i que desgraciadament no hi ha línies noves de
subvenció, que el que deuen deu ser molt vell. El senyor alcalde afegeix que de
tota manera es van presentant subvencions i ens en anem sortint. Que s’ha
aconseguit un romanent final de 127.000 euros, que el 2014 era de 113.000
euros i que malgrat tot, es manté el romanent alt. Comenta també que l’antic
equip de govern ha estat molt caut. També, que insisteix que aquests comptes
són compartits perquè fins el juny eren seus. Seguidament es procedeix a votar
i s’aprova per unanimitat.
6. Aprovació
privada

de la compatibilitat per exercir activitat professionals
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Vista la sol.licitud de data 21 de març de 2016 presentada per el treballador
Xevi Collell Colomer , en el qual demana que es reconegui la compatibilitat de
les tasques que exerceix en aquest Ajuntament amb l’exercici de l’activitat
privada com a museòleg.
Vist el que estableixen els articles 11a i 15 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions
públiques, en concret, l’article 14 que estableix que l’exercici d’activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les administracions
públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, essent l’òrgan
competent el Ple en el cas de l’administració local.
Vist l’article 53.5 de la Llei 7/2007 , de 13 d’abril, d’Estatut Bàsic d’empleat
públic i el 154 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament de Personal al
servei de les entitats locals,
Vistos els articles 52.2r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text
refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 22.g)de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 145 del
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de Text refòs de disposicions
legals en matèria de règim local, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar la compatibilitat perquè el Sr. Xevi Collell Colomer ,
treballador d’aquest Ajuntament pugui exercir professionalment com a
museòleg.
SEGON: Aquesta declaració de compatibilitat no suposa cap modificació de la
jornada de treball ni de l’horari de l’interessat.
TERCER: Notificar aquest acord a l’interessat.
S’incorpora la regidora Cristina Molas. Un cop llegida la Proposta el senyor
alcalde explica que en Xevi és el tècnic que porta el Museu i altres temes i que
com a professional també l’animem a fer altres coses, que li ha sorgit un treball
concret i er així ho demana i el senyor Calm contesta que és un bon
professional que per això es va fitxar. Seguidament es procedeix a votar i
s’aprova per unanimitat.
7. EL MÓN LOCAL EN CONTRA DE L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I
L'ESTAT DE TURQUIA
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis
catalans i institucions supramunicipals que treballen conjuntament per la
solidaritat, la pau i els drets humans, rebutja aquest acord que no respecta el
Dret Internacional.
14

Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant
suport a les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons
Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin als municipis
catalans, com expressa el president de la Generalitat de Catalunya, Molt
Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions
de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està
preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord,
lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es
compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió
Europea va acordar l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes
responsabilitats a l’Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i
Melilla amb el Marroc o amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de
territori comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del
2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de visats i
avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de
milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de
persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment
de les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de
l’OTAN, segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin
arribar a les illes gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar
la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000
persones.
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els
suposats valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets
humans. L’execució del text aprovat impedeix a totes les persones que arribin
de forma irregular a Grècia la possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no
existeix una altra via que no sigui la irregularitat.
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les
persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions
de control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si
volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània,
cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris,
possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països
d’origen i trànsit, etc.
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper
vergonyós que tenen els estats i les institucions europees des de l’inici
d’aquesta crisi que xoca frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció
de Ginebra i amb l’article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE,
segons el qual es prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives.
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint
condicions dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com
veiem a Calais, a Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a
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tocar dir prou a nosaltres, al món local, a la societat civil organitzada, i a les
ciutadanes i ciutadans d’aquesta Europa que ens fa vergonya i :
•

Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi
l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als
refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell
Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret
Internacional.

•

Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals
i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la
seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones
reubicades i reassentades que li corresponen.

•

Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament,
l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a
Grècia.

•

Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya,
aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28
de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder
implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una
acollida estable i de qualitat.

•

Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori
d’acollida i protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les
necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva
vida en família i la seva integració.

•

Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats
que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

•

Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres
municipis per acollir les persones sol·licitants d’asil.

