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

Extraordinària
Ple
23/10/2013
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.- APROVACIÓ ACTE ANTERIOR: El Sr. Alcalde proposa l’aprovació de l’Acta
de la sessió anterior: PLE2013/5 Ordinària 18/09/2013, 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:
2013/46 ENCÀRREC CONSELL COMARCAL – NETEJA CAMINS XARXA
SENDERS.
2013/47 LLICÈNCIA D’OBRES – PINTAR FAÇANES
2013/48- COMPARAIXENÇA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT PER MONTSERRAT TIRADO DIAZ.

133/2013

2013/49 COMPAREIXENÇA EN EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 89/2013
INTERPOSAT PER MONTSERRAT TIRADO DIAZ (PROCEDIMENT ABREUJAT)
2013/50 NOMENAMENT ACCIDENTAL SECRETARIA INTERVENCIÓ.
2013/51 NOMENAMENT TINENT D’ALCALDE PER ASSUMIR COMPETÈNCIES
ALCALDIA PER ABSÈNCIA.
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 19 de setembre al Ple del dia 23 d’octubre he rebut la visita de 3
veïns/veïnes.
Reunions i/o entrevistes:
El dia 19 de setembre em vaig reunir al Sigma amb el Sr. Francesc Canalias i Vicenç
Català.
També em vaig reunir per parlar del pont de Coran amb el Sr. Xavier Masip, la
Secretària i l’arquitecte municipal.
El dia 20 de setembre em vaig reunir amb el Sr. David Morris per parlar d’una actvitat.
També ens vam reunir amb els propietaris de la Granja i l’empresa Zoetis.
El dia 27 de setembre em vaig reunir amb els senyors d’Ensenances Se Garchen
Rimpotxë
El dia 30 de setembre vaig assistir a la celebració del 10è aniversari del dia Mundial de
Turisme a Castell de Biart a Masarac.
El dia 1 d’octubre vaig assistir al Consell Escolar de l’Escola Castanyer.
El dia 9 d’octubre vaig rebre la visita del Sr. Vicenç Buron pel tema dels leds.
El dia 17 d’octubre vaig assistir a la gravació del programa l’Alcalde Respon.
El dia 21 d’octubre vaig celebrar el casament dels Srs: Oscar Gallego Bonilla i Eva
Almansa Duque.
També vaig rebre la visita de Joan Ribera de l’empresa Garrotxa Serveis dedicats a
oferir serveis pel turisme.

3.- APROVACIÓ PROJECTE REFORMAT DEL PONT DE CORAN, DEL
PONT DE MAIANS I ARRANJAMENT DE DIFERENTS TRAMS DE LA
CTRA. DE FARRO I CAPSEC: El setembre de 2011 es redacta el Projecte de

