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 31 DE
JULIOL DE 2018

Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ordinari
31 de juliol de 2018
de 20:05 a 20:56
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, regidora 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. Miquel Calm Puig, regidor del PDeCAT
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:
Sra. Dúnia Clota i Serramitjana, regidora del PDeCAT

Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, el Sr. Alcalde obre la sessió.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior 26 de juny de 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.- Acord de delegació a la Diputació de Girona de la gestió, recaptació i
inspecció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana

ACORD
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre
d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així
com la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període
voluntari i executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les administracions
públiques prestaran en l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions
poguessin sol·licitar per a l'eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que
els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant
TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran
delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants
ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa
de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que
es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta
realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat,
amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la
Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:

PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article
7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a
continuació s’especifiquen:
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TIPUS D'INGRÉS

Impost d’Increment del Valor
del Terreny de Naturalesa
Urbana (IIVTNU)

GESTIÓ LIQUIDACIÓ

X

X

RECAPTACIÓ
Voluntària

Executiva

X

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació
de 20 d’octubre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 30 d’octubre
de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes
i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de
quatre (4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats
en matèria de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb
anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament
d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la
sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis
(6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla
el present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis
encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada
per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves
pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació
de Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una
certificació que s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
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SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en
compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que
siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.

ANNEX I

La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:
•

Delegació de la gestió i de la recaptació en període de
pagament voluntari dels ingressos de dret públic

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a. Les actuacions per a la informació i assistència del contribuent referides a
les matèries objecte de delegació.
b. La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries o padrons fiscals, possibilitat de la tramitació d’altes, baixes i
modificacions en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i
exposició pública.
c. La realització de liquidacions que condueixen a la determinació del deute
tributari.
d. La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i
bonificacions.
e. La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats
f. La determinació dels períodes de pagament voluntari en deutes per rebut
g. Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’entitats
col·laboradores i establir els límits de la col·laboració.
h. Practicar notificacions col·lectives en deutes per rebut i individuals en
liquidacions per ingrés directe.
i. L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions
de pagament, així com la recaptació dels mateixos.
j. La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament,
liquidant si escau els interessos corresponents
k. Practicar prorratejos en els supòsits legalment previstos.
l. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les.
m. Resoldre dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
n. Acordar la suspensió del procediment.
o. Resolució de recursos interposats contra actes dictats en matèria de
gestió tributària i recaptació voluntària dels ingressos delegats
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p. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la
gestió tributària i la recaptació voluntària dels tributs delegats.
•

Delegació de la recaptació en període de pagament executiu

El contingut d’aquesta delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a. Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’entitats
col·laboradores i establir els límits de la col·laboració.
b. Expedir relacions de deutors per rebuts i certificacions de descobert per
liquidacions d’ingrés directe
c. Dictar la provisió de constrenyiment, quan sigui procedent, notificar-la i
resoldre els recursos contra aquest acte administratiu.
d. La liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos de
demora i costes
e. Emetre documents cobratoris i acreditacions de pagament
f. Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments
g. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les
h. Ordenar la constitució d’hipoteques especials
i. Dictar acords de derivació de procediment.
j. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats
k. Autoritzar i presidir subhastes
l. Acordar la suspensió del procediment
m. Resoldre terceries de domini i de millor dret
n. Proposar l’adjudicació de bens a l’Ajuntament, expedint les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els registres públics
o. Aprovar la prescripció del deute
p. Declarar crèdits incobrables per resultar fallits els obligats al pagament.
q. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la
recaptació executiva dels tributs delegats

Un cop llegida la proposta l’Alcalde explica l’acord. Seguidament es procedeix a
votar i s’aprova per unanimitat.