•

Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi
per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la
interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure
la cohesió social.

•

Endegarem i garantirem polítiques municipals
desenvolupament amb vocació transformadora.

de

cooperació

al
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Text basat en l'article L'acord UE-Turquia, una vergonya més d'Europa, de
Stop Mare Mortum
Un cop llegida la Proposta es vota la urgència per unanimitat.
Seguidament el senyor alcalde explica que és un tema de rabiosa actualitat,
que el Fons Català de Desenvolupament té molta solvència i que es refereix al
tema dels refugiats i a l’acord entre l’UE i Turquia. Que és un tema gravíssim
per moltes persones que estan en situació límit. Que ja es va fer una Moció
com a Consell Comarcal i que es van aprovar uns ajuts i s’oferien nombres de
places per acollir refugiats i també ho ha fet el president de la Generalitat i que
cal seguir treballant. Finalment dóna gràcies per admetre la Moció. Es
procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
Seguidament el senyor alcalde explica alguns temes:
Respecte a l’acomiadament de l’Albert Badia explica que els seus advocats van
renunciar a la demanda i que les nostres advocades diuen que les coses es
van fer ben fetes, que per tant, no s’ha pagat res més. Per altra banda en els
propers plens ja es començarà a posar sobre la taula el tema del concurs
d’aigua i jardineria i també s’afegirà una borsa de treball, sobretot per la Llar
d’infants, per gent que estan a llistes i pleguen i cal cobrir-los ràpidament. Que
la borsa es farà amb una puntuació.
Seguidament explica el tema de l’Ecomuseu, que s’ha anat treballant amb
molta discreció. Que s’ha decidit que serà un Centre de Natura i Cultura de Can
Trona, per ser més polivalent. Que a finals de maig estaran acabades les
obres, s’obriran els espais i la resta de moment estarà parat, serà la recepció,
acolliment, oficina de turisme, la sala permanent i l’auditori. Que respecte
aquest es vol canviar temes de la taula per poder fer no només conferències,
sinó també concerts de petit format, etc. Que s’està preparant l’exposició de
productes de la Vall pel tema Feder, on hi haurà exposició de productes
agroalimentaris, artesans, industrials. Que s’ha parlat ja amb empresaris i
responsables. Que moltes vegades ni nosaltres coneixem el que tenim a la
Vall. També pel que fa a l’evolució de l’espai, s’ha parlat amb molts agents, que
s’han obert moltes portes perquè hi hagi polivalència. Que ha parlat amb la
UAB per fer campus arqueològics junt amb sis municipis més, que s’ha
conversat amb el Museu del Ter, també pel tema etnogràfic s’ha parlat amb la
Universitat de Girona, amb l’Ajuntament d’Olot, amb l’IMPC, Consell, Museu
Etnogràfic de Catalunya i altres per acabar de repensar el tema perquè
funcioni. Pren la paraula el senyor Calm i comenta que també és important que
es parli amb Sant Feliu i les Planes perquè a la Vall d’Hostoles hi havia els
remences i és un tema únic i que és interessant que es faci conjuntament
perquè es trobin recursos. Comenta també que ell tampoc se’n sortien amb en
Julià per la primera sala, però que la segona dóna per molt. Que es pot marcar
un tanto important i el senyor alcalde li contesta que ja ha parlat amb els
alcaldes. El senyor Calm afegeix que ara un museu d’eines ja no es porta i un
cop vist un vistos tots, però el tema interactiu i remences això sí que té èxit
perquè o vas a la Vall o no ho veus enlloc. El senyor alcalde contesta que ja ha
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parlat i que sigui aquí el punt de partida i que després es fan sortides als
castells, que sigui un punt de referència i trobada, el lloc més potent, que és la
raó de ser d’aquest equipament amb tanta embargadura i i que sinó no té
sentit. Que és cert que els remences és important però que només això no és
suficient, que cal anar més enllà. Cal trobar més sortides de finançament i un
