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La Vall d'en Bas aprovarà avui
l'al·legació contra la variant de les
Preses
El ple es farà de forma telemàtica el mateix dia que el web municipal ha caigut
perquè no es va pagar a temps la renovació del domini

Aquest dimarts, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas celebrarà el seu primer ple telemàtic de la història tal com ja va avançar NacióGarrotxa
(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/22183/aturada/administrativa/endarrereix/tramits/vari
ant/preses) -, una mesura s'emmarca en el marc de la prevenció de la Covid-19, tot i que la sessió
no es podrà seguir per cap via per al públic en general.
Aquest ple aprovarà, entre d'altres, l'al·legació del municipi a l'estudi informatiu i d'impacte
ambiental de la variant de les Preses, per bé que totes les tramitacions en relació amb aquest
projecte ara mateix estan aturats.
En aquest ple també es nomenaran el Jutge de Pau titular i substitut del municipi de La Vall d'en
Bas; s'aprovarà provisionalment la modificació de les ordenances fiscals en relacionen a la taxa per
a la prestació del servei llar d'infants i casals d'estiu; el calendari de festes locals; l'aprovació del
conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de la Vall d'en
Bas per a l'assistència tècnica en sistemes d'informació i per a la utilització de l'aplicació informàtica
de gestió dels casals municipals, a més de l'aprovació definitiva del Projecte de xarxa ciclista de
connexió dels nuclis de la Vall d'en Bas sector Verntallat-El Mallol i Sant Esteve d'en Bas-Els
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Hostalets.[Podeu descarregar-vos l'ordre del dia des d'aquest vincle
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/15856600600Ordre_del_dia_31032020.pdf) .]
Sense web municipal
La sessió plenària es produeix just el mateix dia que el web municipalhttp://www.vallbas.cat/)
(
ha
deixat de funcionar pel fet que no no es va procedir a pagar la renovació del domini a temps (és
possible que si ho comproveu encara el veieu, ja que el teniu a la memòria cau).
L'ICANN -l'ens internacional responsable de la gestió dels dominis de primer nivell- ha introduït una
nova disposició per a recuperar els dominis vençuts (Expired Registration Recovery Policy o
ERRP). Segons aquesta disposició, tots els proveïdors acreditats per a registrar dominis en nom
de tercers, estan obligats a dur a terme algunes accions, com la suspensió del domini com a mínim
vuit dies abans del venciment (la disposició de l'ICANN fa referència a la suspensió dels DNS
[Domain Name System]). Després de la cancel·lació del domini està previst un període de
recuperació (redemption period), durant el qual el titular podrà recuperar-lo a un preu més alt.
En el cas del web municipal de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que és propietari del domini
(segons whois
(https://es.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=vallbas.cat&recaptchaResponse=03AHaCkA
YDBTKn3IbZjrk1GGlOuYKfo4_ZybzOs67JTw8LlEEjfDSrUGIPoKISYcLNZkjT6UXCspUbZQNcFP
BOPTNCSbQgcOt8tZ2UgV8g82iadGJPNQhlmr_pQYTWS02evkKR0cE7LbPtpa07ozimXwuwf_t8qrsr6XPyTfXXWVHr
GkPKdm2Q76boGe_vQWnbJZBYdZnkqL5e_VA36punIcCZmiqyY4ALkOaqs3IY046nQu1JYEct4kZ1qwKKSo50FfCTLvvVg4DeQ5nC3Uh3ftiZ9d8sn2CID
o8FMyv2clsJPEV8Az85iQu_sAcKl6rf_zwqqB7EqMx3LwrqCvAx1ajREoXVsMYhpcQW41vX4qyM
NI56xu_YZ5Xzmr2pQq9t9Huh-Lj5o5) ), el termini per a pagar.ne la renovació va expirar el passat
6 de març. Avui mateix, segons apareix en el registre de l'ICANN, s'ha procedit a pagar-ne la
renovació, però ara caldrà esperar que es pugui tornar a posar en circulació a causa de les noves
normes de l'entitat que gestiona els dominis. Tanmateix, segon l'Ajuntament el web municipal ja
serà visible demà mateix.
Segons fonts municipals, els avisos de Nominalia, l'empresa que gestiona el domini per a
l'Ajuntament, els feia arribar a l'adreça de correu-e de la secretària municipal anterior i ningú no els
veia.
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