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Ajuntament de la Vall de Bianya
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22:00 hores

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

SANTI REIXACH GARRIGA
JOSEFINA VIDAL PLANAGUMÀ
JOSEFINA VIDAL PLANAGUMÀ

Assitents:
SANTI REIXACH GARRIGA, CIU
MONTSERRAT JUNCÀ CASADESÚS, CIU
PERE PUIGVERT CORCOY, CIU
PERE DARNÉ PUJOL, CIU
LLUÍS BADOSA VENTURA, CIU
JOAN GRABULOSA PUIGVERT, CIU
AGNÈS COLOM BESTREGUI, CIU
JORDI VALVERDE GARCÍA, PSC - PM
Ha excusat la seva assistència la Regidora Sra. Lídia Bosch Llensa.
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: El Sr. Alcalde proposa l’aprovació de l’Acta
de la sessió anterior: PLE13/3 Sessió Ordinària 20/03/2013, la qual és aprobada per
unanimitat:

2.- DESPATX 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:
2013/23 SUBVENCIÓ: COOPERACIÓ ESPORTIVA - DIPUTACIÓ DE GIRONA.
SOL·LICITUD.
2013/22 LLICENCIA OBRES: MOVIMENT DE TERRES ENTORN FOSSA PURINS
A LA MUNTADA
2013/21 LLICENCIA D'OBRES: REPARACIÓ TANCA A LA CTRA. D'OLOT 22
DE LA CANYA

2013/20 ADJUDICACIÓ OBRA: MILLORA DEL PONT DE CORAN, DEL PONT
DE MAIANS I ARRANJAMENT DE DIFERENTS TRAMS DE LA CARRETERA
DE CAPSEC I FARRÓ
2013/18 CONTRACTACIÓ AUXILIAR LLAR INFANTS PER SUBSTITUIR
TREBALLADOR AMB BAIXA PER MALALTIA
2013/15 ACTUALITZACIÓ VALORS CADASTRALS
Tot seguit es dóna compte de les visites dels veïns, reunions i entrevistes realitzades. Els
presents es donen per assabentats.
Visites:
Des del Ple del dia 21 de març al Ple del dia 15 de maig he rebut la visita de 5
veïns/veïnes.
Reunions i/o entrevistes:
El dia 21 de març ens vam reunir amb el Sr. Xavier Masip, el Sr. Joaquim de Trincheria,
el Sr. Francesc Canalias, l’arquitecte municipal i la Secretària pel tema de la variant.
També vaig assistir a la presentació de l’Exercici d’Acció Social 2012 al Consell
Comarcal de la Garrotxa.
El dia 6 d’abril vaig celebrar el casament dels Srs. Josep Bretcha Llonch i Mònica Roca
Riera juntament amb la Secretària.
El dia 8 d’abril vaig rebre la visita del Sr. Jordi Dènia per parlar de temes de gràfiques.
També vaig visitar els veïns del Mas Comarrol.
I al vespre vaig assistir a l’Assamblea de Turisme Garrotxa.
El dia 9 d’abril vaig rebre la visita del Sr. Blai Ortiz cap dels Mossos d’Esquadra i el
Cap de Bombers.
També vaig assistir al Dia de les Esquadres a Figueres.
El dia 10 d’abril em vaig reunir amb el Sr. Francesc Rubió que em va presentar el
projecte de promoció turística de la Via Romana del Capsacosta.
El dia 11 d’abril em van entrevistar pel programa l’Alcalde Respon d’Olot TV i també
vaig assistir al Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal de la Garrotxa.
El dia 18 d’abril vaig assistir a l’Assamblea General Cilma a Girona

