IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
. Caràcter:
. Tipus:
. Data:
. Lloc:
. Hora inici:
. Hora acabament:

Ordinària
Ple
17/07/2013
Ajuntament de la Vall de Bianya
20:00 hores
21:15 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
LIDIA BOSCH LLENÇA, CIU
JOAN GRABULOSA PUIGVERT, CIU
AGNÈS COLOM BESTREGUI, CIU
JORDI VALVERDE GARCÍA, PSC – PM
1.- ACTES PENDENTS D’APROVAR: El Sr. Alcalde proposa l’aprovació de l’Acta
de la sessió anterior: PLE2013/3 Ordinària 15/05/2013, la qual és aprovada per
unanimitat.
2.- DESPATX D’ALCALDIA:
Propostes a donar compte:
AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ CENTRE CÍVIC SOCIAL
SARDANISTA, CULTURAL I RECREATIVA DE LA GARROTXA

AGRUPACIÓ

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:

2013/34 APROVACIÓ DE LA 2ONA. CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “MILLORA
DELS PONTS DE CORAN I MAIANS I ARRANJAMENT DE DIFERENTS TRAMS
CTRA. FARRÓ I CAPSEC”
2013/33 FRACCIONAMENT SANCIÓ URBANÍSTICA
2013/32 INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT
2013/31 ACCEPTACIÓ PLACES LLAR INFANTS CURS 2013 - 2014
2013/30 CONTRACTACIÓ AUXILIAR LLAR INFANTS PER SUBSTITUCIÓ BAIXA
TREBALLADORA
2013/29 RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR JORGE PEYROLON
2013/28 CONCESSIÓ AJUT SENSE ÀNIM DE LUCRE
2013/27 EXEMPCIÓ IVTM ZACARIAS OUALIT AL-FARFACHE
2013/26 APROVACIÓ DE LA 1ERA. CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “MILLORA DELS
PONTS DE CORAN I MAIANS I ARRANJAMENT DE DIFERENTS TRAMS CTRA.
FARRÓ I CAPSEC”
2013/25 APROVACIÓ ESTUDI SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA: Projecte de millora
del pont de Coran, del pont de Maians i arranjament de diferents trams de la Ctra. de
Capsec i Farró.
2013/24 DEVOLUCIÓ INGRÉS INDEGUT

Visites:
Des del Ple del dia 16 de maig al Ple del dia 17 de juliol he rebut la visita de 6
veïns/veïnes.
Reunions i/o entrevistes:
El dia 16 de maig vaig assistir al Consell de Presidència i al Ple del Consell Comarcal
de la Garrota.
El dia 17 de maig vaig assistir al Pregó de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols.
El dia 20 de maig em vaig reunir amb la Sra. Cristina Riera (tècnic de joventut) al
Consell Comarcal per parlar de diversos temes de joventut.
El dia 21 de maig vaig assistir a la presentació oficial de la Marató per les Vies Verdes
2014 a la Diputació de Girona.

