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

Ordinària
Ple
20/03/2013
Ajuntament de la Vall de Bianya
20:00 hores
21:45 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: PLE2013/1 Sessió Ordinària 16/01/2013, la qual és aprovada per
unanimitat.
2.- DESPATX D’ALCALDIA:
Resolucions a ratificar: L’Alcalde dóna compte dels decrets, que es relacionen tot
seguit, dictats des de l’últim Ple, els quals són ratificats per unanimitat:
2013/17 RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL DECRET
D'ALCALDIA DE 30 DE GENER DE 2013
2013/16 LLICENCIA D'OBRES: OBERTURA RASA PER CONNEXIÓ GAS A
HABITATGE
2013/14 OBERTURA COMPTE CORRENT RESTRINGIT AVALS
2013/13 EXEMPCIÓ IVTM LLUIS BADOSA VENTURA

2013/12 ARXIU EXPEDIENT BAIXA D'OFICI JOAN TORRELL RAMON
2013/11 EXEMPCIÓ IVTM JOAN TURON PUJOL
2013/10 EXEMPCIÓ IVTM MONTSERRAT REIXACH CANALIAS
2013/9 EXEMPCIÓ IVTM PERE JORDA MOLAS
2013/8 EXEMPCIO IVTM LUCIANA DE LA CRUZ GONZALEZ
2013/6 LLICENCIA D'OBRES: MOVIMENT DE TERRES. PFIZER OLOT SLU
2013/5-1 CONTRACTE MENOR: INSTAL·LACIÓ WIFI CENTRE CIVIC
2013/4 LLICENCIA D'OBRES (EXP. 52/2012): REMODELACIÓ DE ZONES DE
MAGATZEM AFA PER A NOU RECINTE DE PRODUCCIÓ FARMACÈUTICA
2013/3 INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR. JORGE PEYROLON JIMÉNEZ
2013/2 RENOVACIÓ PERMIS CIRCULACIÓ TRENET TURISTIC
2013/1 LLICENCIA D'OBRES (EXP: 2/2013). NETEJA ENTORN I ENDERROC
COBERTS PROVISIONALS A LA CASANOVA
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 16 de gener al Ple del dia 20 de març he rebut la visita de 1
veïns/veïnes.
Reunions i/o entrevistes:

El dia 17 de gener vaig rebre la visita de l’empresa Girona Notícies per parlar d’una
proposta de difusió turístic.
El dia 21 de gener vaig assistir a la reunió de la Comissió de la Fira del Farro.
El dia 22 de gener vaig assistir al Consell Escolar de l’Escola Castanyer de Sant Joan
les Fonts.
El dia 23 de gener em vaig reunir amb la Colla Gegantera de Bianya a Llocalou.

El dia 24 de gener vaig assistir a la taula rodona de ràdio 4 juntament amb veïns del
municipi i el Tècnic Municipal David Darné.
El dia 25 de gener em vaig reunir juntament amb el Sr. David Darné i els veïns que fan
l’exhibició de feines del camp per la Fira del Farro.
El dia 28 de gener em van entrevistar de Ràdio Olot per parlar de la Fira del Farro.
També vaig assistir al Consell de Presidència al Consell Comarcal.
El dia 29 de gener em vaig reunir amb el Sr. Josep Canal.
El dia 1 de febrer vaig visitar la Canova de la Vall de Bac juntament amb el Sr. Eudald
Casadesús.
Els dies 2 i 3 de febrer vaig assistir a tots els actes de la Fira del Farro.
El dia 4 de febrer vaig assistir al Consell Rector de l’Hospital Sant Jaume d’Olot.
El dia 5 de febrer em vaig reunir amb el Sr. Jordi Blanch de l’empresa Aplicacions i
Manteniment Dabau.
El mateix dia em vaig reunir amb el Sr. Jordi Mas per parlar de temes turístics,
promoció econòmica i festes
El dia 7 de febrer em vaig reunir amb el Sr. De l’empresa Comercial Vilà.
També ens vam reunir amb el Mn. Miquel Vall-llosera, el Rector d’Olot, l’arquitecte
municipal, la Secretària per parlar del camí de Castellar de la Muntanya.
El dia 8 de febrer vam tenir dues reunions pel tema de la benzinera, amb el Sr. David
Mundo i els Sr. Propietaris de Madrid.
El dia 12 de febrer ens vam reunir amb el Sr. Jordi Valverde, la Sra. Cristina Riera del
Consell Comarcal per parlar de Joventut.
El dia 13 de febrer em vaig reunir junt amb el Sr. David Darné amb el Secretari General
de l’Esport, el Sr. Ivan Tibau al Consell Català de l’Esport a Esplugues de Llobregat.
El dia 14 de febrer em van entrevistar per TV Olot.
El mateix dia vaig assistir al Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal de la Garrotxa
El dia 15 de febrer em vaig reunir amb el Sr. Guillem Vilà que va presentar el seu
projecte “Discoverit.cat”
El dia 17 de febrer vaig assistir a l’esmorzar i a la Fira de Tortellà.
El dia 20 de febrer vaig ser convidat al berenar amb els avis de La Canya