El dia 19 d’abril vaig visitar el Centre Penitenciari de Figueres amb la Tinent d’Alcalde
la Sra. Montserrat Juncà.
També vaig assistir a la xerrada del Consell Comarcal de la Garrotxa per com organitzar
un acte públic.
El dia 22 d’abril vaig assistir a la reunió de la Guia d’Estiu al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
El dia 27 d’abril vaig assistir a l’Aplec de Sant Andreu de Porreres.
El dia 28 d’abril vaig assistir a la Festa del Roser de Tortellà
El dia 29 d’abril vaig rebre la visita del Sr. Alex Roca i en Sr. Francesc Canalias per
parlar de temes varis.
També vaig assistir a la reunió de la Romanic Extrem per valorar-ne el resultat.
El dia 30 d’abril vaig assistir a l’Assamblea General de les Vies Verdes al Saló de Plens
de la Diputació de Girona.
El dia 8 de maig em vaig reunir amb el Sr. Juan José Barios Baquero Responsable de la
Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya, juntament amb el Francesc Canalias, el
Sr. Xavier Masip i el Sr. Joaquim de Trincheria.
El dia 14 de maig vaig rebre la visita del Sr. Francesc Montenegro que va presentar a la
seva empresa d’informàtica.
3.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL AMPLIACIÓ DEL
SECTOR U.D-2 INDUSTRIAL "MORRALS". APROVACIÓ INICIAL: La
modificació puntual del Pla Parcial Ampliació del Sector U.D-2 Industrial “MorralsII”
és promoguda per la Junta de Compensació del Pla Parcial del sector U.D-2 Industrial
“Morrals II”.
Aquesta modificació té per objecte adaptar-se a la modificació puntual del POUM en el
sector Els Morrals II, en la qual es redueix l’àmbit de sòl urbanitzable delimitat passant
una part del mateix a sòl urbà industrial i creant el polígon d’actuació “Parc de la
Maquinària”.
Atès l’informe de l’Arquitecte Tècnic municipal, Sra Maria Gironès Danés, en data 8 de
maig de 2013, on manifesta el que es transcriu a continuació:
“./..
La modificació del Pla Parcial presentat s’ajusta als paràmetres regulats en la
modificació puntual del POUM del mateix sector, el Pla parcial ha ajustat les
superfícies de les diferents zones a les superfícies reals del terreny.

La documentació presentada s’ajusta a l’article 66 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme Decret 1/2010 i Decret 3/2012 incorporant amb la documentació
l’informe ambiental presentat en el Pla Parcial inicial redactat pel tècnic Joan Font
Torrats.
En el desenvolupament del Pla Parcial caldrà tenir en compte les mesures correctores
definides en l’informe ambiental.
En el període d’informació pública posterior a l’aprovació inicial caldrà demanar
informe als següents organismes: Agéncia Catalana de l’Aigua, Departament de
carreteres del Ministeri de Fomento i Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i d’acord amb l’article 87 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme a la comissió
d’Urbanisme de Girona”.
Atès l’informe de la Secretària, de 15 de maig de 2013, que diu que es procedent
l’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial d’ampliació del sector UD-2
Industrial “Morrals II” i que caldrà tenir en compte el que disposa l’article 85.9 del DL
1/2010 i per tant l’executivitat de la modificació d’aquest Pla parcial resta supeditada a
l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM del sector “els Morrals”.
Atès que l’expedient s’ha de tramitar conforme estableix l’article 85 de Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Vist i estudiat el projecte de modificació puntual del Pla Parcial, el Ple de l’Ajuntament
acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar inicialment aquesta Modificació puntual del Pla parcial ampliació del
Sector U.D-2 Industrial “Morrals II” promoguda per la Junta de Compensació del Pla
Parcial del sector U.D-2 “Morrals II”.
Segon.- Disposar la publicació dels respectius edictes la Butlletí de la província i a un
diari d’àmplia difusió provincial per a l’obertura d’un període d’informació pública
d’un mes, així com la seva disposició en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seva
inserció al web municipal (www.valldebianya.cat).
Tercer.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona als quals
es farà tramesa d’un exemplar d’aquesta Modificació puntual perquè la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona pugui emetre el corresponent informe.
Quart.- Notificar aquest acord d’aprovació inicial als propietaris, persones o entitats
directament afectats per aquest expedient, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui

examinar-lo i adduir, durant el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació d’aquest acord, totes les al·legacions o observacions que
considerin oportunes.
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ
MORRALS II: L’Ajuntament de la Vall de Bianya va aprovar definitivament, en data
17 de desembre de 2008, el Projecte d’urbanització del sector UD-2 Industrial Morrals
II.
El 20 de març de 2013, amb la finalitat de fer més viable el desenvolupament del sector,
l’Ajuntament de la Vall de Bianya va aprovar provisionalment la Modificació Puntual
del POUM en el Sector els Morrals II, aquesta modificació redueix l’àmbit del sòl
urbanitzable delimitat passant una part del mateix a sòl urbà industrial mitjançant la
creació del polígon d’actuació “Parc de la Maquinària”.
La Junta de Compensació del sector ha presentà la modificació del Projecte
d’urbanització del sector UD-2 industrial “Morrals II” per tal d’adaptar-lo a la
modificació puntual del POUM descrita en el paràgraf anterior.
Atès l’informe de l’arquitecte tècnic municipal en el que inclou una sèrie de
prescripcions a tenir en compte abans de l’aprovació definitiva d’aquest projecte
d’urbanització, la transcripció literal de les mateixa és la següent:







