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

Ordinària
Ple
18/03/2015
Ajuntament de la Vall de Bianya
20:00 hores
20:45 hores

HI ASSISTEIXEN:
Presideix:
Secretari/ària:
Interventor/a:

Santi Reixach Garriga
Josefina Vidal Planagumà
Josefina Vidal Planagumà

Assistents
. SANTI REIXACH GARRIGA ‐ CIU
. MONTSERRAT JUNCÀ CASADESÚS ‐ CIU
. PERE PUIGVERT CORCOY ‐ CIU
. PERE DARNÉ PUJOL ‐ CIU
. LLUÍS BADOSA VENTURA ‐ CIU
. LIDIA BOSCH LLENÇA ‐ CIU
. AGNÈS COLOM BESTREGUI ‐ CIU
. JORDI VALVERDE GARCÍA ‐ PSC ‐ PM
Excusen la seva assistència
. JOAN GRABULOSA PUIGVERT ‐ CIU
Vist que s’ha obtingut el quòrum necessari, s’entra a conèixer els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.‐ APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR: El Sr. Alcalde proposa l’aprovació de l’Acta de la sessió
anterior PLE2015/2 Extraordinària 30/01/2015, 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:
2015/20 APROVACIÓ RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES
PER L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “REMODELACIÓ ENLLUMENTA PÚBLIC I MILLORA DE
SERVEIS DEL TRAM NORD DE LA TRAVESSERA DE LA CANYA.
2015/19 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 13032015
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2015/17 SUBVENCIÓ: ACTUACIONS CAMINS RURALS I EN MATÈRIA FORESTAL.
DIPUTACIÓ DE GIRONA
2015/16 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 06032015
2015/15 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 03032015
2015/14 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 27022015
2015/13 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 20022015
2015/12 APROVACIÓ CONTRACTE MENOR. ASSESSORAMENT JURÍDIC. ESTUDI
INFORMATIU I ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL VARIANT N-260.
2015/11 APROVACIÓ CONTRACTE MENOR. ASSESSORAMENT TÈCNIC. ESTUDI
INFORMATIU I ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL VARIANT N-260.
2015/10 APROVACIÓ CONTRACTE MENOR. ASSESSORAMENT AMBIENTAL. ESTUDI
INFORMATIU I ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL VARIANT N-260.
2015/9 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 12022015
2015/8 BONIFICACIÓ EN LA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DEIXALLES ANY
2015
2015/7 MODIFICACIÓ CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA DE RECEPCIÓ DE FACTURES
Efact.
2015/6 EXEMPCIÓ IVTM JOSEP JUANOLA COS
2015/5 DISTRIBUCIÓ DEL FINANÇAMENT OBRA PUOSC: ARRANJAMENT DEL CAMÍ
QUE UNEIX LA CARRETERA N-260 AMB EL CAMÍ DE CAPSESC
2015/4 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 29012015
2015/3 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES 23012015

Tot seguit es dóna compte de les visites, reunions i entrevistes realitzades:
Visites:
Des del ple del dia 21 de gener del 2015 al Ple del dia 18 de març de 2015 he rebut la visita de
16 veïns/veïnes.
Reunions i/o entrevistes:
El dia 30 de gener vaig assistir a la inauguració de l’escola de la Bòbila a Les Preses
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El dia 20 de febrer vaig fer l’entrega del premi de la Fira del Farro 2015
El dia 2 de març vaig assistir a la reunió al Ministeri de Foment de Madrid juntament amb els
tècnics de l’Ajuntament de la Vall de Bianya, l’Alcalde d’Olot i el President del Consell
Comarcal de la Garrotxa per parlar del tema de la variant
El dia 17 de març vaig assistir a la presentació de la memòria Pla inclusió i Pla d’infància del
Consorci d’Acció Social a l’Ajunament d’Olot
3.‐ MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM. ADEQUACIÓ USOS SÒL NO URBANITZABLE. APROVACIÓ
PROVISIONAL: El Ple de l’Ajuntament, a la sessió celebrada el 19 de novembre de 2014, va
aprovar inicial l’expedient de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal
per l’adequació d’usos en sòl no urbanitzable promogut per l’Ajuntament de la Vall de Bianya i
redactat per l’arquitecte senyor Andreu Terricabras Carol.
L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació dels respectius
edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.231, de 3 de desembre de 2014, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6768, d’11 de desembre de 2014 i al Diari de
Girona de 3 de desembre de 2014, així com la seva disposició al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al∙legacions.
Vistos els informes sectorials sol∙licitats:
-

-

L’informe de la Direcció General de Turisme, favorable, condicionat a què
s’incorporin les puntualitzacions de l’apartat valoració que fan referència a la
normativa vigent que regula els establiments d’allotjament turístic i a la
diferenciació entre l’activitat de campint i acampada.
L’informe del Ministeri de Foment, favorable.
L’informe de Medi Natural, que remarca la condició que en els espais inclosos dins
el PEIN es compleixi a més la normativa específica d’aquest espai protegit.
L’informe d’Agricultura, favorable.
L’informe del Departament de Cultura, favorable.