I al segon aniversari de l’Edifici de la Plaça Balmes d’Olot.
El dia 21 de febrer vaig assistir a la reunió amb el Sr. David Darné i els Serveis de la
Vall de Bianya per parlar de la Romànic Extrem.
El dia 22 de febrer vaig assistir a la roda de premsa de la presentació de la Romànic
Extrem.
A la tarda vaig assistir al berenar de la petanca de la Canya.
El dia 25 de febrer vaig rebre la visita del Sr. Blai Ortiz.
El dia 26 de febrer em vaig reunir a la Diputació de Girona el departament de
Cooperació Esportiva, amb el Sr. Antoni Guinó i el Sr. David Darné.
El dia 5 de març vaig visitar la caldera de Biomassa a Llanars juntament amb el Sr.
Francesc Canalias i el Sr. Esteve del Sigma.
Vaig assistir al Consell Escolar de l’Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts.
El dia 6 de març em vaig reunir amb el Sr. Miquel Calm i Gerard de les Vies Verdes.
També vaig assistir a la Comissió del Romànic Extrem.

El dia 11 de març vaig assistir a la reunió per la valoració de la Fira del Farro.
El dia 14 de març vaig assistir al Ple i Consell de Presidència al Consell Comarcal de la
Garrotxa
El dia 18 de març em vaig reunir amb el Sr. Jordi Valverde.
EL dia 19 de març vaig reunir-me amb el Sr. Pere Vila per parlar del Consell
d’Agrupació de la Garrotxa.
El dia 20 de març vaig assistir a la presentació per la creació de l’Agència de Promoció
Econòmica de la Garrotxa.
3.-APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM SECTOR INDUSTRIAL "ELS MORRALS": El Ple, en data 16 de maig de 2012,
aprovà inicialment la Modificació Puntual del POUM sector Industrial “Morrals I;
obrint en període d’informació pública d’un mes mitjançant anuncis publicats en el
BOP núm. 110, de 7 de juny de 2012 al DOGC núm. 6144, de 7 de juny de 2012, i en
el diari “El Punt” de 7 de juny de 2012.
Es va demanar informe als organisme afectats per raó de llurs competències i que són:
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Girona i l’Agència Catalana de l’Aigua.