La justificació que les rasants dels carrers i els serveis que connecten amb la
tercera fase del projecte d’urbanització del sector la Bòbila i s’ajusten a les del
projecte d’aquest sector aprovat.
En l’escomesa d’aigües pluvials provinents de la parcel·la “Espuña” paral·lela
al carrer J-M caldrà que es disposi previ a la connexió a la xarxa d’aquest
polígon d’una bassa de laminació .
Les escomeses d’aigües negres i pluvials del sector Parc de la Maquinària no
podran ocupar la superfície d’equipaments , caldrà que passin per l’espai zona
verda.
Cal presentar un únic perfil longitudinal que permeti comprovar a la vegada la
situació de les canonades d’aigües pluvials, negres i la rasant del carrer.
Referent a la telefonia cal aportar el conveni signat amb telefònica.
Caldrà adjuntar aportar abans de la recepció de l’obra el projecte elèctric de
l’enllumenat . S’ha de valorar la necessitat d’il·luminar tot el vial perimetral.
Les obres s’han d’entregar degudament legalitzades. Caldrà que disposin de
sistema de reducció de nivell en funció de l’horari i les necessitats.

En el mateix informe també s’indica que previ a l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització caldrà disposar de l’informe del Consell Comarcal de la Garrotxa, en tant
que administració competent dels sistemes públics de sanejament de l’àmbit de la
comarca de la Garrotxa.
Atès el que disposen els articles 89 i 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 110 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació d’aquest Text refós, pel que fa al compliment de
les obligacions de publicitat per mitjans telemàtics.
Per l’exposat el Ple acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar inicialment la Modificació del Projecte d’urbanització del sector UD-2
Industrial “Morrals II”, promogut per la Junta de Compensació del Sector UD-2
Industrial “Morrals II” i redactat per Miquel Capdevila Bassols, arquitecte.
Segon: Supeditar la continuació del tràmit d’aprovació a la introducció de les esmenes
de l’informe dels serveis tècnics, a més de les que puguin determinar la resta d’informes
que s’han incorporar a l’expedient.
Tercer: Sotmetre aquest projecte a informació pública mitjançant la publicació d’un
edicte al BOP de Girona, per un període d’un mes, així com la inserció d’un edicte al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.
Quart: Sol·licitar informe a l’ACA, PNZVG i Demarcació de carreteres de l’Estat.
Cinquè: Notificar aquest acord als promotors d’aquest projecte d’urbanització, a tots els
propietaris inclosos dins l’àmbit i a les companyies subministradores Bassols Energia
SA, Gas Natural Distribución SDG SA, Telefònica i Aigües del Túnel de Capsacosta SL
perquè puguin valorar i informar sobre les propostes referides als àmbits respectius de
les seves competències, si ho consideren oportú.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE RECUPERACIÓ DEL CAMÍ A
CASTELLAR DE LA MUNTANYA. TRAM DEL CAMÍ CRVB15 DEL PUIG A
SANTA MARIA DE CASTELLAR: El Ple en sessió de 19 de setembre de 2012 va

