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

Ordinària
Ple
16/01/2013
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: PLE2012/2 Ordinària 28/11/2012, la qual és aprovada per
unanimitat.
2.- DESPATX D’ALCALDIA:
Resolucions a ratificar: L’Alcalde dóna compte dels decrets, que es relacionen tot
seguit, dictat des de l’últim Ple, els quals són ratificats per unanimitat:
2012/5 PODER PER PLETS
2012/4 AUTORITZACIÓ AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA DE LES
ILLES.
Tot seguit dóna compte de les visites de veïns, reunions i entrevistes realitzades:
Visites:

Des del Ple del dia 29 de novembre al Ple del dia 16 de gener he rebut la visita dels
veïns/veïnes de la zona del molí d’en Solà.
Reunions i/o entrevistes:
El dia 3 de desembre em vaig reunir per parlar del camí de Castellar 2ona fase amb el
Sr. Josep Mª Compte.
El dia 5 de desembre vaig anar al Notari Faus per recollir uns poders per pleits
El dia 11 de desembre vaig assistir a la demostració de Masias Recycling a la planta de
compostatge d’Olot.
També em vaig reunir amb el Sr. Carles Grèbol, la Sra. Dolors Corcó i el Sr. Jordi
Valverde per parlar dels Reis 2013.
El dia 13 de desembre vaig anar al programa d’Olot Televisió l’Alcalde Respon.
El dia 14 de desembre vaig assistir al Ple i el Consell de Presidència al Consell
Comarcal de la Garrotxa.
El dia 19 de desembre vaig assistir a la Junta d’Acció Social al Consell Comarcal de la
Garrotxa.
El dia 27 de desembre vaig assistir al Consell Plenari del Consorci de l’Alta Garrotxa.
El dia 14 de gener vaig assistir a Riudaura a l’Escola Lluís Castells per parlar de la
problemàtica de la concessió del projecte.
El dia 15 de gener vaig assistir a la jornada de freqüentació CETS a Can Jordà (Parc
Natural).
3.- PARTICIPACIO PUOSC 2013-2016: Vist el Decret 155/2012, de 20 de
novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2013-2016. Ateses les obres i projectes previstos per al proper quadrienni i
les seves prioritats, s’acorda per unanimitat:
Primer: Presentar els següents projectes o memòries valorades a la convocatòria del
PUOSC 2013-2016, línia per a inversions, amb la prioritat i anualitat que s’indiquen:
Prioritat
1
2
3

Projectes

Anualitat

Arranjament passallís Molí Nou de la carretera que comunica
la N-260 amb la zona de Capsec.
2014
Instal·lació serveis travessera de la Canya, 2ona fase
2015
Recuperació camí de Castellar de la Muntanya
2014

4

Arranjament Ctra. de Joncars 2ona fase

2016

Segon: Presentar-se a la línia de manteniment i conservació per al finançament de les
actuacions que s’apliquin a l’article pressupostaria 21 de l’annex 3 de l’Ordre
EHA/3565/2008
Tercer: Ordenar la tramesa de les corresponent sol·licituds.
4.-APROVACIO MODIFICACIO PUNTUAL CAN SABATA - TEXT REFÓS: La
Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 7 de juny de 2012, va supeditar la
publicació en al DOGC i consegüent executivitat de la Modificació del POUM a Can
Sabata fins a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions següents:
1) Caldrà sol·licitar i incorporar, si s’escau, els informes de l’Institut Geològic de
Catalunya, del Departament de Cultura i del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
2) En referència al document tècnic, s’haurà de completar en els següents aspectes:
a) Cal incorporar l’apartat de normativa urbanística de la modificació.
b) Cal assenyalar gràficament l’àmbit subjecte a PMU i determinar-ne els
paràmetres.
c) Cal preveure la cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic a
l’Ajuntament.
d) Cal completar la memòria amb la identitat dels propietaris dels últims
cinc anys, amb els documents a què fa esment l’article 99.1 TRLU.
3) Pel que fa a la tramitació, caldrà que l’Ajuntament de la Vall de Bianya atorgui
audiència a l’Ajuntament d’Olot.
Vist que s’han incorporat les prescripcions fixades per la Comissió d’Urbanisme en
sessió del passat 7 de juny i, pel que fa a la cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic
el tècnic redactar ha emès l’informe de 18 de desembre de 2012.
Vist l’informe dels serveis tècnics segons el qual la documentació tècnica que conforma
el Text refós de la Modificació del POUM a Can Sabata s’ajusta a les prescripcions
fixades per la Comissió d’Urbanisme
El Ple acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar provisionalment el Text refós de la Modificació puntual del POUM a
Can Sabata.
Segon: Aprovar l’informe de 18 de desembre de 2012, del tècnic redactar, Sr. Andreu
Terricabras Carol, referent a la cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic.

