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

Ordinària
Ple
18/09/2013
Ajuntament de la Vall de Bianya
20:00 hores
20:30 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.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: El Sr. Alcalde proposa l’aprovació de l’Acta
de la sessió anterior PLE2013/4 Ordinària 17/07/2013, la qual és aprovada 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:
2013/45 LLICENCIA OBRES: ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER LA
NOVA LÍNIA DE PRODUCCIÓ DE TMLA
2013/44 APROVACIÓ DE LA 4ARTA. CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "MILLORA
DELS PONTS DE CORAN I MAIANS I ARRANJAMENT DE DIFERENTS TRAMS
CTRA. FARRÓ I CAPSEC"
2013/43 CONTRACTACIÓ AUXILIAR LLAR D'INFANTS PER SUBSTITUIR
TREBALLADORA PER BAIXA PER MALALTIA

2013/42 CONCESSIÓ AJUT SENSE ÀNIM DE LUCRE
2013/41 CONTRACTACIÓ AUXILIAR LLAR INFANTS PER SUBSTITUIR
TREBALLADOR PER BAIXA PER MALALTIA
2013/40 APROVACIÓ PROJECTE JOVE BIANYA
2013/39 APROVACIÓ DE LA 3ERA. CERTIFICACIÓ DE L'OBRA "MILLORA
DELS PONTS DE CORAN I MAIANS I ARRANJAMENT DE DIFERENTS TRAMS
CTRA. FARRÓ I CAPSEC"
2013/38 INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR. BENZINERA MANCA
CONSTRUCCIÓ 2ONA ESTACIÓ SERVEI
2013/37 EXPEDIENT
INICIAL.

SANCIONADOR.

BENZINERA

MANCA

CONTROL

2013/36 NOMENAMENT TINENT D'ALCALDIA
2013/35 APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER GENERACIÓ DE
CRÈDIT
Tot seguit dóna compte de les visites de veïns, reunions i entrevistes realitzades:
Visites:
Des del Ple del dia 17 de juliol al Ple del dia 18 de setembre he rebut la visita de 3
veïns/veïnes.
Reunions i/o entrevistes:
El dia 23 de juliol vaig rebre la visita de l’empresa Info Admi que van presentar el
projecte per gestionar el parc immobiliari del municipi.
També vaig assistir a la presentació del llibre del Sr. Pep Sau.
També vaig rebre la visita del Sr. Daniel Terradellas juntament amb el Sr. David Darné
per presentar-nos el projecte de rutes en bicicleta per la Vall.
El dia 24 de juliol vaig rebre la visita del Sr. Blai Ortiz, cap dels mossos d’Esquadra
d’Olot.
El dia 29 de juliol vaig assistir al Consell de Presidència al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
El dia 31 de juliol vaig rebre la visita del Tinent de la Guàrdia Civil Oscar Rodriguez
per parlar de les modificacions en les actuacions de la Guàrdia Civil.

També vaig rebre la visita del Sr. Toni Gaitan per parlar d’energia renovable.
El dia 1 d’agost vaig assistir a la reunió de l’Auca del Pont de Coran juntament amb els
Sr. Josep Murlà, el Sr. Adrià Ferres, el Sr. Esteve Costa, la Sra. Anna Reixach, el Sr.
Francesc Canalias i el Sr. Pere Puigvert.
També vaig reunir-me amb els serveis tècnics: Sr. Xavier Masip, el Sr. Jordi Barcons, el
Regidor Pere Puigvert, l’Arquitecte Tècnic Maria Gironés i la Secretària Josefina Vidal.
El dia 13 d’agost em vaig reunir amb el Sr. Irving Sala pel tema de l’Assamblea.cat
El dia 24 d’agost vaig celebrar el casament del Sr. David i la Sra. Sílvia.
El dia 27 d’agost em vaig reunir amb el Sr. Pep Compte per parlar de temes de joventut
També ens vam reunir amb els Srs. De Zoetis, el Sr. Enric Jordà, el Sr. Francesc
Canalias, l’arquitecte municipal i la Secretària per parlar del tema de la Granja del
Rubirol.
Més tard també en vaig reunir amb el Sr. Quim Puigdevall.
El dia 29 d’agost vaig assistir a la fosa de la Campana de la Llibertat a Can Barberí de
Riudellots de la Selva.
El dia 30 d’agost ens vam reunir amb l’empresa Zoetis, i l’arquitecte municipal per
parlar de la Granja del Rubirol.
El dia 2 de setembre vaig rebre la visita de la Sra. Meritxell Carceller per parlar d’obrir
una nova activitat econòmica.
El di a 3 de setembre em vaig reunir amb el Sr. David Mundo, la Secretària Josefina
Vidal i l’arquitecte municipal Maria Gironés per parlar de la benzinera.
El dia 4 de setembre vaig assistir al Consell Rector de l’Hospital Sant Jaume d’Olot.
El dia 5 de setembre vaig assistir a la reunió amb els Serveis Tècnics.
El dia 16 de setembre em vaig reunir amb el Sr. Tresserras i la Regidora Montse Juncà
També vaig assistir al dinar amb el Sr. Jordi Valverde i més tard vaig assistir la reunió a
l’Ajuntament d’Olot per parlar de joventut.