millora del pont de Coran, del pont de Maians i arranjament de diferents trams de la
ctra. de Farró i Capsec . Aquest projecte va ser informat per l’Agència Catalana de
l’Aigua el 12 d’abril de 2012.
Per tal de donar compliment a les modificacions que s’introduïen en aquest informe, es
redactà el Projecte modificat de millora del pont de Coran, del pont de Maians i
arranjament de la Ctra. de Farró i Capsec, el qual fou aprovat pel Ple en sessió del dia
28 de novembre de 2012.
Les obres foren adjudicades a l’empresa Josep Vilanova SA.
En data 1 d’octubre de 2013 el tècnic director de les obres comunicà que es preveia un
desviament important en el pressupost d’adjudicació motivat principalment per la
geologia del terrenys. Els estudis geotècnics indicaven la presència d’una capa de
graves de certa potència a una profunditat determinada i durant l’execució de les obres
s’ha constatat que realment hi havia una superposició de capes d’argila i graves, que ha
obligat a fonamentar a molta més profunditat el pont, per tal d’assegurar una capacitat
portant suficient.
Per tal de tenir en compte les deficients característiques geotècniques dels terrenys de la
fonamentació, i poder fer front a altres aspectes derivats d’aquest, el tècnic director ha
procedit a la redacció del Projecte reformat de millora del pont de Coran, del pont de
Maians i arranjament de diferents trams de la ctra. de Farró i Capsec.
Vist el projecte reformat de millora del pont de Coran, del pont de Maians i arranjament de
diferents trams de la Ctra. de Farró i Capsec, redactat per Xavier Masip, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer: Aprovar inicialment d’acord amb l’article 235.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 37.1.a) del ROAS el projecte reformat d’arranjament de millora del pont
de Coran, del pont de Maians i arranjament de diferents trams de la Ctra. de Farró i Capsec.
Segon: Exposar el projecte al públic durant el termini de 30 dies mitjançant anunci al BOP, per
tal que es puguin presentar al·legacions i reclamacions, segons disposa l’article 37 del ROAS.
Simultàniament sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Tercer: Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat al·legacions o
reclamacions, el projecte s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat de prendre un
nou acord. En aquest supòsit es procedirà a publicar l’edicte d’aprovació definitiva d’acord
amb el que estableix l’art. 38.2 del ROAS
4.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2014: L’Alcalde d’aquest
Ajuntament sotmet a la consideració del Ple el projecte de modificació de les

Ordenances Fiscals reguladores d’impostos i taxes vigents que han de regir durant
l’exercici 2014.
De l’estudi elaborat a aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, una vegada avaluat el probable rendiment dels impostos obligatoris,
els voluntaris i de les taxes, se’n dedueix que, per anivellar la previsió d’ingressos i
despeses del pressupost de l’exercici 2014, és aconsellable proposar la modificació de
les següents ordenances fiscals:
-

Ordenança fiscal núm. 1: reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 4: reguladora de la taxa per recollida i tractament
d’escombraries.
Ordenança fiscal núm. 8: reguladora dels preus públics.

Per tot això, s’acorda per majoria absoluta, amb 8 vots a favor dels regidors del grup
CIU i un vot en contra del Sr. Valverde del grup PSC-PM:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels següents articles de les
Ordenances Fiscals vigents, establerts de conformitat amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, les quals resten redactades de la següent manera:
Ordenança fiscal núm. 1: reguladora de l’impost sobre béns immobles:
Art. 6è Bonificacions.‐ (modificació de l’apartat 4)
4. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho sol∙licitin i
reuneixin les condicions següents:
S’estableix la bonificació en funció de les categories regulades en la legislació específica de
famílies nombroses.
1. 1ª Categoria: de 3 a 6 fills (o dos si un és disminuït/da): 50 %
2. 2ª Categoria: de 7 a 9 fills: 70 %
3. Categoria d’honor: 10 fills o més: 90 %
Els requisits per gaudir‐ne són els següents:
• Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 25/1974,de 19 de juny,
i estar en possessió del títol corresponent vigent.

• El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
• Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge/habitatges que constitueixin la residència
habitual del conjunt de la família.
• Requisits de renda:
La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
corresponents als membres de la família nombrosa no pot excedir els 36.000 euros. Aquesta
quantitat s’ha d’incrementar en 8.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que
la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició de nombrosa.
FILLS
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LÍMIT IMPOSABLE
36.000
44.000
52.000
60.000
68.000
76.000
84.000
92.000
100.000

• Els subjectes passius hauran de sol∙licitar la bonificació mitjançant instància a la qual
acompanyaran la documentació següent:
‐ Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent.
‐ Certificat de convivència.
‐ Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.
‐ La sol∙licitud s’haurà de formular abans de l’inici del període impositiu que comença el dia 1
de gener, per tant durant el mes de desembre de l’any anterior.