3.- Ratificar Decret d’Alcaldia 12/2018
Lluís Amat Batalla, alcalde-president de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas
Antecedents
L’Ajuntament de La Vall d’en Bas té interès a sol·licitar la subvenció de la
RESOLUCIÓ TES/947/2018, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i
preparació per a la reutilització de residus municipals.
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Actualment no disposa dels mitjans tècnics suficients per redactar la memòria
tècnica de les actuacions que cal dur a terme, ni la seva execució.
Vist que Consell Comarcal de la Garrotxa, per mitjà del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública (SIGMA), s’ha ofert per sol·licitar la subvenció en
representació dels municipis de la comarca que hi estiguin interessats i que
assumirà les despeses que no financi l’Agència de Residus de Catalunya.
Que es sol·licita l’acceptació d’aquest encàrrec mitjançant decret d’alcaldia.
Fonaments de dret
Articles 25.1.c) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
Articles 10 o 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tot l'anterior,
HE RESOLT:
PRIMER.- Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la
subvenció de la RESOLUCIÓ TES/947/2018, d’11 de maig i l’execució de les
actuacions objecte de subvenció per a dos àmbits: la redacció del Pla Local de
Prevenció (PLP) de Residus Municipals de la Garrotxa i la prevenció del
malbaratament alimentari als centres educatius.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia per signar la documentació que es derivi d’aquest
encàrrec.
TERCER.- Convalidar aquest decret en la propera sessió plenària.
QUART.- Afirmar que no s’han sol·licitat altres ajuts públics o privats per a la
mateixa activitat / actuació.
CINQUÈ.- Afirmar que no es disposa de Pla Local de Prevenció (PLP) de
Residus del municipi de La Vall d’en Bas.

Un cop llegida la proposta l’Alcalde explica l’acord.
Pren la paraula el Sr. Calm i comenta, en relació al tema de residus, que sempre
estem allà mateix, que cada any pugen els costos.
El Sr. Alcalde explica que s’han dut a terme quatre experiències pilot i sembla
que els contenidors amb targeta i la recollida porta a porta són els més eficients.
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Afegeix que s’ha de debatre quin és el mecanisme més eficient i veure quin
model optem; si el porta a porta o contenidors amb targeta.
El Sr. Alcalde comenta que el SIGMA preferiria un mateix sistema per tots els
municipis i seria bo parlar i decidir entre tots.
El Sr. Calm comenta que el Consell de la Selva té el sistema més barat i que ell
portaria els residus a Osona i que es fes una gestió directe.
El Sr. Alcalde comenta que en aquests moments el debat està en el model de
recollida i no el model de gestió.
El Sr. Calm comenta que apostaria pel sistema que utilitza el Consell Comarcal
de la Selva, que compra de flota i fa la gestió directa, i així aconseguir un estalvi.
El Sr. Alcalde es compromet en el següent Consell d’Alcaldes a comentar aquest
tema.
Sr. Calm comenta que la Planta d’Osona està sobre dimensionada i podríem
portar les deixalles.
La Sra. Cristina Molas també es compromet a comentar-ho.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els regidors
assistents.

4- Donar compte del Decret d’Alcaldia 16/2018
Atès que la secretària interventora interina d’aquest ajuntament Sra. Núria
Camps Mas, va cessar d’aquest càrrec per anar en una comissió de serveis a
l’ajuntament de Vic per realitzar tasques pròpies de la plaça que té en propietat a
l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, en concret de funcionari de categoria A1,
escala d’Administració Especial, tècnic en Dret, a partir del dia 14 de maig
d’enguany.
Atès que la Sra. Marta Mercader Colomer és la funcionària de carrera de
categoria A2 i ha acreditat la capacitació exigida.
Vist l’article 33 del reial decret 1732/94 de 29 de juliol sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
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Atès que correspon a l’alcalde el nomenament accidental esmentat en aplicació
del que disposa el punt 3r, de l’article 30 del Decret 195/2008 de 7 d’octubre pel
qual es regulen determinats aspectes de règim jurídic de personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya
En virtut d’això,
DISPOSO:
1. Nomenar accidentalment a la Sra. Marta Mercader Colomer amb DNI
40325722Y com a secretària-interventora de l’Ajuntament de La Vall d’en
Bas, amb efectes a partir del dia d’avui. Tanmateix el nomenament
quedarà sense efecte en el moment en què es proveeixi el lloc pels
procediment legalment previstos o per mitjà d’un altre nomenament
accidental o interí.
2. Donar compte d’aquest Decret a l’interessat als efectes de que prengui
possessió del càrrec, a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i al ple municipal en la propera cessió que es
celebri.
L’Alcalde dóna compte del Decret i els assistents es donen per assabentat.
Seguidament el Sr. Calm comenta que està molt content del nomenament de la
Sra. Marta Mercader. Creuen que s’ho mereix i està totalment d’acord.
4.- Despatx Oficial

