AJUNTAMENT
DE LA VALL DE BIANYA
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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter:
Tipus:
Data:
Lloc:
Hora inici:
Hora acabament:

Ordinària
Ple
21/01/2015
Ajuntament de la Vall de Bianya
20:00 hores
21:10 hores

HI ASSISTEIXEN:
Presideix:
Secretari/ària:
Interventor/a:

Santi Reixach Garriga
Josefina Vidal Planagumà
Josefina Vidal Planagumà

Assistents
. SANTI REIXACH GARRIGA ‐ CIU
. MONTSERRAT JUNCÀ CASADESÚS ‐ CIU
. PERE PUIGVERT CORCOY ‐ CIU
. PERE DARNÉ PUJOL ‐ CIU
. LLUÍS BADOSA VENTURA ‐ CIU
. AGNÈS COLOM BESTREGUI ‐ CIU
. JORDI VALVERDE GARCÍA ‐ PSC ‐ PM
Excusen la seva assistència
. LIDIA BOSCH LLENÇA ‐ CIU
. JOAN GRABULOSA PUIGVERT ‐ CIU
Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, s’entra a conèixer els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.‐ APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR: El Sr. Alcalde proposa l’aprovació de l’Acta de la sessió
anterior PLE2014/10 Ordinària 19/11/2014, la qual és aprovada per unanimitat.
2.‐ DESPATX D’ALCALDIA:
Resolucions a ratificar: L’Alcalde dóna compte dels decrets, que es relacionen tot seguit,
dictats des de l’últim Ple, els quals són ratificats per unanimitat:
2015/2 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 16012015
2015/1 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 09012015
2014/95 APROVACIÓ 1ERA I ÚNICA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "ARRANJAMENT DEL CAMÍ QUE
UNEIX LA CARRETERA N‐260 AMB EL CAMÍ DE CAPSEC
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2014/94 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 23122014
2014/93 APROVACIÓ PRÒRROGA PER PRESENTAR PLA D'AUTOPROTECCIÓ. FUNDACIÓ ESPLAI
GIRONA
2014/92 ARXIU EXPEDIENT LEGALITZACIÓ MUR DE PEDRA A LA RECTORIA DE SANT MARTÍ DE
SOLAMAL
2014/91 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 19122014
2014/90 COMPAREIXENÇA EN EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 362/2013 INTERPOSAT PER
MONTSERRAT TIRADO DÍAZ.
2014/89 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 12122014
2014/88 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 05122014
2014/87 APROVACIÓ 1ERA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA: RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE CASTELLAR.
TRAM CAMÍ CRVB15 DEL PUIG A SANTA MARIA DE CASTELLAR
2014/86 LLICENCIA D'OBRES. ADEQUACIÓ LÍNIA AÈRIA A 25 KW (VIA ROMANA)
2014/85 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 28112014
2014/84 CONTRACTE MENOR. ADJUDICACIÓ MILLORA SANEJAMENT CARRER JAUME I DE LA
CANYA
2014/83 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA TURÍSTICA 2013 AL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA
2014/82 CONTRACTE MENOR. DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL
PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ QUE UNEIX LA N‐260 AMB EL CAMÍ DE CAPSEC
2014/81 APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ QUE
UNEIX LA CARRETERA N‐260 AMB EL CAMÍ DE CAPSEC
2014/80 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 21112014
2014/79 APROVACIÓ IMPOST MUNICIPAL SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES
Tot seguit es dóna compte de les visites, reunions i entrevistes realitzades:
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Des del ple del dia 19 de novembre del 2014 al Ple del dia 21 de gener de 2015 he rebut la
visita de 8 veïns/veïnes.
Reunions i/o entrevistes:
El dia 28 de novembre vaig assistir a la inauguració de la nova Plaça Mercat d’Olot
El dia 2 de desembre vaig assistir a la reunió ordinària del Consell Escolar de l’Escola Castanyer
de Sant Joan les Fonts
El dia 17 de desembre vaig assistir al Consell Rector de l’Hospital
El dia 20 de gener vaig assistir al Consell Escolar de l’Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts
3.‐ NOMENAMENT REPRESENTANT AL CONSELL DEL TERRITORI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL
D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA: Els Estatuts de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal
de la Garrotxa disposen, en el seu article 20 que la Fundació comptarà amb un Consell del
Territori que estarà integrat per un representant designat per l’Ajuntament de cada un dels
municipis de la comarca de la Garrotxa.
Ateses les funcions del Consell del Territori, s’acorda per unanimitat:
Primer: Nomenar al Sr. Santi Reixach Garriga, amb DNI núm. 40.277.217‐P com a representant
de l’Ajuntament de la Vall de Bianya al Consell del Territori de la Fundació Hospital d’Olot i
Comarcal de la Garrotxa.
Segon: Notificar aquest acord a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4.‐ ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA
NORD‐ORIENTAL DE CATALUNYA (ADRI‐NOC): Atès que en data 31 de desembre de 2014 es
va publicar al DOGC la Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva
presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya, 2014‐2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts
per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.
Atès que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord‐Oriental de Catalunya constituït el 30 de juny del 2008 que té entre els seus objectius
específic, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu
àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea, assumint a aquest efecte les
funcions de "Grup d'acció local" d'acord amb les directives comunitàries.
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Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre
AAM/387/2014, de 19 de desembre, integrats i adherits al grup d’acció local, és necessari que
els ajuntaments i entitats territorials corresponents manifestin la seva adhesió.
El ple acorda per UNANIMITAT:
Primer: Autoritzar l'adhesió del municipi de LA VALL DE BIANYA al GAL Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord‐Oriental de Catalunya
Segon: Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord‐Oriental de Catalunya.
5.‐ MODIFICACIÓ ESTATUTS DEl CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE
LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest
Ajuntament, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de
novembre de 2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar
compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament
de caràcter més operatiu, i sol∙licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i
aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la
Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu
amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a
