
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  10/08. 
 Data:  Dijous, 25 de novembre de 2010. 
 Caràcter: Ordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: De ¾ de 9 del vespre fins a 2/4 d’11 del vespre. 
 Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila. 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 

Sra. Esther Pagès i Ayats: Alcaldessa. Regidora d’Educació, Serveis 
Generals i Seguretat (PSC-PM).  

Sr. David Espuña i Colomer: 1r Tinent d’Alcalde. Treseror-Recaptador. Regidor 
d’Economia i Hisenda, Promoció Econòmica i 
Festes (PSC-PM). 

Sr. Miquel Costa i Juárez: 2n Tinent d’Alcalde. Regidor de Joventut, Esports i 
Turisme (PSC-PM). 

Sr. Carles Ibáñez i Font: 3r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, Obres 
Públiques i Medi Ambient (PSC-PM). 

Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla: Regidora de Cultura (PSC-PM).  
Sra. M. Elena Marín i García: Regidora de Salut i Acció Social (PSC-PM).  
Sr. Josep Pujol i Colom: Regidor (CiU). 
Sr. Albert Costa i Marcé: Regidor (CiU).  
Sr. Josep M. Batlle i Ferran: Regidor (CiU). 
Sr. Josep Rovira i Jofre:  Secretari-Interventor. 

 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, la Sra. Alcaldessa obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria: 
 
1.- Proposta d’aprovació de les actes de la sessió ordinària núm. 10/06, de 30 de setembre de 
2010, i de la sessió extraordinària núm. 10/07, de 2 de novembre de 2010. 
2.- Comunicacions d’Alcaldia. 
3.- Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord de Junta de Govern Local relatiu a 
l’’aprovació del “Conveni entre ADIGSA i l’Ajuntament de les Preses, relatiu a la cessió 
d’habitatges per a impulsar les polítiques socials municipals per a col·lectius amb risc 
d’exclusió social”. 
4.- Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva respecte la imposició i ordenació de 
contribucions especials per a l’execució de les obres “Instal.lació de sanejament i reposició de 
serveis i paviments a l’Avinguda Zona Esportiva (Bosc de Tosca)”. 
5.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/04. 
6.- Celebració de les Juntes Generals d’Empris, SL i Càmping Garrotxa, SL. 
7.- Proposta d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2011.   
8.- Acords d’urgència. 
9.- Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
La Sra. Alcaldessa obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació de les actes de la sessió ordinària núm. 10/06, de 30 de 
setembre de 2010, i de la sessió extraordinària núm. 10/07, de 2 de novembre de 
2010. 
 
La Sra. Alcaldessa demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte les actes de 
la sessió ordinària núm. 10/06, de 30 de setembre de 2010, i de la sessió extraordinària núm. 
10/07, de 2 de novembre de 2010, les quals els van ser entregada. Ningú objecta res. A la 
vista d’això, el Ple, per unanimitat en el cas de l’acta núm. 10/06 i per majoria absoluta en el 
cas de l’acta 10/07 (vot favorable de tots els regidors/es presents, llevat dels regidors/es Sr. 
Carles Ibáñez, Sra. Anna M. Ibáñez, Sra. M. Elena Marín, Sr. Josep Pujol, Sr. Albert Costa i 
Sr. Josep M. Batlle, els quals s’abstenen perquè no van ser presents a la citada sessió), 
ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar les actes de la sessió ordinària núm. 10/06, de 30 de setembre de 
2010, i de la sessió extraordinària núm. 10/07, de 2 de novembre de 2010. 
 
2.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
La Sra. Alcaldessa comunica al Ple que, donada l’aglomeració d’alumnes al CEIP Verntallat 
de la Vall d’en Bas, on gairebé la meitat de l’alumnat és de les Preses, i després de moltes 
reunions amb el Departament d’Educació, amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i amb la 
direcció del CEIP Verntallat, ha calgut buscar una solució provisional a l’espera que el 
Departament d’Educació procedeixi a la construcció del nou CEIP de les Preses, quines obres 
preveu començar el gener de 2011 i acabar a l’estiu de 2012. Aquesta solució provisional a les 
Preses, des del setembre de 2011 al juny de 2012, passa per adequar les instal.lacions del 
Centre Cultural per impartir-hi classes de P-3, P-4, P-5 i 1r de Primària, que serà l’embrió del 
nou CEIP de les Preses. L’Ajuntament hi durà obres de condicionament el primer semestre de 
2011. 
 
3.- Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord de Junta de Govern Local 
relatiu a l’’aprovació del “Conveni entre ADIGSA i l’Ajuntament de les Preses, 
relatiu a la cessió d’habitatges per a impulsar les polítiques socials municipals 
per a col·lectius amb risc d’exclusió social”. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord de Junta de Govern Local relatiu a l’aprovació del 
“Conveni entre ADIGSA i l’Ajuntament de les Preses, relatiu a la cessió d’habitatges per a 
impulsar les polítiques socials municipals per a col·lectius amb risc d’exclusió social”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del “Conveni entre ADIGSA i l’Ajuntament de les Preses, relatiu a 
la cessió d’habitatges per a impulsar les polítiques socials municipals per a col·lectius amb risc 
d’exclusió social”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
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Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió d’11 de novembre de 2010, va aprovar, entre 
d’altres, els següents acords: 
 
“Vist que el Ple municipal, en la sessió de 2 de febrer de 2006, va aprovar el “Conveni entre el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Ajuntament de les Preses i el Servei Català de la Salut per 
a la construcció d’un edifici plurifuncional i d’habitatges de lloguer dotacional, amb protecció oficial, al 
Pla Parcial del Sector Sud-Oest (L’Estació)”, conveni signat en data 24 de gener de 2006. 
 