Tot seguit el Sr. Alcalde dóna compte de les visites, reunions i entrevistes
realitzades:

JUNY
Dv 29

* Reunió per arranjar el camí de Toralles (Puigpardines)
* Celebració jubilació Rosa Casi (Escola Verntallat)

Dss 30

* Dinar del Casal d'Avis de Sant Privat

JULIOL
Dg 1

* Aplec de Falgars
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* Benvinguda als participants del Camp de Treball de Els Hostalets
d'en Bas
Dll 2

* Reunió amb Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge

Dm 3

* Reunió junt amb el regidor Lluís Pujiula, de preparació d'unes
futures Jornades de Muntanya a La Vall d'en Bas

Dj 5

* Reunió amb l'Equip directiu de l'INS Bosc de la Coma
* Consell d'alcaldes extraordinari

Dv 6

* Acte compra Volcà Santa Margarita (Santa Pau)
* 1a inspecció a El Mirador del Puigsacalm
* DOC del mes
* 1r Concert d'estiu

Dll 9

* Reunió Comissió de Seguiment Variant de l'Ajuntament de La Vall
d'en Bas

Dm 10

* Reunió amb l'AMPA del Parvulari i la Llar d'Infants

Dj 12

* Visita de Marta Vila Directora General de Joventut

Dv 13

* Visita i entrega de la medalla pels seus 100 anys a la Julita
Davesa

Dss 14

* Assistència a la Manifestació a BCN per la llibertat dels presos
polítics i exiliats

Dll 16

* Reunió amb l'AAVV de Sant Esteve d'en Bas
* Reunió a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, amb els tres municipis garrotxins
"afectats" per l'anomenada Variant

Dm 17

* Reunió amb el vicerector de la UdG: conveni i càtedra
* Reunió amb veïns a Can Trona, per explicació arranjament
parcel·lària

Dc 18

* Reunió al Consell Comarcal amb responsables del CTTI (Centre
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya)
*Reunió amb PRODAISA

Dll 23

* Junta Territorial de DINÀMIG (Campus Garrotxa, polígons...)

Dm 24

* Assistència acte a Prats de Molló (AMI) de presentació del
manifest dels alcaldes de la Catalunya Nord per la defensa de les
llibertats democràtiques
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Dj 26

* 2a inspecció a El Mirador del Puigsacalm
* Obertura sobres Pliques procediment de contractació de servei de
Jardineria

Dv 27

*Resolució Autorització Centre de Serveis Gent Gran El Mirador del
Puigsacalm
* Resolució d'acreditació per atendre persones amb prestació
econòmica vinculada del Sistema Català d'Autonomia i atenció a
la Dependència

Dg 29

* Diada Groga, organitzada per les entitats de La Vall d'en Bas

Dll 30

* Roda de Premsa: obertura de El Mirador del Puigsacalm
* Visita treballadors i regidors
* Reunió amb l'Associació d'Empresaris de la Vall