Durant el període d’informació pública i dins termini s’ha presentat 1 al·legació la qual
ha estat degudament informada pels serveis tècnics. Essent el contingut (en extracte) de
l’ al·legació i de l’informe tècnic el que segueix:
1. Francesc Márquez Rodríguez (RGE:445 de 26/06/2012). AL·LEGACIÓ: Diu que
no està d’acord en què es modifiqui l’ús dels blocs d’habitatges i que estigui previst
d’enderrocar-los en concret el pis que ocupa 3er, 2on del bloc A i informa que té un
procés judicial obert amb la Generalitat de Catalunya. Es proposa: desestimar
l’al·legació atès que no fa cap demanda i per manca de justificants tècnics.
Fora termini s’ha presentat 1 al·legació la qual també ha estat informada pels serveis
tècnics. Essent el contingut (en extracte) de l’al·legació i de l’informe tècnic el que
segueix:
1.
L’Institut Català del Sòl (RGE: 481 de 11/07/2012). AL·LEGACIÓ: Primer.Que l’article 4 de la normativa urbanística de la modificació incorpori una definició
detallada del seus límits, així com que s’assenyali la seva superfície total. Segon.- Que
l’article 6 de la normativa incorpori un quadre resum assenyalant les característiques
dels seu àmbit. Tercer.- L’article 89.3 hauria d’establir un percentatge d’ocupació del
70% a les parcel·les del Parc de la Maquinària. L’article 89.4 hauria de modificar els
criteris de separació a límits, corresponents a 5 m a carrer i 5 m a la part posterior.
Quart.- L’article 89.6 hauria de determinar una parcel·la mínima de 750 m2. Cinquè.Determinar com a sistema d’actuació el de reparcel·lació, en la modalitat de
compensació, i com administració actuant d’Incasol. Es proposa: Malgrat ser fora
termini, i per considerar-los punts clarificadors, s’incorporen del demandes d’Incasol
que fan referència als apartats primer, segon, quart i cinquè.
L’informe del Ministerio de Fomento és favorable i l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua marca un seguit de prescripcions a tenir en compte:
1.
Caldrà avaluar la capacitat de la llera del torrent de Socarrats on es preveu
abocar les aigües pluvials del sector i definir les actuacions necessàries, si cal, per
admetre l’increment del cabal que comporta la urbanització o alternativament preveure
una bassa de laminació.
2.
El sistema de drenatge superficial incorporarà els elements necessaris per a la
retenció de residus o productes contaminants.
3.
Caldrà preveure una alternativa a la superfície de la zona d’equipaments que
discorre sobre el curs d’un rec innominat.
4.
Tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de
qualsevol curs d’aigua hauran d’incloure el dimensionat pel cabal Q500.
5.
Els plànols i normativa de la Modificació Puntual hauran de fer referència
expressa als espais ocupats per les lleres del torrent de Socarrats i rec innominat
afectats pel desenvolupament urbanístic d’acord amb la qualificació de Sistema Hídric
que estableix el POUM i a les servituds dels terrenys confrontats en les lleres.
6.
La nova ordenació proposa una superfície destinada a equipament sobre el rec
innominat que s’haurà de modificar.

7.
Caldrà preveure una reserva tant econòmica com d’espai, per a preveure el
sanejament autònom del sector, sense perjudici que abans d’aprovar-se el projecte
d’urbanització del sector es pugui subscriure un conveni de sanejament en funció de les
dades de saturació i càrrega de l’estació depuradora d’aigües residuals i les perspectives
de la seva nova execució o ampliació.
Referent a les prescripcions de l’informe de l’ACA, s’incorpora un informe de
l’arquitecte redactor el qual especifica:
1.- La capacitat de la llera del torrent de Socarrats ja es va avaluar en l’annex 3.1 del
projecte d’urbanització del sector UD Industrial Morrals II i va ser informat per l’ACA
el 29 d’agost de 2009 en l’expedient UDPH2008004527. La urbanització no suposarà
un increment del cabal que va al torrent a causa de la impermeabilització del terreny
perquè aquesta zona té un important estrat d’argila que ja el fa impermeable actualment.
2.- La definició del drenatge superficial amb sistemes de retenció de residus i altres
productes correspon al projecte d’urbanització.
3 i 6.- S’ha incorporat aquesta modificació, l’accés a la zona d’equipaments es farà a
través d’un pas o obra de drenatge que seguirà la recomanacions de l’ACA.
4.- Aquest punt caldrà justificar-lo en el projecte d’urbanització.
5.- S’ha afegit un plànol a la modificació puntual de POUM per donar compliment a
aquest punt.
7.- S’ha reservat un espai per a zona d’equipament de sanejament per si es dóna el cas.
8.- El compliment d’aquest punt també correspon al projecte d’urbantizació.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals que conclou: “S’informa favorablement el
Text refós de la modificació puntual de POUM de la Vall de Bianya en el sector
industrial Els Morrals II per la seva aprovació provisional. Caldrà tenir en compte les
prescripcions dels punts 1,2,4 i 8 de l’informe de l’ACA (expedient UDP2012002473)
en la tramitació del Pla Parcial UD Morrals II modificat i en el seu projecte
d’urbanització.
Vist l’expedient de tramitació de la Modificació Puntual del POUM sector U.D.-2
Industrial “Morrals II”, 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
76.2,85 i 98 del DL 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.
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 fi a 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 tot això, s’acorda per unanimitat:
Primer: Resoldre les al·legacions presentades dins termini en base als informes tècnics
que consten a l’expedient i que s’incorporen a aquest acord com a motivació, en el sentit
següent:
a)