3.- APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A
CAN SABATA: La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 14 de febrer de
2013, no va donar conformitat al text refós de la Modificació del POUM a Can Sabata,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 16 de gener de 2013, fins que, en

compliment de l’acord de la mateixa Comissió de data 7 de juny de 2012, s’aporti un
nou text refós que incorporés les següents prescripcions:
1) En compliment dels informes de l’Institut Geològic de Catalunya i del
Departament de Cultura, s’hauran d’incorporar dos nous articles a la normativa
de la Modificació, concretament:
a. En cas que en els terrenys afectats per les actuacions es determinin riscos
geològics, caldrà realitzar un estudi de detall previ a l’actuació, que
determini el grau de perillositat del fenomen o fenòmens involucrats i
atendre’s al seu resultat.
b. Si en les obres que es derivin de les actuacions es posen en descobert
restes d’interès arqueològic o paleontològic s’estarà al que determina la
legislació vigent.
2) La regulació dels paràmetres urbanístics de la Modificació s’haurà d’ajustar
estrictament als requeriments de l’article 58.5 del TRLUC, suprimint els
paràmetres no necessaris i tenint en compte els següents aspectes:
 S’haurà d’ajustar el paràmetre l’edificabilitat bruta al sostre
existent.
 Caldrà establir que com màxim es pot admetre 1 habitatge per
qüestions de vigilància i amb la superfície estrictament necessària.
 Caldrà fer la previsió de la cessió del 15% de l’aprofitament
urbanístic a l’Ajuntament, d’acord amb les determinacions de l’article
99.3 del TRLUC.
Vist que s’han incorporat les prescripcions fixades per la Comissió d’Urbanisme en
sessió del passat 14 de febrer.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de 31 de juliol de 2013 segons el qual la
documentació tècnica presentada pel tècnic redactor s’ajusta a les prescripcions fixades
per la Comissió d’Urbanisme.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar el Text refós de juny de 2013 de la Modificació del POUM a Can
Sabata.
Segon: Remetre, per duplicat, el Text refós, de juny de 2013, de la Modificació puntual
del POUM a Can Sabata a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva conformitat
i posterior publicació de la Modificació.

4.- FIXACIÓ FESTES LOCALS PER L’ANY 2014: Tot seguit i a proposta de
l’Alcalde es sotmet a la consideració dels reunits la fixació de les festes de caràcter local
per l’any 2014 que en defensa dels drets laborals estableix l’Estatut dels treballadors.
Així tenint en compte quines són les festes més arrelades al municipi, s’acorda per
unanimitat:

Primer: Designar les següents dates com a festes locals per l’any 2014: 28 d’abril (Festa
de Llocalou) i 19 de maig (Festa Major); i pel nucli de la Canya el 2 de maig (Festa
Major) i el 18 de desembre (Festa d’Esperança).
Segon: Donar trasllat d’aquest acord als serveis territorials del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
5.- APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARIA 2013-2016: L’article 29 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig
termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
els marcs pressupostaris.

De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el pressupost
aprovat de l’exercici n, elaborant una previsió per als exercicis n+1, n+2 i n+3,
juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat
per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest
mandat.
Per l’exposat el Ple acorda per unanimitat,

Primer: Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon: Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
6.- PRECS I PREGUNTES:
a).- El Sr. Valverde demana si se sap alguna cosa de la llar d’infants en relació amb la
Diputació. Tant el Sr. Alcalde com la regidora encarregada de la Llar d’Infants
manifesten que no en saben res.
b).- El Sr. Valverde demana que es faci la Comissió per l’escola nova. Diu que aquest
any a nivell de Catalunya se n’han fet de noves.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 20:30 hores, de la qual
s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