Seguidament el Sr. Domènech pregunta en relació al camp d’aprenentatge, el
motiu per la qual es va fer al Local Social dels Hostalets i no a l’Alberg de
Joventut.
Sr. Alcalde comenta que és l’únic local social que es podia utilitzar ja que era el
més pròxim a camp de treball.
Sr. Calm comenta que s’ha de vigilar per si passa alguna cosa.
El Sr. Alcalde explica que van tenir la visita de la Sra. Directora General i que es
va seguir la normativa. Aquest camp de treball depèn de la Generalitat i
l’Ajuntament va col·laborar. Afegeix que semblava una bona proposta anar al
Local Social dels Hostalets ja que es podia anar a peu i estaven molt a prop del
lloc de treball.
El Sr. Domènech comenta el fet que això no impliqués un cost i que no
provoquessin cap desperfecte.
El Sr. Alcalde comenta que aquest grup va ser molt adequat, que anaven per
feina i la valoració que es va fer va ser molt alta. Afegeix que el Sr. Albert,
responsable de l’empresa Arriant, també li va fer arribar una valoració molt
positiva, molt bona. Respecte els costos, reitera que tot està regulat i assegurat.
El Sr. Pujiula explica el projecte de les Jornades de Muntanya. Comenta que a
partir del mes de juny s’hi ha implicat el GECA però tot i així aquest projecte està
en un estat embrionari i se suposa que aquestes jornades seran cap a la
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primavera. Afegeix que és un projecte que s’inicia a partir d’una proposta de
l’empresa Lymbus.
La Sra. Pilar Fabregó comenta la col·laboració del GECA en aquest projecte.
El Sr. Pujiula està content que el GECA s’impliqui en aquest projecte i així es
pugui mantenir una certa continuïtat.
Sr. Calm comenta, en relació a l’acte de divendres 6 al Volcà Santa Margarida,
que sí que va col·laborar molt en la compra del Volcà. Afegeix que va apostar
per aquesta compra i que el Sr. Nogué el va ajudar, amb la col·laboració de la
Diputació de Girona.
El Sr. Calm comenta respecte la reunió de la Comissió de Seguiment Variant,
que era membre de la Comissió Observatori de Paisatge i que està bé que es
treballi en aquest tema. Afegeix que s’ha de vetllar molt bé i creu que l’Estat ho
desencallarà. Comenta que el Sr. Bramon desencallarà (la part d’Olot) i si no
tenim un acord, la Generalitat tirarà endavant i La Vall d’en Bas es quedarà fora.
El Sr. Calm comenta que s’ha de vigilar que la Generalitat no tiri pel dret, que en
el seu moment la Generalitat promet moltes coses i després no fa res.
El Sr. Alcalde està d’acord que s’ha de vetllar per aquest tema, i recalca que si
l’Observatori del Paisatge s’ha entès és gràcies a la demanda i insistència de
l’Equip de Govern de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas,

5.- Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Calm i explica un problema que va haver-hi amb els
lavabos de la Festa Major de Joanetes i es queixa de la resposta que es va
donar per part d’un treballador de la brigada.
El Sr. Alcalde respon dient que el problema ja està solucionat.
El Sr. Calm afegeix que aquests desperfectes van costar uns diners, que es va
haver de fer obres i que s’hauria de mantenir.
El Sr. Alcalde comenta que els lavabos es van deixar en un altre municipi i es
van fer mal bé. Afegeix que el Sr. Pere Molas ja ho va comentar i el problema es
va solucionar de seguida. El Sr. Alcalde, en relació a la resposta donada per la
brigada, està d’acord que no es poden fer aquests tipus de comentaris.
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El Sr. Domènech pregunta pel tema d’arranjament de la carretera, concretament
per la carretera del Veïnat de la Carrera a veure com està.
El Sr. Alcalde explica que serà la següent obra d’arranjament i que es va
sol·licitar al Pla de Camins al Consell Comarcal.
El Sr. Calm, en relació a l’arranjament de la carretera, comenta que estaria bé
buscar una altre solució perquè va molt lent.
El Sr. Alcalde respon dient que tant si es concedeix o no aquesta obra
d’arranjament, en el Pressupost 2019 es pressupostaria per realitzar-la.
El Sr. Pujolriu comenta que hi ha fils de telèfon molt baixos.
El Sr. Domènech comenta que al Carrer Oliva dels Hostalets hi ha una zona amb
desperfectes i que s’hauria de fer una petita intervenció i repintar les línies
grogues ja que no es veu gairebé.
El Sr. Alcalde anota els suggeriments
El Sr. Domènech comenta que el seu grup no ha tornat a tenir el local disponible
per reunir-se abans del Ple ja que tornava estar ocupat per les classes de ioga.
La Sra. Pilar Fabregó explica que s’han reorganitzat les activitats d’estiu i que ja
avisarà.

Seguidament i no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les
20:56 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