Desestimar l’ al·legacions número: 1

Segon: APROVAR PROVISIONALMENT la documentació que integra la Modificació
Puntual del POUM sector industrial Els Morrals II, en la qual s’han incorporat els
canvis fruït de l’estimació en part de les demandes d’Incasol i dels informes sectorials.
Tercer: Remetre la documentació que integra la Modificació Puntual del POUM sector
industrial els Morrals II a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè emeti
informe previ a la seva posterior aprovació definitiva per part del Conseller del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Quart: Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’article 8.5.c) del DL 1/2010, de 3 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 al Conseller del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
4.-MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. DELIMITACIÓ DEL POLÍGON
D'ACTUACIÓ "UA_ELS MORRALS" I EL POLÍGON D'ACTUACIÓ
"UA_ESPUÑA". L’objectiu d’aquesta modificació puntual és la delimitació de dos
polígons d’actuació:
1.- el Polígon d’Actuació “UA-els Morrals” per tal de repartir les despeses de connexió
amb els serveis urbanístics exteriors de subministrament elèctric i subministrament
d’aigua, de les diferents zones pendents d’edificar de l’àmbit de “els Morrals”
2.- el Polígon d’Actuació “UA-Espuña” per tal de repartir les càrregues i beneficis
d’aquest sòl urbà que anteriorment fou un sector de sòl urbanitzable.
L’article 118.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme disposa que en sòl urbà la delimitació de sectors subjectes a
un pla de millora urbana o de polígons d’actuació urbanística que no hi siguin inclosos

s’ha d’efectuar per mitjà del pla d’ordenació urbanística municipal o del programa
d’actuació urbanística municipal.
L’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme així com les previsions efectuades pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, determinen que la
modificació de qualsevol figura de planejament urbanístic se subjecta a la mateixa regla
que en regeix la formació.
L’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, regula la tramitació dels Plans d’ordenació
urbanística municipal.
Consten a l’expedient els informes jurídics i tècnics favorables a la tramitació de la
modificació.
Atesos aquets antecedents el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal per la delimitació del Polígon d’Actució “UA-els Morrals” i el Polígon
d’Actuació “UA –Espuña”.
Segon: Sotmetre la proposta de modificació puntual a exposició pública pel termini
d’un mes mitjançant la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
oficial de la Generalitat, al tauler d’anuncis, a la pàgina web del municipi i al diari El
Punt. Durant aquest termini l’expedient i la resta de documentació del projecte estaran a
disposició de qui vulgui examinar-la i es podran deduir les al·legacions que es
considerin pertinents.
Tercer: Facultar a l’alcalde perquè adopti les resolucions necessàries per al
desplegament i efectivitat del present acord.
5.-ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ PER L'EXPLOTACIÓ CONJUNTA DEL
CENTRE D'INTERPRETACIÓ TURÍSTICA I DEL TRENET TURÍSTIC DE LA
VALL DE BIANYA. El Ple en sessió de 30 d’octubre de 2012 va acordar iniciar els
tràmits per la licitació de la concessió conjunta “per l’explotació del centre
d’interpretació i del trenet turístic de la Vall de Bianya”, aprovant el corresponent plec
de clàusules administratives, el qual preveu l’adjudicació per procediment obert.
La Mesa de Contractació, òrgan competent per la valoració de les ofertes, ha realitzat
proposta d’adjudicació a favor de JOSEP SERRA ANGLADA.
En data 18 de març de 2013 el candidat JOSEP SERRA ANGLADA ha constituït la
garantia definitiva per valor de 382,50 € i ha presentat la documentació requerida
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social, així com a documentació a què fa referència la clàusula cinquena del Plec.