El dia 23 de maig vaig rebre la visita del Sr. Victor Ayala per parlar sobre la Biomassa.
També vaig celebrar el matrimoni entre el Sr. Josep Dabau Pujol i la Sra. Mireia Brunet
Guix.
El dia 24 de maig vaig assistir a l’Homenatge als treballadors de l’Hospital d’Olot.
El dia 26 de maig vaig assistir als actes de la Festa Major de Sant Salvador.
El dia 28 de maig vaig assistir al Consell Escolar de l’Escola Castanyer de Sant Joan les
Fonts.
El dia 29 de maig em vaig reunir amb el Sr. Josep Barraca per parlar del muntatge de
baranes a la Via Verda.
El dia 1 de juny vaig celebrar dos matrimonis: el del Sr. Gorka Etxeverria i la Sra.
Raquel Salamó i també el del Sr. Miquel Planella Pagès i Montserrat Jou Grabulosa.
A la tarda també vaig assistir a l’exhibició del Club patinatge Olot.
El dia 5 de juny vaig assistir al Consell Rector de la Fundació Privada Hospital Sant
Jaume d’Olot.
El dia 6 de juny vaig assistir a la reunió de Brigadistes per l’estiu 2013 amb la tècnic de
Joventut Cristina Riera i els veïns del municipi.
El dia 10 de juny vaig assistir a l’entrevista l’Alcalde Respon a Olot Televisió.
També em vaig reunir amb els membres de la Colla Gegantera de la Vall de Bianya.
El dia 13 de juny vaig assistir a l’Assamblea General del Casal d’Avis de la Canya.
Més tard al Cosell d’Alcaldes i de Presidència al Consell Comarcal de la Garrtoxa.
El dia 18 de juny vaig assisitir a la Junta Genral del Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa.
El dia 21 de juny vaig rebre la visita del Sr. Xevi Darne del Banc Sabadell
El dia 25 de juny vaig assistir al Consell Presidencial al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
El dia 26 de juny ens vam reunir a Girona, al departament d’Urbanisme amb el Sr. Jordi
Domènch, la Sra. Maria Gironés i la Secretària Josefina Vidal.
El dia 2 de juliol em vaig reunir amb el Sr. Francesc Canalias, la Sra. Maria Gironés, la
Secretària Josefina Vidal i l’advocat de Can Planes el Sr. Joan Batalle per parlar dels
terrenys d’acampada a Can Planes.

El dia 3 de juliol em vaig reunir amb el Sr. Jordi Valverde i la Sra. Dolors Corcó per
parlar de la Colla Gegantera.
També vaig rebre la visita de la Secretària General d’Agricultura i més tard vam
celebrar el Consell Plenari de l’Alta Garrotxa.
EL dia 4 de juliol vaig assistir a la Comissió Informativa al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
El dia 5 de juliol vaig rebre la visita de la Coordinadora Territorial de Joventut.
El dia 8 de juliol em vaig reunir amb el Sr. Francesc Canalias del Sigma, i l’empresa
Zoetis Manufacturing Research Spain, SL per parlar del tema de la Granja del Rubirol.
El dia 11 de juliol vaig assistir al Consell de Presidència al Consell Comarcal de la
Garrotxa i seguidament al Ple.

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2012: D’acord amb l’article 209 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Compte general de l’entitat local està integrat,
en el cas de l’Ajuntament de la Vall de Bianya, pels comptes anuals de:



La pròpia entitat local,
La Societat mercantil Aigües del Túnel de Capsacosta SL.

En virtut del que estableix l’apartat primer de l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
març, el President de l’entitat va disposar que la Intervenció de fons procedís a formar
el Compte general de l’exercici 2012.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons.
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes.
Vist que el Compte General de l’exercici 2012 ha estat exposat al públic sense que
s’hagin presentat al·legacions.
I atès el que disposa l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer: APROVAR el Compte General de l’ajuntament de la Vall de Bianya de
l’exercici 2012 integrat pels comptes de l’entitat local i els de l’empresa municipal
Aigües del Túnel de Capsacosta SL, segons detall que a continuació s’exposa:
1. Comptes de la pròpia entitat local

Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 9.259.639,87 €, un passiu
de 9.259.639,87 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 189.262,93 €.
- Compte de resultats econòmic - patrimonial: en tancar l’exercici dóna un guany de
189.262,93€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de
cobrament de 196.870,64 €, unes obligacions pendents de pagament de 74.253,61 €, uns
romanents de crèdits totals de 311.572,46 € i un resultat pressupostari ajustat de
190.009,34 €.
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de
253.419,79 € i obligacions pendents de pagar de 0,00 €.
-

Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència final de 900.871,87 €.

Annexos als estats i comptes anuals:

- Estat de modificacions de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 91.321,06 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria
total de 988.372,92 €, dels quals 0,00 € són per a despeses amb finançament afectat i
988.372,92 € per a despeses generals.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici
dóna un saldo pendent de cobrament de 28.034,99 €, un saldo pendent de pagament de
30.051,64 € i pagaments pendents d’aplicació d’import 0,00 €.
Justificants
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de
1.330.429,80 € i un total de despeses de 1.330.429,80 €.
- La relació de modificacions de crèdit a l’estat de despeses aprovades durant
l’exercici ascendeix a 91.321,06 € i la relació de modificacions de les previsions de
l’estat d’ingressos és de 91.321,06 €.
-

Acta d’arqueig: les existències finals a 31 de desembre ascendeixen a 900.871,87 €.