aprovar inicialment el Projecte de recuperació del camí a Castellar de la Muntanya, tram
de camí CRVB15 del Puig a Santa Maria de Castellar.
L’esmentat projecte s’exposà al públic mitjançant la publicació del corresponent anunci
al BOP de Girona núm. 190 de 2 d’octubre de 2012 i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Durant el termini d’exposició pública es presentà la següent al·legació:
-Jorge Peyrolón Jiménez (RGE: 803-1 de 13 de novembre de 2012) AL·LEGACIÓ: a)
En relació amb la memòria del projecte exposa diferències en relació amb els camins
que hi figuren i les alternatives i solucions adoptades b) També demana les següents
modificacions puntuals de caràcter tècnic:
1. Entre les seccions 565 i 640 el traçat s’ajusta massa als murs i talussos, entre
els perfils 575-590 es poden malmetre els murs, i entre el 620-635 es
formaria una retallada notable i pendent excessiu del marge. Es demana
separar el traçat 1 m. cap a fora el mur per donar-li més durabilitat.
2. Demana la formació d’un nou punt de creuament en l’últim tram del camí.
3. Demana fer una nova travessada de pas d’aigua de cuneta en el perfil 630.
4. Adaptar l’entrega del pendent del nou camí amb el terreny actual per facilitar
el pas de tot tipus de vehicles.
5. Millorar la connexió del camí CRVB74 amb el CRVB110 per facilitar el gir
en totes direccions. Rebaixar els pendents del camí CRVB74 que baixa al
Puig i fer cunetes. Col·locació de senyals impedint el pas de motos, quads i 4
x 4 i prohibint la caça.
Durant tràmit d’exposició pública s’ha sol·licitat informe a l’Agència Catalana de
l’Aigua i a Medi Natural.
En data 10 d’abril de 2013 l’arquitecte tècnic ha emès el corresponent informe en el que
exposa:
1) En relació amb les al·legacions presentades referents a la memòria del projecte:
“Per tant, es considera que les al·legacions presentades no es corresponen amb
la finalitat del projecte tècnic que té com objectiu descriure i valorar les obres
de construcció necessàries per a portar a terme l’obra”.
2) En relació amb les al·legacions de caràcter tècnic: “ S’accepten les millores
proposades en els punts 2, 3 i 4, es tindrà en compte el punt 1 a l’hora de
replantejar el camí de manera que l’eix no quedi en cap lloc a menys de 4 m de

les parets existents i es desestima el punt 5 perquè es considera que s’ha de
tractar en un altre projecte a part”.
3) Finalment conclou: “Vistos els informes i les al·legacions presentades, caldrà
incorporar previ a l’aprovació definitiva del projecte les modificacions
esmentades en el punt 2 de l’informe de l’ACA substituint els tubs projectats de
diàmetre 60 per tubs de diàmetre 100 i les modificacions sol·licitades en els
punts 2 i 3 de l’al·legació consistent en la formació d’un nou punt de creuament
de vehicles i en la col·locació d’una canonada de pas d’aigües que travessi el
camí.
Aquestes modificacions no suposen cap canvi substancial del projecte, per tant
no és necessari cap nou període d’exposició pública del projecte”.
Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 37 del ROAS i 235 de la LMRL, el Ple
acorda per unanimitat:
Primer: Desestimar les al·legacions presentades referents a la memòria i el punt 5 de les
al·legacions de caràcter tècnic pels motius exposats en l’informe dels serveis tècnics i
acceptar els punts 1,2 3 i 4 de les al·legacions de caràcter tècnic.
Segon: Aprovar definitivament el Projecte de recuperació del camí de Castellar de la
Muntanya, tram del Camí CRVB15 del Puig a Santa Maria de Castellar, en el qual s’han
incorporats les prescripcions fixades per l’ACA, Medi Natural i les al·legacions
acceptades.
Tercer: Publicar el corresponent edicte d’aprovació definitiva d’acord amb el que
estableix l’art. 38.2 del ROAS.
Quart: Facultar a l’Alcalde per signar la documentació necessària en relació amb aquest
acord.
6.- SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA PER LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DE
L’AVANT-PROJECTE D’ORDENANÇA TIPUS REGULADORA DE LA
GESTIÓ I APLICACIÓ AGRÍCOLA DE FERTILITZANTS I DEROGACIÓ DE
L’ORDENANÇA VIGENT: En data 28 de desembre de 2012 la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentencia
número 972 relativa al recurs número 18/2008 interposat per Unió de Pagesos de
Catalunya en contra dels acords d'aprovació d'una Ordenança tipus reguladora de la
gestió i aplicació agrícola de fertilitzants que fou aprovada pel Consell Comarcal de la