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de 13 de març de 2015, segons el qual “./.. El text
de la Modificació puntual del POUM de la Vall de Bianya per a la seva aprovació provisional,
incorpora les prescripcions dels diferents informes. S’informa favorablement”.
Vist l’expedient de tramitació de la Modificació Puntual del POUM per l’adequació d’usos en
sòl no urbanitzable amb els pertinents informes tècnics i jurídics.
Atès que la modificació de les figures de planejament urbanístic, està subjecta a les mateixes
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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: APROVAR PROVISIONALMENT la documentació que integra la Modificació Puntual
del POUM per l’adequació d’usos en sòl no urbanitzable..
Segon: Remetre la documentació que integra la Modificació Puntual del POUM per
l’adequació d’usos en sòl no urbanitzable a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
per a la seva aprovació definitiva.
Tercer: 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.
Quart: Facultar a l’Alcalde per tal que pugui resoldre i subscriure la documentació que calqui
per a l’efectivitat d’aquest acord.
4.‐ APROVACIÓ CONVENI AMB OLOT TELEVISIÓ SL: Per part del Sr. Alcalde es dóna compte
de l’acord de la Junta de Govern del dia 11 de març de 2015 referent a l’aprovació del Conveni
amb Olot Televisió, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
“Olot Televisió SL ha sol∙licitat a l’Ajuntament de la Vall de Bianya l’establiment d’un conveni
de col∙laboració.
Olot Televisió SL és un mitjà de comunicació comarcal que dóna un servei informatiu centrat
en l’àmbit de la Garrotxa i que resulta d’un interès general per a molts ciutadans de la Vall de
Bianya i també de la comarca. Els serveis d’Olot Televisió destinats a oferir la informació del
municipi i de l’Ajuntament supleixen i/o complementen els serveis que poden ser atribuïts a
la competència local.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya d’acord amb el 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, participa en l’acció
de foment d'activitats econòmiques que assoleixen la finalitat d’interès públic com és la del
servei de comunicació local.
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Atès allò que estableix l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic;
De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei 38/2203, i
el que preveu el capítol I del Títol III del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per l’exposat la Junta de Govern acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar el conveni de col∙laboració a subscriure entre l'Ajuntament de la Vall de
Bianya i Olot Televisió SL per l'any 2015 per un import global de 2.000,00 €, el text del qual
consta a l'expedient.
Segon: Autoritzar la despesa corresponent a la subvenció de l’any 2015, per un import de DOS
MIL EUROS (2.000,00 €) amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de la Vall de Bianya de l’any
2015.
Tercer: Facultar àmpliament a l'Alcalde per a la signatura del conveni i la resolució dels
compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix,
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
Quart: Ratificar aquest acords en el primer Ple que es celebri”.
Vist l’acord aquest és ratificat per 7 vots a favor del grup CIU i un vot en contra del Sr. Valverde
del grup PSC‐PM.
El Sr. Valverde manifesta que no està d’acord amb aquest Conveni perquè Olot Televisió és
una empresa privada i no entén que s’hagi de fer una aportació econòmica a un ens privat.
5.‐ APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. 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 o aquest és insuficient, 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 17 de març de 2015 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:
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Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 57/2015, 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:
DESPESES
Despeses de crèdit extraordinari
342/63301 acumulador aigua camp esports

1.600,00

Suplement de crèdit
920/64000 Projectes tècnics

8.400,00

Total

10.000,00

Pressupost de ingressos:

INGRESSOS
Baixes per anul∙lació
134/63501 senyalització

10.000,00
Total

10.000,00

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.
Abans de la votació el Sr. Valverde demana que no es deixi de banda el projecte de
senyalització i que quan es pugui es torni a dotar la corresponent partida.
6.‐ RATIFICACIÓ ACORD JUNTA GOVERN. LICITACIÓ OBRES DE REMODELACIÓ ENLLUMENAT
PÚBLIC I MILLORA DE SERVEIS DEL TRAM NORD DE LA TRAVESSERA DE LA CANYA: Per part
de l’Alcaldia es proposa ratificar l’acord pres per la Junta de Govern en sessió d’11 de febrer
de 2015 i que es transcriu íntegrament a continuació:
“CONTRACTACIÓ OBRES. INICI PROCÉS LICITACIÓ OBRES DE REMODELACIÓ ENLLUMENAT
PÚBLIC I MILLORA DE SERVEIS DEL TRAM NORD DE LA TRAVESSERA DE LA CANYA: Per Provisió
d'aquesta l’Alcaldia de data 10 de febrer de 2015 es va incoar l’expedient administratiu per a
la contractació de les obres de remodelació enllumenat públic i millora de serveis del tram
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nord de la travessera de la Canya per un import de 101.441,16 € i 21.302,64€ d’IVA amb un
termini d’execució de tres mesos.
La Secretària interventora va emetre informe sobre el procediment legal a seguir i sobre
l’existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els corresponents Plecs
de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb aquest informe, els Plecs de clàusules administratives particulars i els
Plecs de prescripcions tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de contractació i de
gestió econòmico‐financera local.
Igualment va informar que l’Ajuntament compta amb consignació pressupostària adequada i
suficient per atendre les obligacions que es derivaran del finançament de l’expedient de
contractació.
El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article 6 del
TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives a tenor de
l'article 19 de la citada Llei.
L’objecte d’aquest contracte és la remodelació de l’enllumenat públic i millora de serveis del
tram nord de la travessera de la Canya per de donar compliment a normativa d’indústria per
que fa a l’enllumenat.
Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el negociat sense
publicitat d'acord amb els articles 170 i 171 del TRLCSP. I d'acord amb els articles 177 i 178 del
TRLCSP cal sol∙licitar ofertes almenys a tres empreses capacitades per a la realització de
l'objecte del contracte.
Per tot això, la Junta de Govern acorda per UNANIMITAT:
Primer: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
per la contractació de les obres de remodelació enllumenat públic i millora de serveis del tram
nord de la travessera de la Canya, per un import de 122.743,80€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 101.441,16 €, pressupost net, i 21.302,64€ en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini d’execució de tres mesos.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé aquesta
restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.
Tercer: Optar pel procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del present
contracte, i proposar per a la presentació d'ofertes a les següents empreses:
-

Josep Vilanova SA
ASSA, Hidràulica i Electricitat SL
Aglomerats Girona SA
Excavacions Josep Mª Farrés SL
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Quart: Fixar en 15 dies naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des del
dia següent a la recepció de la invitació a participar en aquest procediment.
Cinquè: Autoritzar la despesa per import de 122.743,80 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 101.441,16€, pressupost net, i 21.302,64 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 619.01/165 del pressupost
vigent.
Sisè: Facultar a l’Alcalde per dur a terme la resta de tràmits relacionats amb aquesta licitació”.
L’acord és ratificat per unanimitat pel Ple.
7.‐ RECONEIXEMENT PER SERVEIS PRESTATS AL SR. JAUME JANÉ MESAS COM A CARTER DE
LA VALL DE BIANYA: Durant aquest mes de març de 2015 es jubilarà el Sr. Jaume Jané Mesas,
carter de la Vall de Bianya, des de fa més de trenta anys.
Considerant que la seva tasca mereix el just reconeixement del conjunt de la Corporació com
a representant electe dels ciutadans del municipi, tinc a bé de proposar al Ple de la Corporació
la següent proposta:
Primer: Reconèixer els serveis prestats als veïns del municipi de la Vall de Bianya per part del
Sr. Jaume Jané Mesas, com a carter del municipi de la Vall de Bianya.
Segon: Agrair l’esforç i dedicació per la tasca duta a terme duran tots aquest anys.
Tercer: Desitjar‐li molta sort en aquet nova etapa que començarà ben aviat.
El reconeixement proposat és aprovat per unanimitat.
8.‐ PRECS I PREGUNTES
A) El Sr. Valverde demana, en relació amb la modificació del POUM per fer una escola,
una reunió amb Urbanisme. El Sr. Alcalde li comenta que Urbanisme encara no té el
document ja que s’està pendent que l’ACA hi doni la seva conformitat, atesa la
proximitat del rec Cantarell.
B) El Sr. Valverde comenta que li preocupa el romanent que té l’Ajuntament i que potser
caldria plantejar‐se a què es destina.
C) El Sr. Valverde també demana una solució pel Centre d’Interpretació de Sant Salvador
de Bianya, ja que és un local fantàstic que no funciona. El Sr. Alcalde diu que té raó i
que les persones que ho porten ara ho deixen per motius personals.
I no havent‐hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 20:45 hores, de la qual s’estén
aquesta acta que signa l’alcalde amb mi, la secretària, en dono fe.
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L’alcalde,
Santi Reixach Garriga

La secretària,
Josefina Vidal Planagumà

Aquest document ha estat signat electrònicament a la Vall de Bianya per les persones més a munt identificades
en exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. El document electrònic autèntic signat pot ser consultat a l'adreça que
s'indica on figura el codi de barres.
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