2. Comptes de Societat mercantil

- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 90.357,20 €, un passiu de
90.357,20 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 1.777,42 €.
-

Compte de pèrdues i guanys: en tancar l’exercici dóna un guany de 1.777,42 €.

Segon: RETRE, abans del dia 15 d’octubre, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya
el Compte General.
4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. BAIXA PER ANUL·LACIÓ GENERACIÓ
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT: Atesa l’existència de
despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les que no existeix
crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i donat que hi ha la possibilitat
d’efectuar anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del pressupost vigent no
compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
Atès que en data 12 de juliol de 2013 es va emetre Informe d’Avaluació del
Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i en la mateixa data
la Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir,
l’Informe favorable d’Intervenció i de conformitat amb l’establert en l’article 177.2 del
Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, el Ple acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 38/2013, amb
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del pressupost vigent no compromeses,
sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d’acord amb el següent resum per
capítols:
Pressupost de despeses:
Partida

60900/1

- 83.807,13 (baixa )

Partida

619003/1

1.303,17 (Suplement de crèdit)

Partida

64100/9

1.197,99 (Crèdit extraordinari)

Partida

64000/1

8.040,98 (Crèdit extraordinari)

TOTAL
Pressupost ingressos:

-73.264,99

Partida

75080

- 58.664,99 (baixa previsions ingrés)

Partida

78000

-14.600,00 (baixa previsions ingrés)

TOTAL

-73.264,99

Segon: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

5.- APROVACIÓ INFORMES MOROSITAT 1ER TRIMESTRE 2013: 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 1er. trimestre de 2013 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
(exercici 2013).
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, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 30 dies (exercici 2013) des de la data de
registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 0,00€ (sense
considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es resumeix en:
Factures pendents de
pagar a data (+30 dies)

Nombre de factures pendents a
31/03/2013 (+ 30 dies)

31/03/2013

0

Import total de factures
pendents de pagar
(+30dies)
0,00€

Segon: Que d’acord amb l’art. 4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.

Tercer: Que d’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010 i segons les dades obrants a la
intervenció municipal, a 31/03/2013 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”.
Vist l’ informe el Ple l’ aprova per unanimitat.
6.- APROVACIÓ INFORMES MOROSITAT 2ON TRIMESTRE 2013: 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 2on. trimestre de 2013 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 (2on
trimestre exercici 2013).
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, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 30 dies (exercici 2013) des de la data de
registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 0,00€ (sense
considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es resumeix en:
Factures pendents de
pagar a data (+30 dies)

Nombre de factures pendents a
30/06/2013 (+ 30 dies)

30/06/2013

0

Import total de factures
pendents de pagar
(+30dies)
0,00€

Segon: Que d’acord amb l’art. 4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.
Tercer: Que d’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010 i segons les dades obrants a la
intervenció municipal, a 30/06/2013 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”.
Vist l’ informe el Ple l’ aprova per unanimitat.

7.- SOL·LICITUD COMPENSACIÓ ECONÒMICA RETRIBUCIÓ CÀRRECS
ELECTES: Vista la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per
atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2013.
Vistes les bases de la convocatòria.
Atès que l’Alcalde, Sr. Sant Reixach Garriga, és l’únic càrrec electe municipal amb
dedicació, el qual es troba donat d’alta per part de l’Ajuntament en el règim general de
la Seguretat Social.
Per l’exposat , el Ple acorda per unanimitat:
Primer: Participar en la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a
l’exercici 2013.
Segon: Distribuir la dotació que li correspongui a l’Ajuntament entre els càrrecs electes
que es detallen a continuació:
Nom i congoms
Santi Reixach Garriga