Garrotxa actuant en assistència del municipis de la comarca i que fou publicada en el
BOP de Girona de 30 de novembre de 2004.
L'esmentada sentencia estima parcialment el recurs contenciós-administratiu, declarant
la nul·litat dels següents preceptes: article 2 apartat d), exclusivament en relació a la
menció “i sanció”; article 12 apartat b); article 18; article 19; i article 22; i desestima el
recurs en la resta sol·licitat.
La mateixa dispositiva de la sentència estableix que una vegada ferma, el Consell
Comarcal l'haurà de publicar en el BOP de Girona conforme amb l'article 107.2 de la
Llei reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, amb menció de que els
efectes del mateix s'estenen als successius acords dels ajuntaments codemandats que
varen ratificar l'Ordenança per la seva vigència i aplicació en el seu terme municipal,
entre els quals hi ha l’Ajuntament de la Vall de Bianya.
A la vista de la dispositiva de la sentencia, els serveis tècnics del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa han formulat una nova proposta d'Ordenança
ajustada als requeriments de la sentencia i adaptada al que disposa la normativa
sectorial, recollida en el Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa
d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
que procedeixin de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
En aquest sentit, es proposa derogar i deixar sense efecte l'Ordenança tipus reguladora
de la gestió i aplicació agrícola de fertilitzants que fou aprovada l'any 2004 i aprovar un
nou text d'Ordenança que ha de tenir per objecte completar la normativa sectorial amb
l'establiment d'algunes normes particulars de gestió i aplicació dels fertilitzants per tal
que aquesta activitat no ocasioni danys mediambientals ni de salut de les persones i que,
a més, es minimitzin les molèsties que pugui provocar. Amb tot això, la nova
Ordenança vol ser una eina de regulació i control administratiu sobre totes aquelles
persones, físiques i jurídiques, l’activitat de les quals generi o gestioni dejeccions o bé
que utilitzin productes fertilitzants, per tal d’aconseguir que se’n faci un ús adequat a la
normativa vigent i a les regulacions que en la mateixa es dicten. Així mateix, s’ha pres
com a fonament l’enorme valor econòmic, social i paisatgístic de l’activitat agrícola i
ramadera del municipi i la comarca i es reconeixen les bones pràctiques que,
tradicionalment i en general, han dut a terme els nostres pagesos. Per tant, aquesta
Ordenança pren com a objectiu garantir la preservació de les bones pràctiques agrícoles
i ramaderes, a fi de preservar el medi ambient i la salut de les persones.
Aquesta proposta va ser informada favorablement pel Consell d’Alcaldes reunit en data
11 d'abril de 2013, el qual va acordar que el Consell Comarcal realitzés els tràmits
d'aprovació de l'avant-projecte de la nova Ordenança i sotmetés l'expedient a informació
pública i audiència als ajuntaments.
Articles 25.1 a) 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 4.1 i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Articles 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Articles 62 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat:
Primer: Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi una nova actuació
d’assistència tècnica relativa a la redacció i aprovació de l'avant-projecte d“Ordenança
tipus reguladora de la gestió i aplicació agrícola de fertilitzants”, tot de conformitat amb
la dispositiva de la sentencia número 972 data 28 de desembre de 2012 de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i adaptada a la
normativa sectorial.
Segon: Aprovar derogar i deixar sense efecte l'“Ordenança reguladora de la gestió i
aplicació agrícola de fertilitzants” que fou aprovada en data 20/01/2005 mitjançant
acord plenari de ratificació dels acords adoptats pel Consell Comarcal de la Garrotxa
que actuant en assistència del municipi va aprovar l'Ordenança tipus que fou publicada
al BOP de Girona de data de 30 de novembre de 2004. La derogació serà efectiva en el
moment que entri en vigor la nova “Ordenança reguladora de la gestió i aplicació
agrícola de fertilitzants” que ha d'aprovar el Consell Comarcal de la Garrotxa per
delegació de l'ajuntament.
Tercer: Delegar en el Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi simultàniament els
tràmits administratius d'informació pública de l'expedient de derogació de l' “Ordenança
reguladora de la gestió i aplicació agrícola de fertilitzants” i de l'expedient d'aprovació
de l'avantprojecte de la nova Ordenança que ha de ser aplicable en el municipi de la
Vall de Bianya, tot de conformitat amb el que preveu l'article 62 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis.
Una vegada aprovada amb caràcter definitiu, l'ajuntament aprovarà la ratificació dels
acords adoptats pel Consell Comarcal, als efectes de la seva entra en vigor com a
Ordenança municipal.
Quart: Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
7.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 DE PREUS PÚBLICS: 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 aquests drets d’inscripció i donat que es tracta d’una
activitat de recepció voluntària i per tant, d’un preu públic.