l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al
quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència,
a la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats
entre Assemblea, Junta Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts es
necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria absoluta.
En virtut de l’anterior, el Ple acorda per unanimitat:
Primer: RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES LOCALS
PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva
Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014.
Segon: Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels
Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en
formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la
Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis
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associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants
podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es
podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap
membre no podrà rebre més de cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir el president.
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les
comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i
controlar‐ne l'activitat.
d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment
de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
f) Acordar la dissolució del Consell.
g) Incorporar‐se a altres unions d'associacions o separar‐se'n.
h) Sol∙licitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim interior.
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels
associats.
k) Conèixer les sol∙licituds presentades per ésser soci, així com les baixes
d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva.
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció‐Tresoreria i
Secretaria Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada
pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea
General d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:
 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6,
i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca
representada
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 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun
dels trams següents:
▪ municipis fins a 1.000 habitants
▪ municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
▪ municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per
votació
 Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb
el vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi
l'Assemblea.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes
que els membres del Consell han de satisfer.
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i
controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici
següent.
h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes
facultats.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar‐se perquè els serveis funcionin
amb normalitat.
j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la
manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que
aquests grups projectin dur a terme.
k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada
grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir:
‐ subvencions o altres ajuts.
‐ l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i
donar‐ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
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n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre
òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per
l’Assemblea d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea
General i de la Junta Executiva.
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta
Executiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Executiva.
e) Ordenar els pagaments vàlidament
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea
General
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta
Executiva
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit
o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició
dels fons es determina a l'article 36.
i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el
deleguin l'Assemblea General o la Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a
la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant,
absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els
seus membres.
Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació
actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim,
tota la documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social.
3. (..)
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4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la
llista de les persones assistents.
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà
comunicada a tots els ens locals associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera
convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa
d’acords, cal la presència de la meitat més un dels membres associats, havent de
ser‐hi presents el president i el secretari o les persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol∙licitar a l'òrgan de govern la
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol∙licitud també es
pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si
així ho decideix la majoria de les persones presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels
Estatuts, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en
una de ja existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis
presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals,
adoptat per majoria absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha
estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la
meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora
més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del president i del
secretari.
2. (..)
3. (..)
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no són objecte de modificació.
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Terce: Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i
del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de
ratificació de tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local,
als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives
d'ens locals
6.‐ APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL: Vist el Pla de Protecció Civil
municipal redactat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), per encàrrec de
l’Ajuntament, el qual inclou els següents documents:
‐
‐
‐
‐
‐