DNI
40277217P

càrrec núm. Mesos
Alcalde
12

Dedicació
100%

Tercer: Facultar a l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.
8.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. DELIMITACIÓ POLÍGON
D'ACTUACIÓ "UA_ELS MORRALS" I POLÍGON D'ACTUACIÓ
"UA_ESPUÑA". APROVACIÓ PROVISIONAL: El Ple de l’Ajuntament, a la sessió
celebrada el 20 de març de 2013, va aprovar inicialment l’expedient de modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per la delimitació del Polígon
d’Actuació “UA_els Morrals” i el Polígon d’Actuació “UA_Espuña” promogut per
l’Ajuntament de la Vall de Bianya i redactat per l’arquitecte senyor Miquel Capdevila i
Bassols de LAND Urbanisme i Projectes SLP.
L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació dels respectius
edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 67, de 8 d’abril de 2013, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6348, de 4 d’abril de 2013 i al Diari
El Punt Avui de 4 d’abril de 2013, així com la seva disposició al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
Durant el termini d’informació pública s’han presentat dues al·legacions:
1.- Isidre Colomer Calm (RGE: 844 de 3 de maig de 2013) en nom propi, el qual en
síntesi, al·lega el següent:

1. La modificació puntual imposa als propietaris càrregues excloses al sector que
no els hi corresponen. La imposició d’aquests sistemes (fora del sector) via
POUM, a càrrec dels propietaris és una dispensació singular del planejament i
com a tal tindrà la consideració de nul·la de ple dret, d’acord amb l’article 11 del
DL 1/2010.
2. Les xarxes de subministrament d’aigua potable i subministrament de mitja tensió
elèctrica, que són sistemes generals en benefici de tot el municipi, s’han de
sufragar a càrrec de les companyies subministradores o mitjançant impostos.
3. La determinació dels polígons d’actuació és arbitrària. Manca el degut estudi
econòmic que justifiqui la viabilitat de les actuacions.
4. Els propietaris tenen dret a rescabalar-se de les despeses d’instal·lació de les
xarxes d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia elèctrica, de
distribució de gas i de les xarxes de telecomunicacions, segons estableixen els
articles 16 del text refós de la Llei del sòl i 44-1-d) del Text refós de la Llei
d’Urbanisme del Catalunya.
La xarxa de transport d’energia elèctrica no s’ha de carregar als propietaris i
després rescabalar-se, via Junta de Compensació, sinó que ha d’anar a càrrec
directament del gestor de la xarxa de transport.
El mateix passa amb la xarxa d’aigua tal com disposa l’article 32 del Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
5. Al final, demana que es procedeixi a efectuar el pertinent estudi econòmic que
justifiqui la viabilitat econòmica i repercuteixi els costos de les xarxes de
subministrament d’aigua potable i subministrament d’alta tensió elèctrica a les
respectives companyies subministradores.
Pel que fa a aquesta al·legació es PROPOSA, vistos els informes tècnics i jurídics:
desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Isidre Colomer Calm i estimar
solament, en el sentit expressat pel tècnic redactor del projecte, l’al·legació referida a
l’estudi econòmic.
2.- Damià Calvet Valera en nom d’INCASOL (RGE: 855 de 6 de maig de 2013), el qual
en síntesi al·lega el següent:
1. Improcedència d’imputar al PAU “Parc Maquinària” la contribució a les
despeses de connexió amb els serveis urbanístics exteriors de subministrament
elèctric i de subministrament d’aigua de les diferents zones pendents d’edificar
de l’àmbit Els Morrals.
2. Correccions en la titularitat de la finca núm. 5 del Polígon d’Actuació “UA_Els
Morrals”.
3. Correccions en al superfície de la finca núm. 5 del Polígon d’Actuació “UA_els
Morrals”.