retorn social, que se’n faci ús i s’utilitzi. El senyor Calm intervé i comenta que té
l’auditori millor de la comarca i el senyor alcalde li contesta que d’acord que
només és una part. Que cal tenir converses amb Olot i comarca perquè ho
utilitzin i el senyor Calm li contesta que dubta que serveixi i millor la universitat,
que tothom tira cap a casa, que la comarca haurà de ser valenta, que el Museu
només podrà ser a la Vall on hi ha el màxim membres de pagesos censats, que
no hi ha polígons, que s’ha apostat per l’agricultura. El senyor alcalde li
contesta que només això, que hi ha molts fronts perquè dins la marca Cultura i
Medi Ambient, entra molt més, és un lloc polivalent i multidisciplinar. El senyor
Calm afegeix que cal anar a Madrid, a la Plaça del Rei, número 1, que hi havia
el compromís de subvencionar tres vegades i que només se n’han fet dos i que
cal insistir. El senyor alcalde li contesta que són molt pesats i que ja ho fan.
També comenta que es fa la jornada de portes obertes i el senyor Calm li
contesta que no els faci por que quan funcioni agradarà a tothom. El senyor
Calm afegeix que els felicita, per seguir endavant, que ell està orgullós i
satisfet del que van iniciar, que el nou equip va dir que el liquidaria i no ho ha
fet i que li sembla molt bé que siguin valents. El senyor alcalde contesta que no
es van escoltar bé, que no l’havien fet així i ho segueixen dient, però que han
de ser responsables, que tenen un repte i deures que complir, que cal treballar
per dotar-lo d’una altra visió. El senyor Calm afegeix que un ecomuseu
necessita aquestes dimensions, que cal ser museu per les línies d’ajut, no
Centre d’interpretació. El senyor alcalde contesta que ara ja el reconeixen per
accedir a subvencions i que ser un museu requereix moltes obligacions. El
senyor Calm afegeix que el Ministeri de Cultura va determinar el projecte.
Seguidament el senyor alcalde parla de dos temes més. Una que el senyor
Gumi ara és el president de l’ADF a proposta de l’antic president. Que es farà
una reunió de l’Assemblea a Riudaura i també el tema de les rotondes que es
parlarà amb el director general de Carreteres i el secretari general el proper dia
19 d’abril, per posar-se d’acord també amb les Preses per fer dues rotondes,
que ja se n’ha començat a parlar, una a l’entrada de les Preses i una altra a la
sortida no molt allunyada amb prohibicions de girs a l’esquerra. Que hi ha uns
18.000 vehicles diaris de pas, a vegades repetits i més de la meitat són
moviments de gent nostra, si bé el cap de setmana és diferent, que els girs a
l’esquerra provoquen retencions i també cal fer la supressió dels semàfors, que
encara no s’ha dibuixat i que quan es concreti ho explicarem i també als veïns.
El senyor Calm contesta que d’acord però que això és un perill perquè no es
faci mai més una variant i que a la llarga quan engeguin tot el trànsit, les
retencions hi seran igual. Que quan s’obri la variant d’Olot hi haurà barreja amb
el trànsit de camions i que s’obrirà tot el trànsit també a Bracons, perquè és
il·legal les restriccions que es fan ara, que els que venen de Lleida i Saragossa
ho tenen més fàcil passar per aquí. El senyor alcalde contesta que són dos
coses paral·leles però diferents. Que primer cal solucionar les retencions ara i
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que després cal trobar consens per la variant. El senyor Calm comenta que el
projecte ha de ser conjunt que sinó s’ha begut oli.
El senyor alcalde li contesta que poden fer un Ple monogràfic perquè el tema
és prou important i que tampoc es pot obviar que va per llarg fins i tot la variant
d’Olot. Que hi ha consens dels tres alcaldes que o es considera la mateixa
variant o anem malament. Que és molt important la variant d’Olot perquè
condiciona molt l’entrada de la Vall.
Pren la paraula la senyora Pilar i explica respecte a un altre tema, que els
Mossos faran xerrades a la població per evitar robatoris, que per part dels
mossos de proximitat es donaran suggeriments i l’any passat estava enfocat a
la gent gran i ara el mateix a tots els locals i que ja es farà difusió del calendari.