Ordenança fiscal núm. 4: reguladora de la taxa per recollida i tractament
d’escombraries.
Article 6.- Quota tributària
1.‐ La quota tributària consistirà en una quantitat fixa anual per unitat tributària, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2.‐ A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) Habitatges familiars, inclosos locals destinats a l’exercici d’una activitat

professional ............................................................................................. 164,26€
b) Locals comercials, botigues, petits tallers, etc........................................ 270,15€
c) Bars, cafeteries..................................................................................... 626,77€
d) Restaurants i fondes, fins a 40 places.................................................... 728,35€
e) Restaurants de més de 40 places ....................................................... 1.039,52€
f) Locals industrials de 5 o menys treballadors......................................... 350,12€
475,46€
g) Locals industrials de 6 a 15 treballadors .............................................
h) Locals industrials de 16 a 35 treballadors............................................. 1.000,65€
i) Locals industrials de més de 35 treballadors....................................... 2.500,49€
j) Càmpings............................................................................................3.246,12€
k) Casa de colònies fins a 60 places........................................................ 626,77€
l) Casa de colònies de més de 60 places.................................................. 1.039,52€
m) Turisme rural (per plaça) ……………………………………………………................. 31,58€

3.‐ Les quotes fixades en la tarifa tenen el caràcter d’anual.

Ordenança fiscal núm. 8: reguladora dels preus públics.
Art. 6è – TARIFES

Lliurament plaques núm. de carrer..........................................

5,00 €/u.

Lliurament bústies de correus ...................................................

45,00 €/u.

Llibres i publicacions
“Aproximació a la Història de la Vall de Bianya”......................
“La Garrotxa”..............................................................................
Punts de llibre – “Fira del Farro” (individual) ............................
Punts de llibre – “Fira del Farro (6 punts i bossa)......................
Conte del Farro......................................................................

50,00€/u.
40,00€/u.
0,50€/u.
4,00€/u.
7,00€/u.

Samarretes...................................................................................

10,00€/u.

Cursa de muntanya
Marató
Mitja Marató

22€ federats
27€ no federats
15€ federats

16€ no federats
-

Les inscripcions que es realitzin els últims 15 dies abans de la cursa tindran un
increment de 5€.
Les inscripcions que es realitzin el mateix dia de la cursa tindran un increment de 7€.

SEGON: Exposar al públic els acords precedents, al tauler d’edictes de l’Ajuntament,
durant un termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n presentat cap, els acords
restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província el acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades,
el quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

Abans de la votació del Sr Valverde exposa que el motiu del seu vot és per estar en
contra de la puja de les tarifes de la recollida i tractament de deixalles, atesa la situació
de crisi actual. Segons ell no s’hauria d’apujar aquesta taxa i diu que sap de molts
ajuntaments que no l’apugen. A més diu que l’IPC només puja un 0,3% i aquí es
proposa una puja d’un 4%.
El Sr. Alcalde diu que si no s’apuja la tarifa l’any vinent no es cobrirà el cost de la
recollida i tractament de deixalles i que segons els informes del SIGMA el servei
s’apujarà un 4,87% i per tant la proposta d’increment del 4% és per cobrir el cost del
servei.
El Sr. Valverde diu que s’haurien de fer més estudis i gestionar el servei d’una altra
manera, mirar si sobra una persona o un camió.
5.- APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM 16: TAXA PER PARADES,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS
SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC: Atesa la necessitat de regular
d’ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició d’aquesta taxa.
Vist el text de l’Ordenança fiscal de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants
i rodatge cinematogràfic.
Vist l’informe de Secretaria,
Atès el que disposa l’article 17.1 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.
Per tot això, s’acorda per majoria absoluta, amb 8 vots a favor dels regidors del grup
CIU i 1 vot en contra del Sr. Valderde, regidor del grup PSC-PM:
Primer: Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfi i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa.
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 de l’Ordenança, la qual entrarà en
vigor el dia 1 de gener de 2014 i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
El sr. Valderde exposa que el motiu del seu vot és perquè no està d’acord amb la tarifa
de 0,8€/ml/dia que s’aplicarà a la venda ambulant, creu que s’hauria d’acostar més al
que es cobra a les parades per la Fira del Farro.
6.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. CREDIT 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 majors ingresso produïts o degudament reconegut.
Atès que en data 18 d’octubre 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. 48/2013, 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
i majors ingresso, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d’acord amb el següent
resum per capítols:
Pressupost de despeses:
DESPESES
Despeses de suplement de credit
1/210.00
Enjardinament
9/2150001 Mobiliari i estris
9/221.05
Productes alimentaris
9/227.06
Estudis i treballs tècnics
3/226.09
Festes
1/2100002 Cons. Vies publiques
1/619
Pont Coran