Pel que fa a aquesta al·legació es PROPOSA, vistos els informes tècnics i jurídics:
estimar l’al·legació presentada i excloure la finca del polígon d’actuació atès que,
segons la normativa vigent, el sector Morrals 2 donarà servei al Parc Maquinària
projectant i construint al seu càrrec, fins els seus límits, la xarxa d’infraestructures
necessàries (subministrament d’aigua, sanejament de pluvials i residuals i si cal
subministrament elèctric) Article 99.6. Sector U.A. 2 Industrial Morrals 2. Al quedar
totalment exclosa aquesta finca del polígon ja no procedeix efectuar ni comprovar les
correccions que proposa pel que fa a la titularitat i a superfícies.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, segons el qual informa favorablement la
continuació de la tramitació de l’expedient.
Vist l’expedient de tramitació de la Modificació Puntual del POUM per la delimitació
Polígon d’Actuació “UA_Els Morrals” i Polígon d’Actuació “UA_Espuña”, amb els
pertinents informes tècnics i jurídics, vistes les al·legacions presentades i els seus
respectius informes;
Atès que la modificació de les figures de planejament urbanístic, està subjecta a les
mateixes
disposicions que en regeixen la seva formació, essent d’aplicació els articles 76.2, 80,
85, 96 i 118 del DL1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme modificat per la Llei3/2012, de 22 de febrer.
Vist l’article 52.c) de DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització local que estableixen que la competència per
a l’aprovació dels instruments de planejament que posin fia la tramitació municipal
correspon al Ple municipal i l’article 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,que disposa
que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la Corporació Local.
Per l’exposat el Ple acorda per unanimitat:
Primer: Resoldre les al·legacions presentades en base als informes tècnics que consten
a l’expedient i que s’incorporen a aquest acord com a motivació, en el sentit següent:
1) Isidre Colomer Calm: desestimar l’escrit d’al·legacions presentat i estimar
solament, en el sentit d’incorporar l’estudi econòmic.
2) INCASOL: estimar l’al·legació presentada i excloure la finca del polígon d’actuació.
Atesa l’exclusió de la finca del sector no procedeix efectuar ni comprovar les
correccions que proposa pel que fa a la titularitat i a superfícies.
Segon: APROVAR PROVISIONALMENT la documentació que integra la
Modificació Puntual del POUM per la delimitació del Polígon d’Actuació “UA_Els

Morrals” i del Polígon d’Actuació “UA_Espuña” a la qual s’ha incorporat l’estudi
econòmic.
Tercer: Remetre la documentació que integra la Modificació Puntual del POUM per la
delimitació Polígon d’Actuació “UA_Els Morrals” i Polígon d’Actuació “UA_Espuña”
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona p e r a l a s e v a a p r o v a c i ó
definitiva.
Quart: Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’article 8.5.c) del DL 1/2010, de d’agost.
Cinquè: Facultar a l’Alcalde per tal que pugui resoldre i subscriure la documentació que
calqui per a l’efectivitat d’aquest acord.
Sisè: Notificar el contingut d’aquest acord als interessats fent constar que aquest és
un acte de tràmit i que l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
9.- APROVACIÓ DE L’AVANÇ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
AL NUCLI DE L’HOSTALNOU: L’objecte d’aquesta modificació del POUM de la
Vall de Bianya és la d’ampliació del sòl urbà del nucli de l’Hostalnou per adquirir els
terrenys corresponents a l’actual zona esportiva, possibilitar la dotació d’un equipament
escolar per a un centre d’una línia i els corresponents espais complementaris i alhora
definir una frontera de transició entre el sòl no urbanitzable i el sòl urbà que constitueixi
alhora un límit del creixement urbà.
La tramitació d’aquesta modificació puntual del POUM implica prèviament la seva
avaluació ambiental, d’acord amb el que estableix l’article 115 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel que s`aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, amb les precisions
que introdueix la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes.
Vist l’avanç del planejament realitzat per l’arquitecte Andreu Terricabras Carol i de
conformitat amb els antecedents exposats el Ple acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar l’avanç de la modificació puntual del POUM de la Vall de Bianya al
nucli de l’Hostalnou, al qual també incorpora l’informe de sostenibilitat ambiental
preliminar.
Segon: Trametre, simultàniament, l’avanç de la modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme, perquè emeti l’informe urbanístic i territorial, i a l’Àrea de Medi Natural
dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació Medi Natural
per tal que emeti el document de referència que ha de guiar la formulació de la
modificació del POUM i la seva avaluació.