Atès el cost de l’activitat i tenint en compte l’interès de la mateixa per la seva
repercussió pel municipi, sobretot en el sector turístic.
Vistes les tarifes proposades, s’acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar la modificació de l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora
de preus públics, afegint-hi la següent tarifa:
“Cursa de muntanya
-

Marató:

21€ federats
26€ no federats
Mitja Marató:
14€ federats
19€ no federats
Les inscripcions que es realitzin els últims 15 dies abans de la cursa tindran un
increment de 5€
Les inscripcions es que realitzin el mateix dia de la curs tindran un increment de
7€.”

Segon: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
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. Transcorregut el
període indicat sense haver-se’n presentat cap, l’acord restarà aprovat definitivament,
d’acord amb el que disposa l’article 17.3 de 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 dels articles modificats 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.
8.- MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA LLAR
D’INFANTS: Es proposa la modificació del Reglament de règim intern de la llar
d’infants pel curs 2013-2014 per tal d’adaptar els horaris a les necessitats del servei.
Vista i estudiada la proposta dels nous horaris, s’acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació dels article 7 del Reglament de règim
intern de la llar d’infants el qual quedarà redactat de la següent manera:
“Article 7.‐ Horari escolar

• Llar d’infants:

de 08:30 a 17:30

• Servei de guarderia:

de 07:30 a 08:30
de 17:30 a 18:30

• Horari entrada nens i nenes:
de 07:30 a 09:30
• Horari sortida nens i nenes:
‐ a les 12h nens i nenes que no es queden a dinar.
‐ a les 13h nens i nenes que ja han dinat , però que no fan la migdiada.
‐ a les 15h ( sortida de nens i nenes que no es queden a berenar).
‐ a partir de les 16.45h (la resta).
Durant tot el curs hi haurà servei de menjador opcional.
Alhora de sortir no es lliurarà el nen a cap persona desconeguda per les educadores.
Per tant, si els pares o la persona que habitualment recull el nen, no pot anar‐hi un dia
determinat, haurà d’avisar al centre amb antelació i dir el nom de la persona que el
recollirà”.
Segon: Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari el Punt Diari i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la
publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la publicació del seu text íntegre.
Quart: Facultar l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.
9.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS: Es proposa
la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació del servei municipal de la llar
d’infants pel curs 2013-2014 per tal d’adaptar-se a les necessitats del servei.
Vista i estudiada la proposta d’increment de les quotes tributàries que regulen la
prestació del servei, s’acorda per unanimitat:

Primer: Aprovar provisionalment la modificació dels article 6 de l’Ordenança fiscal
reguladora de la prestació del servei municipal de la llar d’infants el qual quedarà
redactat de la següent manera:
“Article 6.‐ Quota tributària.
Les quotes tributàries vindran determinades per unes quotes fixes, segons l’activitat o
servei de què es tracti, d’acord amb les tarifes següents:
Matrícula i material:
(1 sola paga al fer la matrícula)

90,00€ per curs

Reserva de plaça:
(pels no empadronats al municipi )

80,00€ euros al mes

‐ Jornada completa:

160,00€ al mes

‐ Serveis
* Matí de 07:30h a 08:30h

25,00€ al mes
6,00€ dies esporàdics

* Tarda de 17.30h a 18.30h

25,00€ al mes
6,00€ dies esporàdics

‐ Dinar

5,00€ al dia
7,00€ dinar esporàdic

‐ Berenar

1,20€ al dia
3,00€ berenar esporàdic

‐Per cada mes que no assisteixi el nen/a a la llar d’infants, previ avís i justificació, es
pagarà el 50% del servei (excepte casos de malaltia de llarga durada sempre que es
presenti informe mèdic).
‐ En relació amb les lactants (P0):