Seguidament la senyora Anna Mercader explica que es fa una jornada de
portes obertes a la Llar d’Infants, de les 11 h a les 13 h per famílies
interessades per explicar espai, educadores i nova metodologia. També es
faran les inscripcions, tant de la Llar com del Casal. Informa també que l’Aina
Blanc del Mallol substitueix a la Janina que ha marxat per incorporar-se a
Ensenyament.
Pren la paraula la senyora Cristina Molas i explica que el Butlletí és al forn, que
es repartirà ja, que té vuit pàgines i que el color de fons canviarà en funció de
l’època de l’any. Hi haurà un tema d’interès general, un de reciclatge (primer
municipi que canviarà de contenidors), dos pàgines de notícies d’obres,
carreteres, etc, una part destinada a entitats de la Vall (s’incorpora perfil dels
gegants), es fa una promoció de la dona a la Vall, una explicació del col·la Bas,
el racó del ciutadà, notícies d’opinió, receptes, poesia. També dos notícies
llargues (llar d’infants i enquestes als avis). També es manté obert a l’oposició i
el senyor Domènech contesta que a partir del primer ja hi treballaran.
La senyora Cristina comenta que es dirà la “Vall bull”.
Pren la paraula el senyor Domènech i comenta que al local dels Hostalets es
volen comprar coses per la cuina i que cal parlar amb la Comissió, si es pagarà
un euro per persona, si hi havia paga i senyal o no etc, que passa si hi ha
desperfectes. Que hi ha dubtes respecte a la gent de fora. Comenta que es va
obrir el local a mainada i que no en sabien res. La senyora Cristina contesta
que el Reglament està en funcionament fa tres mesos, que cal adaptar-s’hi
tothom i que a vegades cal prendre decisions sobre la marxa, que caldrà
corregir coses.
El senyor alcalde contesta que el Reglament s’ha fet per posar ordre amb
consens de tothom i que cal adaptar-se a coses que poden sorgir i estan oberts
a fer-ho.
El senyor Domènech comenta que potser cal tenir l’espai de la cuina tancat,
que hi ha l’experiència d’uns nois que van consumir alcohol i van omplir les
ampolles amb aigua. El senyor Pujiula intervé i comenta que ja hi ha
l’assegurança i que en cas d’emergència com l’altre dia és diferent i llavors sí
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que es podria tancar la cuina. El senyor Domènech contesta que també cal
veure si necessiten punt d’aigua, neveres, etc.
La senyora Cristina comenta que es tornaran a trobar per parlar totes aquestes
coses i el senyor Domènech afegeix que potser caldrà una fiança per l’ús de la
cuina.
Pren la paraula el senyor Sergi i comenta que ha rebut una queixa d’algú que
va utilitzar el pavelló, va pagar 30 euros de neteja, que van fregar i que un
regidor els hi va fer crits perquè ho havien deixat brut. El senyor alcalde
contesta que devia ser un dia que hi havia dos actes el cap de setmana i que si
la persona de la neteja ho diu, es comenta de bon rotllo.
El senyor Domènech demana per la paret que s’ha de fer al darrere del local
dels Hostalets i el senyor Pujiula contesta que ja s’ha decidit el lloc i es farà al
darrere perquè quedi hem definit d’espai de brasa. El senyor Domènech
pregunta quan es farà i el senyor Pujol contesta que la brigada té moltes
urgències i dóna pel que dóna i que ja està feta la previsió. El senyor
Domènech també demana com està el tema de la regulació del carrer Teixeda i
el senyor Pujiula contesta que cal parlar-ne amb els veïns. La senyora Cristina
pregunta al senyor Domènech si li agradaria participar en la Comissió de
mobilitat i el senyor Domènech contesta que sí als Hostalets perquè els altres
llocs no els coneix.
Per últim, el senyor Calm intervé i demana sobre un tema que potser està resolt
però que hi havia un expedient obert al senyor Jordi Prat que cal que baixi una
tanca i que no s’ha fet i que el veí es va queixar i que cal resoldre aquest tema.
El senyor alcalde contesta que d’acord i que ja parlaran amb ell de diversos
temes pendents.
S’aixeca la sessió a les vint-i-dues hores i quinze minuts.
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