Tercer: Facultar a l’Alcalde per signar el documents que siguin necessaris en relació
amb aquest acord.
10.- MOCIÓ ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR: El
poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han
expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes:
les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la
qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23
de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el
procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta
reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser
presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, els grups municipals de La Vall de Bianya proposen al Ple Municipal els
següents
ACORDS:
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la
Plataforma www.dretadecidir.cat

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i
a l’Associació de Municipis per la Independència.
La moció és aprovada per majoria absoluta, amb vuit vots a favor del regidors del grup
CIU i un vot en contra del Sr. Valverde del grup PSC-PM.
El Sr. Valverde abans de la votació manifesta que està a favor del dret a decidir, però el
motiu del seu vot en contra és perquè la moció parla de “celebrar una consulta” i no de
“celebrar una consulta legal”.
11.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA PER A LA DELEGACIÓ I ENCÀRREC DE L’ESTUDI
D’IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I MESURES D’ESTALVI I
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: L’Ajuntament de la Vall de Bianya és un dels
signataris del Pacte d’Alcaldes.
Els signataris del Pacte d’Alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a
adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20%
per a l’any 2020, mitjançant la redacció i execució dels plans d’acció per a l’energia
sostenible (PAES).
El PAES del municipi de la Vall de Bianya inclou entre les accions a dur a terme per a
reduir les emissions de CO2 l’ús de la biomassa forestal com a combustible per a ús
tèrmic en els equipaments municipals, i el potencial d’alguns edificis i equipaments per
incrementar-ne l’eficiència energètica, aquesta és una acció comuna a tots els municipis
de la comarca de la Garrotxa.
La utilització de biomassa forestal pel funcionament tèrmic d’edificis i equipaments
municipals, requereix del desenvolupament d’un Pla de gestió forestal a nivell
comarcal, de la implantació de les calderes i de la realització de mesures d’eficiència en
els edificis.
En el passat Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Garrotxa es va presentar el
Pla Biomassa Garrotxa 2013-2020.
Vist el Conveni tipus per a la delegació i encàrrec de l’estudi d’implantació d’energies
renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de finançament,
en els edificis i equipaments municipals.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat:

Primer: Aprovar el conveni tipus per a la delegació i encàrrec de l’estudi d’implantació
d’energies renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de
finançament, en els edificis i equipaments municipals, a signar amb el Consell
Comarcal de la Garrotxa.
Segon: Facultar a l’alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.
Tercer: Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
12.- PRECS I PREGUNTES:
a) El Sr. Valverde demana per la reunió amb el Sr. Barraca referent al bici carril. El
Sr. Alcalde comenta que aquest sr va presentar-li una proposta per posar una
barana a tota vora del bici carril.
El sr. Alcalde aprofita per comentar que la Diputació ja ha facilitat a
l’Ajuntament el material per la senyalització de la via verda i per la barana vora
la carretera. Ara només falta tenir disponibilitat pressupostària.
b) El Sr. Valverde també demana per la reunió de l’Alcalde amb els propietaris de
Can Planas de Castellar.
El Sr. Alcalde comenta que van consultar sobre les possibilitats que té la finca
per realizar-hi diferents activitat relacionades amb l’acampada.
c) El Sr. Alcalde també vol agrair en nom de la Colla Gengantera la participació en
el bateig del gegant, en especial a la Comissió de Festes.
El Sr. Alcalde també comenta que l’Ajuntament també està content que hi hagi
una colla gegantera al municipi.
d) El Sr. Valverde demana que quan es pugui es senyali la Via Verda, sobretot a la
sortida del camp del senyor Nogareda en direcció a l’Hostalnou.
e) El Sr. Valverde comenta que diferents empreses del municipi s’han beneficiat
dels ajuts Leader, entre elles el Camping i Casaponsa.
f) E. Sr. Valverde demana que es renovi la senyalització que hi ha de les diferents
ermites, especialment la de Sant Martí de Solamal, on el cartell informatiu ja
quasi no es llegeix.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:15 hores, de la qual
s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

Santi Reixach Garriga

Josefina Vidal Planagumà