a) Pel que fa als nens i nenes empadronats al municipi si al sisè mes no s’han
incorporat a la llar es cobrarà el 100% de la quota de servei (160€/mes).
b) Pels que fa als nens i nenes no empadronats al municipi se’ls guardarà la plaça
fins el naixement del nen o nena. Una vegada hagi nascut el nen o nena hauran
de pagar la quota de reserva de plaça fins que el nen o nena s’incorpori a la Llar i,
com a màxim, fins als 6 mesos d’edat. A partir del 6è mes d’edat si el nen o nena
no s’ha incorporat a la llar es cobrarà el 100% de la quota de servei (160€/mes)”.
Segon: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
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. Transcorregut el
període indicat sense haver-se’n presentat cap, l’acord restarà aprovat definitivament,
d’acord amb el que disposa l’article 17.3 de 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 dels articles modificats de
l’ordenança, la qual entrarà en vigor a partir del curs escolar 2013-2014 i regirà mentre
no s’acordi la seva modificació o derogació.
Quart: Facultar a l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.
10.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2012: Es dóna compte de l’àprovació per part d’Alcaldia de la
liquidació de l’exercici 2012 amb el següent resultat:
En referència al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Operacions de corrent
Operacions de capital

1.330.429,80
91.321,06
1.421.750,86
1.110.178,40
1.110.178,40
1.110.178,40

Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

1.035.924,79
1.035.924,79
1.035.924,79
74.253,61

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents
pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents
pagament al final de l’exercici

de

514.226,71

de

0.00
514.226,71
0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 74.253,61 €
En referència al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul∙lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

1.330.429,80
91.321,06
1.421.750,86
1.235.536,94
5.064,28
1.230.472,66

1.033.602,02
0.00
1.033.602,02
196.870,64

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de
l’exercici

819.807,80

Drets anul.lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al final de
l’exercici

520,69
565.867,32
253.419,79

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 450.290,43 €
Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ...............................1.103.715,20
‐ Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV................... ................................ 894.290,61
_______________________________________________________
(a) Operacions corrents...................................................... 209.424,59
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII............................ 126.757,46
‐ Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII................ 142.547,30
___________________________________________________________
(b) Operacions de capital.................................................. ‐15.789,84
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) .................... 193.634,75
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII.......................................
0,00
‐ Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII............................
0,00
___________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS……………………………………………………………………

0,00

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX………………………………………….....
0,00
‐ Obligacions reconegudes netes. Capítol IX..........................
73.340,49
___________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS....................................................‐ 73.340,49
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) 120.294,26
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

69.715,08

‐ Desviacions positives de finançament......................................
0,00
+ Desviacions negatives de finançament..................................... 12.374,59
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals........ 57.340,49

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5)............ 190.009,34

Romanent de tresoreria
a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: .......................................... 207.618,82
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent ........................................ 196.870,64
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats ............................... 253.419,79
D’altres operacions no pressupostàries ...............................28.034,99
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................ ‐270.706,60
‐CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI ................................................................. ......104.305,25
De pressupostos de despeses. Exercici corrent ......................................... 74.253,61
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ......................................... 0,00
D’altres operacions no pressupostàries .................................................... 30.051,64
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ..................................... 0,00
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
A FINALS DE L’EXERCICI ...................................................................... 900.871,87
= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ...................................................... 1.004.185,44
- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES......0,00
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT......................................... ‐15.812,52
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS..... 988.372,92

Els presents es donen per assabentats.

11.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT
JOAN LES FONTS PER AL MANTENIMENT DE L’ESCOLA.
Que existeix una dotació educativa anomenada Escola “Castanyer” de Sant Joan les
Fonts, on una part de l’alumnat prové del municipi de la Vall de Bianya.
Que l’Ajuntament de Sant Joan els Fonts, gestiona i finança el pagament de totes les
actuacions necessàries per la conservació i funcionament de l’escola.
Que l’Ajuntament de la Vall de Bianya vol col·laborar en el finançament de les
despeses originades pel funcionament de l’Escola Castanyer.
Que en aplicació del que disposa l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb el que es disposa en els articles 6 i 9 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de els administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en el marc de les seves respectives competències,
les dues administracions locals han concretat les actuacions mitjançant un conveni de
col·laboració per la finançament de les despeses de manteniment de l’Escola Castanyer.
Vist el contingut del conveni, el Ple acorda per majoria absoluta, amb set vots a favor
del grup CIU i un vot en contra del Sr. Valverde del grup PSC-PM:
Primer.- Aprovar el Conveni del col·laboració a subscriure amb l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts per al manteniment de l’Escola Castanyer pels curs 2012/2013.
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Abans de la votació hi ha un intens debat i el Sr. Valverde comenta els motius del seu
vot en contra. El Sr. Valderde diu que no té res en contra de l’Escola de Sant Joan ni
contra l’Alcalde de Sant Joan. Diu que sap que l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts té
un problema amb el manteniment de l’escola, però creu que això s’ho han de resoldre
ells i no les altres administracions. També diu que no sap el perquè dels 200 euros per
nen. Diu que el Sr. Alcalde de Sant Joan les Fonts hauria d’anar a Ensenyament a
demanar la compensació per tenir nens d’altres municipis.
Comenta també que el Consell Comarcal de la Garrotxa rep 7,50 euros per cada nen que
es desplaça a escola a un altre municipi, d’aquests diners en fa servir 5,50 euros per
transport i menjador i la resta serveix per altres coses. Diu que aquests diners restants es
podrien destinar a ajudar als municipis que tenen escola.