Tercer: Remetre, per duplicat, el Text refós de la Modificació puntual de POUM a can
Sabata a la Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació definitiva i
posterior publicació.
5.- APROVACIÓ INFORME SERVEIS TECNICS. PERILLOSITAT PAS
VIANANTS PONT DE LLOCALOU: El pont de la N-260 que travessa la riera de
Riudaura està situat entre la Roureda i Llocalou, dues zones urbanes habitades amb un
flux important de trànsit de persones que el creuen.
Dies enrere es van canviar les baranes, essent les actuals molt més altes molt més
llargues, cosa que fet augmentar enormement la perillositat per als vianants, ja que es
veuen obligats a ocupar espai de la calçada i a més necessiten més temps per creuar-lo.
Per l’exposat s’encarregà als serveis tècnics que informessin de la dificultat del pas de
vianants pel pont que travessa la riera de Riudaura a Llocalou.
Vist l’informe, d’11 de gener de 2013, dels serveis tècnics municipals, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer: Aprovar l’informe dels serveis tècnics municipals titulat “Dimensions de la
Ctra. N-260 en tram del pont que travessa la riera de Riudaura . PK 86,450. Dificultat
de pas per a vianants”.
Segon: Donar trasllat d’aquest acord i de l’esmentat informa a la demarcació de
carreteres del Ministeri de Foment a Girona, sol·licitant-los que estudiïn la possibilitat
de construir una passera per a vianants i bicicletes adossada al pont per darrera la barana
de protecció.
Tercer: Facultar a l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.
Quart: Donar trasllat d’aquest acord i de l’informe a l’Ajuntament de Sant Joan les
Fonts.
6.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR INFANTS. CURS 2011-2012: En data 15
de gener d’enguany, s’ha rebut l’escrit, acompanyat del corresponent conveni, pel qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs
2011-2012.
A l’Ajuntament de la Vall de Bianya, pel funcionament de la Llar d’infants de la
Canya, se li atorga una subvenció total de 53.300,00 Euros.
El pagament de la subvenció està condicionat a la seva acceptació i a la signatura del
Conveni amb el Departament d’Ensenyament per al sosteniment del funcionament de

centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs
2011-2012.
Per això, s’acorda per unanimitat:
Primer: Acceptar la subvenció de 53.300,00 Euros concedida pel Departament
d’Ensenyament per al funcionament de la Llar d’infants de la Canya, pel curs 20112012.
Segon: Aprovar el conveni a signar amb el Departament d’Ensenyament per al
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil
de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
Tercer: Facultar a l’Alcalde per signar el conveni esmentat i demés documentació que
sigui necessària en relació amb aquest acord.
Quart: Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament.
7.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANT CONSELL
ESCOLAR- ESCOLA LLAR “LLUIS Mª MESTRAS”: L’Alcalde dóna compte que
la Junta de Govern en sessió de 12 de desembre va adoptar l’acord que es transcriu
íntegramenta continuació, nomenant a la Regidora Sra. Agnès Colom per representar a
l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Llar “Lluïs Mª Mestras”:
“L’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius,
determina la composició del consell escolar dels centres públics.
D’acord amb el procediment electoral aprovat pel consell escolar de l’Escola –Llar
“Lluís Mª Mestras” es sol·licita a l’Ajuntament de la Vall de Bianya la designació d’un
representant per formar-ne part.
Vistos aquests antecedents s’acorda per unanimitat:
Primer: Designar a la Sra. Agnès Colem Bestregui com a representant de l’Ajuntament
de la Vall de Bianya per formar part del consell escolar de l’Escola – Llar “Lluís Mª
Mestras”.
Segon: Donar trasllat d’aquest acord a l’Escola – Llar “Lluís Mª Mestras”.
Tercer: Facultar l’Alcalde per signar la documentació que sigui necessària en relació
amb aquest acord.
L’acord és ratificat per unanimitat.

8.- PRECS I PREGUNTES:
a).- El Sr. Jordi Valverde demana per la reunió mantinguda pel Sr. Alcalde pel tema
habitatge social. El Sr. Alcalde li comenta que una empresa va venir a presentar-se
perquè en cas que l’Ajuntament desenvolupés algun sector que inclogués habitatge
social ells s’oferien per portar tota la gestió del tema d’habitatge social.
b).- El Sr. Jordi Valverde demana per la reunió mantinguda pel Sr. Alcalde amb l’escola
la Llavor. El Sr. Alcalde comenta que el van venir a veure per demanar-li si al municipi
coneixia algun emplaçament on tingués cabuda la seva escola.
c).- El Sr. Valverde demana que es constitueixi la Comissió per la creació de la nova
escola. El Sr. Alcalde li promet que la Comissió es constituirà una vegada estigui
aprovat per Urbanisme el terreny on s’ha d’ubicar.
d).- El Sr. Valverde demana que s’estigui molt a l’aguait en el seguiment del tema
“túnel”. El Sr. Alcalde demana que té sol·licitada una reunió amb el nou Conseller per
exposar-li la postura de l’Ajuntament.
e).- El Sr. Valverde demana per la Via Verda. El Sr. Alcalde comenta que li han promès
que hi ha un sobrant d’una altra obra i que durant el 2013 faran el tram Llocalou –
Hostalnou.
f).- El Sr. Valverde demana una reunió amb la tècnica de joventut per parlar de diferents
temes.
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,