Document bàsic
Manual bàsic d’actuació, amb la cartografia corresponent.
Plantilla multirisc: Manual d’actuació per a riscos especials (sismes, inundacions,
incendis forestals i nevades) amb la cartografia corresponent.
Annexos generals amb la cartografia corresponent.
Programa d’implantació i manteniment.

L’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya correspon al Ple
de l’Ajuntament aprovar el Pla bàsic d’emergència municipal, els plans específics municipals,
els plans d’actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de
protecció civil d’àmbit municipal.
Per la seva banda l’article 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura
del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals, disposa
que els plans s’han de revisar cada quatre anys i que la revisió s’ha d’aprovar i homologar amb
el mateix procediment de l’aprovació i homologació inicials.
Per l’exposat i vista la documentació que integra el Pla de Protecció Civil, pel Ple acorda per
unanimitat:
Primer: Aprovar el Pla de Protecció Civil municipal integrat pels següents documents:
‐
‐
‐
‐
‐

Document bàsic
Manual bàsic d’actuació, amb la cartografia corresponent.
Plantilla multirisc: Manual d’actuació per a riscos especials (sismes, inundacions,
incendis forestals i nevades) amb la cartografia corresponent.
Annexos generals amb la cartografia corresponent.
Programa d’implantació i manteniment.

Segon: Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats a partir del
següent a la publicació de l’edicte al BOP. En aquest termini es podrà consultar l’expedient i
formular les al∙legacions que es considerin pertinent.
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En el cas que no es formulin al∙legacions durant el termini d’exposició pública, es considerarà
aprovat definitivament sense que sigui necessari un nou acord plenari.
Tercer: Un cop a provat definitivament, se’n donarà trasllat al Departament d’Interior perquè
homologui el Pla de Protecció Civil municipal per part de la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya.
Quart: Facultar a l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació amb
aquest acord.
Cinquè: Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Vall
de Bianya.
7.‐ APROVACIÓ CONVENI PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACCIONS MUNICIPALS EN
L'ÀMBIT DEL PROJECTE LA GARROTXA, TERRA DE VOLCANS, CULTURA I IDENTITAT:
L’Ajuntament de la Vall de Bianya participa en el projecte “Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i
Identitat” com a projecte únic i consolidat per fer del turisme un model competitiu, sostenible
i de qualitat que promou el Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest projecte ha estat
subvencionat en l’àmbit dels Plans de Foment Territorial del Turisme . Les actuacions que es
troben dins els projecte i en les quals participa l’Ajuntament de la Vall de Bianya són:
‐
‐

Garrotxa Cultour.
Millora cartellera Itinerannia

El cost d’aquestes actuacions és de 2.713,95 euros, dels quals un 60% està finançat per la
subvenció atorgada al Consell Comarcal de la Garrotxa en l’àmbit dels Plans de Foment
Territorial del Turisme.
A fi de poder regular i coordinar la gestió i execució de les actuacions que afecten al municipi
de la Vall de Bianya les parts han acordat vincular‐ho a través d’un conveni interadministratiu
de col∙laboració que reguli les obligacions a assumir per les parts.
Vist el conveni i atès el que disposen l’article 303 i següents del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer: Aprovar el conveni de col∙laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament de la Vall de Bianya per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit
del projecte “La Garrotxa, Terra de Volcans, Cultura i Identitat”.
Segon: Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per tal de fer
efectius aquests acords.
Tercer: Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
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8.‐ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8: PREUS PÚBLICS. TARIFA ROMÀNIC EXTREM:
Atesa l’organització de la cursa de muntanya Romànic Extrem, que inclou una marató i una
mitja marató, en la qual els participants paguen uns drets d’inscripció per a la seva
participació en la mateixa.
Atesa la necessitat de regularitzar aquets drets d’inscripció i donat que es tracta d’una
activitat de recepció voluntària i, per tant, d’un preu públic.
Vistes les tarifes proposades, s’acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar la modificació de l’article 6è, en concret l’apartat “Cursa de Muntanya” de
l’Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de preus públics, quedant redactat de la següent
manera:
“Cursa de Muntanya
‐ Marató:
‐
‐