Per l’exposat i d’acord amb l’establert en el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer: Adjudicar a JOSEP SERRA ANGLADA, amb DNI núm. 43.629.640-C la
concessió conjunta per l’explotació del Centre d’Interpretació per destinar-lo a punt
d’informació turística i del trenet turístic, amb un cànon anual de 510,00 euros i per un
període de dos anys, prorrogable d’any en any fins a un màxim de 15 anys.
Segon: Notificar a JOSEP SERRA ANGLADA, adjudicatari del contracte, aquest acord
i requerir-lo perquè en el termini de 10 dies naturals comparegui davant l’Ajuntament
de la Vall de Bianya per tal de formalitzar el contracte administratiu.
Tercer: Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al butlletí oficial de la província i al
perfil del contractant.
Quart: Facultar a l’Alcalde per a la firma de tots el documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
Abans de la votació el Sr. Valverde manifesta que hi està d’acord en l’adjudicació però
demana que se li facilitin els pactes que s’han fet, sobretot pel que fa a l’obertura del
Centre d’Interpretació.
6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE: PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL
CAMÍ QUE UNEIX LA CARRETERA N-260 AMB EL CAMÍ DE CAPSEC. Vist
el projecte d’arranjament del camí que uneix la carretera N-260 amb el camí de Capsec,
redactat Terrer d’Enginyeria i Consultoria SL.
Per l’exposat 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 d’arranjament del camí que
uneix la carretera N-260 amb el camí de 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.
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.

7.-APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE: REMODELACIÓ ENLLUMENAT
PUBLIC I MILLORA DE SERVEIS EL TRAM NORD DE LA TRAVESSERA
DE LA CANYA. Vist el projecte de remodelació enllumenat públic i millora de serveis
del tram nord de la travessera de la canya, redactat per Enginyeria Obrador SLPU.
Per l’exposat s’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 de remodelació enllumenat
públic i millora de serveis del tram nord de la travessera de la Canya.
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.
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.
8.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PORTADA AIGUA AL SECTOR
MORRALS. Vist el projecte de portada d’aigües al sector industrial Morrals, redactat
per Xavier Masip i Otzet.
Per l’exposat s’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 de portada d’aigües al sector
industrial Morrals.
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.
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.
9.- SOL·LICITUD GESTIÓ COMARCAL CASAL D'ESTIU: Des del Servei de
Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa han comunicat l’inici dels tràmits per tirar
endavant el projecte de gestió comarcal de casals d’estiu.

Amb aquest iniciativa persegueixen dos objectius: d’una banda garantir l’acompliment
de tota la normativa existent en l’organització d’activitats de lleure per infants menors
de 18 anys i d’una altra, atesa la situació econòmica, optimitzar recursos i facilitar la
feina als ajuntaments.
Atesos els bons resultats del casal d’estiu 2012 i donat l’interès de l’Ajuntament de la
Vall de Bianya d’organitzar casal durant l’estiu del 2013 per oferir aquest servei als
pares.
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta, amb 8 vots a favor del grup CIU i 1
abstenció del Sr. Valverde del grup PSC-PM:
Primer: Sol·licitar el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa la gestió
del casal d’estiu 2013 al municipi de la Vall de Bianya.
Segon: Notificar aquest acord al Servei de Joventut del Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Tercer: Facultar a l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris en relació
amb aquest acord.
Abans de la votació el Sr. Valverde exposa que el motiu de la seva abstenció és perquè
li sembla que hi ha vàries coses que no s’estan portant bé, sobretots pels moments de
crisi que s’estan passant i que podrien abaratir el cost del casal i fer-lo més assequible
als pares, per exemple ajustar el sou dels monitors.
10.- RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA. ACTUALITZACIÓ VALORS
CADASTRALS. És el Sr. Alcalde qui dóna compte del Decret d’Alcaldia que és
transcriu íntegrament a continuació i sol·licita que sigui ratificat:
“La recent modificació de l’art. 32.2 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari
possibilita que els Ajuntaments puguin demanar l’actualització dels valors cadastrals
dels béns immobles urbans del seu municipi per aplicació d’uns coeficients que es
determinaran a l’efecte a les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Per poder sol·licitar l’aplicació d’aquests coeficients cal que concorrin els següents
requisits, d’acord amb l’article 32.2 del RDL 1/2002, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
Atès que l’Ajuntament de la Vall de Bianya, compleix amb aquests requisits, i és
d’interès tenir els valors cadastrals actualitzats de manera que se situïn entorn del 50%
del valor de mercat.
Per l’exposat,