Finalment comenta que les administracions petites (Ajuntaments) han de resoldre les
problemes dels grans quan hauria de ser de l’inrevés.
El Sr. Alcalde, en relació a l’aportació de 200 euros per nen, comenta que tornarà a
mirar què paguen altres municipis que estan en la mateixa situació. El curs passat
pagaven al voltant dels 200 euros.
12.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL
COMARCAL PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA DE
JOVENTUT: Vist el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa
per a la prestació dels serveis que s’especifiquen tot seguit en matèria de joventut:






Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi.
Estaciona’t.
Brigades de joves voluntaris d’estiu.
Gestió comarcal de casals d’estiu.
IPUNT, punt d’informació juvenil mòbil als instituts i pobles

Atesa la necessitat d’optimitzar esforços i recurs
activitats per a joves del municipi.

en l’organització dels serveis i

Vist que l’esmentada col·laboració pot ésser útil per a donar compliment a les
necessitats abans exposades.
Vist el contingut del conveni segons el qual la contractació del servei Disseny, redacció,
execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi inclou el gaudi de la resta
de recursos.
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta, amb set vots a favor del grup CIU i una
abstenció del Sr. Valverde del grup PSC-PM:
Primer: Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal de la
Garrotxa per la prestació de serveis en matèria de joventut.
Segon: Aprovar els annexos que s’incorporen al conveni i que es relacionen tot seguit:
 Annex I: Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del
municipi.
Tercer: Facultar a l’alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.

Quart: Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa
PRECS I PREGUNTES:
a) El Sr. Alcalde informa que no hi haurà casal d’estiu atesa la manca participació.
A la reunió de pares no hi hagué prou quòrum (només 3 pares interessats).
El Sr. Valderde comenta que pel que fa als casals el Consell Comarcal no ho
està fent bé, ja que atesa la situació de crisi hauria d’ajustar preus.
b) El Sr. Valverde demana canviar el cartell informatiu de “Sant Martí de
Solamal” pel seu mal estat. També n’hi ha d’altres com el del “Centre Cívic”.
Demana fer una repassada a la senyalització municipal.
c) El Sr. Valverde també comenta si s’ha estudiat canviar el gasoil dels
equipaments municipals per altres fonts d’energia com gas o biomassa.
El Sr. Alcalde diu que a nivell de Consell Comarcal s’està fent un estudi pel
tema de la biomassa. També comenta que en el seu moment es va demanar un
pressupost per canviar a gas l’edifici de l’Ajuntament i l’empresa a qui se li va
demanar no l’ha arribat a portar mai.
d) El Sr. Valverde demana pel tema de l’escola. El Sr. Alcalde diu que abans del 15
de juny el tècnic ha de presentar la documentació per poder iniciar el tràmits a
Urbanisme.
e) El Sr. Valverde comenta que el sopar de la Festa Major va a menys i el ball del
dissabte al vespre també. Proposa pensar-hi i mirar i cal i si es pot canviar
alguna cosa.
f) El Sr. Valverde demana fer més difusió dels dos circuïts saludables que té
l’Ajuntament(el de l’Hostalnou que és de manteniment i el de la Canya que és
de recuperació), posant-ho tant sols a la web municipal.
g) El Sr. Valverde diu que en relació a la Via Verda creu que la tanca s’hauria de
posar per la part que dóna als camps i fer la senyalització.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 22:00 hores, de la qual
s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