23€ federats
28€ no federats
Mitja Marató:
15€ federats
20€ no federats
Les inscripcions que es realitzin l’últim mes abans de la cursa tindran un increment
de 5€, i hi haurà un suplement de 2€ per les inscripcions que es realitzin el dia
abans i el mateix dia de la cursa”.

Segon: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant l’exposició en el
taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar‐lo i presentar les
reclamacions que estimin oportunes, d’acord amb els que disposa l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Tercer: En cas de no produir‐se reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord
elevat a definitiu i el text íntegra de l’article modificat de l’Ordenança, la qual entrarà en vigor
a partir de la seva publicació i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
9.‐ DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT 4RT TRIMESTRE 2014: Per part de la secretària
interventora i en compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en els operacions comercials és presentat l’informe de morositat corresponents al
4rt. trimestre de 2014 que es transcriuen tot seguit:
“INFORME sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei contra la morositat
15/2010, pel pagament de les obligacions en un màxim de 30 dies (4rt trimestre exercici
2014).
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En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer: Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, el període mitjà de
pagament de l’Ajuntament durant el 4rt trimestre de 2014 ha estat de 15,01 dies i s’han
pagat 261 factures per import de 129.444,20 Euros. No s’ha pagat cap factura a més de 30
dies. Pel que fa a les factures pendents de pagament a 31/12/2014 hi ha 66 factures pendents
per import de 104.223,05 euros amb un període mitjà de 1,83dies, no havent‐hi factures
pendents de pagament de les quals s’excedeixin els 30 dies.
Pel que fa a l’empresa municipal Aigües del Túnel de Capsacosta SL, el període mitjà de
pagament durant el 4rt trimestre de 2014 ha estat de 14,65 dies i s’han pagat 54 factures per
import de 25.112,72 euros. No s’ha pagat cap factura a més de 30 dies. Pel que fa a les
factures pendents de pagament a 31/12/2014 hi ha 11 factures pendents per import de
5.840,89 euros, amb un període mitjà de 6,54 dies, no havent‐hi factures pendents de
pagament de les quals s’excedeixin els 30 dies.
Segon: Que d’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010 i segons les dades obrants a la
intervenció municipal, a 31/12/2014 no hi ha justificants de despesa respecte als quals hagi
transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que s’hagi reconegut
l’obligació de pagament, tant pel que fa a l’Ajuntament com a l’empresa municipal Aigües del
Túnel de Capsacosta SL.
Tercer: Que d’acord amb l’art. 4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se’n doni compte
al Ple de la corporació”.
Tots els regidors assistents es donen per assabentats.
10.‐ PRECS I PREGUNTES:
1) El Sr. Valverde prega que es demani a la Generalitat perquè recolzi la postura de
l’Ajuntament davant del nou traçat de la carretera N‐260 entre Olot i l’enllaç amb la carretera
C‐38 presentat pel Ministeri de Foment.
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2) El Sr. Valverde també demana que s’intenti que les entitats presentin al∙legacions ja que
com més en presentin millor.
I no havent‐hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:10 hores, de la qual s’estén
aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària, en dono fe.
L’alcalde,
Santi Reixach Garriga

La secretària,
Josefina Vidal Planagumà

Aquest document ha estat signat electrònicament a la Vall de Bianya per les persones més a munt identificades
en exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. El document electrònic autèntic signat pot ser consultat a l'adreça que
s'indica on figura el codi de barres.
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