Credit Extraordinari
1/6090002 Contenidors Can Deri
1/6090001 Millores via verda
1/632000
Estalvi energètic edificis

TOTAL

Pressupost ingressos:

2.311,97
1.200,00
800,00
2.500,00
2.700,00
5.000,00
75.919,74
90.431,71

6.999,29
13.600,78
5.989,55
26.589,62

117.021,33

INGRESSOS
Partides a donar de baixa:
310.00/9
Interessos
462.00/3
Escola Sant Joan
227.05/9
Despeses electricitat
226091/3
Romanic Extrem
469.00/9
Consorcis
465.00/9
Consell Comarcal

3.000,00
1.400,00
500,00
1.032,31
1.000,00
1.000,00
7.932,31

Majors Ingressos

761.04
392.11
450.30
520.00
450.80
397.10

Diputació Noves Tecnologies
Recàrrec de constrenyiment
Gen. Subvenció llar infants
Interessos de dipòsit
Subvenció generalitat Turisme
Incorporació Aprof. mig

1.185,30
5.200,00
17.425,00
3.581,88
761,90
80.934,94
109.089,02

TOTAL

117.021,33

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.
7.- SOL·LICITUD ASSISTÈNCIA CONSELL COMARCAL PER LA
REDACCIÓ ORDENANÇA REGULADORA D’ACTIVITATS: Els serveis tècnics
del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, per encàrrec del Consell
Comarcal han formulat una proposta d'avant-projecte d'Ordenança del règim general de
comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls
municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis.
En data 13 de juny de 2013, el Consell d’Alcaldes de la Garrotxa va informar
favorablement la proposta d'avant-projecte, manifestant la necessitat de derogar el
reglament parcialment vigent i aprovar una nova normativa local que reguli el règim

d'intervenció d'activitats, que s'ajusti als nous requeriments derivats dels canvis
legislatius que s'han donat a diferents nivells en els darrers anys (Directiva Europea de
Serveis i lleis Òmnibus).
Vist que l'ajuntament de la Vall de Bianya considera convenient disposar d'aquesta
ordenança que reguli el règim general de comunicació prèvia d’activitat, la classificació
de les activitats innòcues i els controls municipals de llicències ambientals, recreatives i
incendis.
Fonaments de dret
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 l'anterior, el Ple acorda per unanimitat:
1. Aprovar derogar i deixar sense efecte el Reglament regulador de les activitats
sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació que
fou aprovat en data 20 de setembre de 2007 mitjançant acord plenari de ratificació dels
acords adoptats pel Consell Comarcal de la Garrotxa actuant en assistència del
municipi.
La derogació serà efectiva en el moment que entri en vigor la nova “Ordenança del
règim general de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats
innòcues i controls municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis”, que
ha d'aprovar el Consell Comarcal de la Garrotxa per delegació de l'ajuntament.
2. Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi una actuació d’assistència
tècnica relativa a la redacció i aprovació de l'avantprojecte d'Ordenança del règim
general de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i
controls municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis”.
3. Delegar en el Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi simultàniament els tràmits
administratius d'informació pública dels expedients de derogació del Reglament i
d'aprovació de l'esmentada Ordenança, 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.
4. 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.

5. Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
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,

Santi Reixach Garriga

La secretària,

Josefina Vidal Planagumà