PROPOSO
PRIMER: Sol·licitar a la Direcció General de Cadastre l’aplicació als valors cadastrals
dels béns immobles urbans dels coeficients que s’estableixin a l’efecte per l’any 2014
així com per anys successius per la Llei de pressupostos generals de l’Estat fins que
l’actualització dels valors cadastrals se situïn en un entorn homogeni del 50% respecte
del valor de mercat, prèvia apreciació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.
SEGON: Fer la corresponent sol·licitud a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona
TERCER: Ratificar aquest acord en el primer Ple que es celebri.
QUART: Facultar a l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord”.
Vist el decret, el Ple acorda per unamitat ratificar-lo.
11.- APROVACIÓ INFORMES MOROSITAT 4ART TRIMESTRE 2012. 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 4art. trimestre de 2012 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 40 dies
(exercici 2012).
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 40 dies (exercici 2012) des de la data de
registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 3.936,75€
(sense considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es resumeix en:
Factures pendents de Nombre de factures pendents a Import total de factures
pagar a data (+40 dies) 30/09/2012 (+ 40 dies)
pendents
de
pagar
(+40dies)
31/12/2012
3
3.936,75€

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 31/12/2012 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.
12.- PRECS I PREGUNTES
a).- El sr. Alcalde, en relació amb la via verda, proposa fer els possibles per deixar-la
ben acabada. Vies Verdes i posarà el material i proposa que l’Ajuntament el col·loqui i
faci els acabats finals.
b).- el Sr. Valverde demana que on acaba la Via Verda. El Sr. Alcalde diu que de
moment acaba a l’Hostalnou però que s’intentarà que arribi fins al Molí d’en Solà.
S’està esperant que Vies Verdes digui alguna cosa.
c).- El Sr. Valverde també demana si es farà promoció de la Via Verda i que Vies
Verdes tingui en compte el municipi i renovi la informació que proporciona, ja que en
l’actual promoció està molt mal indicat tot el referent a la Via Verda de la Vall de
Bianya.
d).- El Sr. Valverde comenta que quan entres a la Web de l’Ajuntament dins l’apartat
“futbol” no hi ha cap informació a l’apartat “resum jornada”, només hi ha la 6ana
jornada.
e).- La Sra. Juncà demana que es pengi a la web el calendari de fires i festes del
municipi.
f).- El Sr. Valverde demana que es digui als del “Futbol 7” que no posin el cotxe a
l’aparcament de motos.
g).- El Sr. Valverde demana que es faci una repassada a la senyalització del municipi ja
que hi ha coses que caldria millorar.
h).- El Sr. Valverde demana que es creï la Comissió per l’escola i que s’hagilitzin els
tràmits a Urbanisme.
i).- El Sr. Valverde també comenta que el sopar de la Fira del Farró va cada any a pitjor,
cada vegada hi ha menys gent, menys ambient i el sopar és car. El Sr. Alcalde comenta
que la gent que organitza la Fira n’és conscient i que de cares a l’any vinent hi haurà
canvis.

j).- El Sr. Valverde comenta que creu que alguns carrers de la Canya haurien de ser
d’una sola direcció, com per exemple el carrer de la llar d’infants i el de la farmàcia.
k).- El Sr. Valverde diu que hi ha molts llibres per catalogar a la aula de lectura.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:45 hores, de la qual
s’estén aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