Vist que, fruit d’aquest conveni, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha promogut, al municipi de les 
Preses (C. dels Teixos, 4), la construcció, entre d’altres, de 37 habitatges de lloguer dotacional, amb 
protecció oficial. 
 
Vist que, fruit del referit conveni, ADIGSA vol cedir un habitatge a l’Ajuntament de les Preses (C. dels 
Teixos 4, esc. B, 1-7), a efectes d’atorgar l’accés a l’habitatge amb caràcter temporal a aquelles 
persones amb manifesta situació de risc d’exclusió social, amb manca d’autonomia personal i/o altres 
circumstàncies socioeconòmiques degudament acreditades. 
 
Vista la corresponent proposta de conveni presentada per ADIGSA: 
 
“CONVENI ENTRE ADIGSA I L’AJUNTAMENT DE LES PRESES, RELATIU A LA CESSIÓ D’HABITATGES PER 
A IMPULSAR LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS PER A COL·LECTIUS AMB RISC D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL  
 
11 de novembre  de 2010 

REUNITS 

 
Per ADIGSA, la senyora Carme Trilla i Bellart, presidenta, segons facultats atorgades pel  Consell d’Administració 
d’aquesta societat en data 4 de novembre de 2009.  
 
Per l’Ajuntament de les Preses, l’Il.lustríssima senyora Esther Pagès i Ayats, Alcaldessa-presidenta. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a aquest 
efecte, 
 
EXPOSEN 
 
L’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne representen en els últims anys un dels 
grans problemes de la societat catalana, i la naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de l’habitatge depèn 
en bona mesura de les condicions específiques del lloc on s’ubica. 
 
El problema de l’accés a l’habitatge es dificulta sobretot en aquelles capes de població amb rendes baixes, o amb 
característiques i problemàtiques específiques que les allunyen dels mecanismes d'oferta de mercat, tant de 
compra com de lloguer. 
 
En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha posat en marxa diverses mesures a efectes de 
facilitar l’accés a l’habitatge, via adquisició o cessió d’habitatge protegit, o bé, posant en marxa mesures per 
incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos, tot 
contemplant l’atorgament d’ajuts al pagament del cessió per a determinats col·lectius amb risc d’exclusió social. 
 
Tot i això, cal destacar que aquestes mesures no permeten donar una solució a les necessitats d’allotjament de 
certs col·lectius en situació manifesta d’exclusió social, que els impedeix per sí mateixos accedir a l’habitatge. 
Aquests supòsits requereixen l’aplicació de polítiques socials més concretes.                                                                                                             
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En aquest sentit, i en relació amb l’exercici de les competències que els són pròpies, l’Ajuntament de les Preses, 
mitjançant la comissió d’adjudicació d’habitatges a proposta de l’Alcaldia, vol impulsar la programació i execució de 
les diverses polítiques socials des del seu àmbit, a efectes de facilitar l’accés a l’habitatge a certs col·lectius amb 
manifesta situació d’exclusió social i que requereixen d’una actuació decidida, urgent i concertada. 
 
A tal efecte, s’ha sotmès a aprovació la proposta i signatura d’aquest conveni a la Junta de Govern Local del dia 
d’avui, acord que serà ratificat pel Plenari de l’Ajuntament de les Preses en data 25 de novembre de 2010. 
 
En conseqüència, les parts atorguen el present conveni per establir els mecanismes de col·laboració entre 
ADIGSA i l’Ajuntament de les Preses, a efectes de permetre l’accés a l’habitatge a aquelles persones amb manifest 
risc d’exclusió social, de conformitat amb els següents, 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Objecte: 
 
És objecte d’aquest conveni establir el marc contractual, els termes i les condicions de la col·laboració, per a la 
cessió d’habitatges administrats per ADIGSA a l’Ajuntament de les Preses a efectes d’atorgar l’accés a l’habitatge 
amb caràcter temporal, a aquelles persones amb manifesta situació de risc d’exclusió social, amb manca 
d’autonomia personal i/o altres circumstàncies socioeconòmiques degudament acreditades. 
                                                                                                                                                                                                                             
Segon.- Cessió d’ús: 
 
La cessió dels habitatges es formalitzarà mitjançant la signatura del present conveni entre l’Ajuntament de les 
Preses i ADIGSA.  
 
Els pisos disponibles a Les Preses  estan en perfecte estat i apropiats per a la finalitat i objecte de cessió; ADIGSA 
assegura el continent dels habitatges relacionats amb l’asseguradora, amb la qual té conveni . 
 
Els imports actuals corresponents a cadascun dels habitatges cedits es reflecteixen en el quadre següent: 
 

Unitat Adreça Adaptat M2 Hab. Preu Quota CP 
Prev. 
Serveis 

IBI Taxes 
QUOTA 
TOTAL 

 
17- 9765-27 

 
C.delsTeixos 4, 
esc.B, 1-7 

 
No 

 
69,87 

 
2 

 
284.22€ 

No 
constituïd
a 

    
 
 
 

(La quota total i altres taxes resten pendents de concretar en funció de la constitució de la comunitat) 
Aquests imports seran revisats anualment d’acord amb les variacions que experimenti l’índex de preus al consum 
(IPC). 
 
Si en el futur queden més habitatges buits, podran ser també objecte de cessió, mitjançant la signatura d’una addenda 
a aquest conveni, fins un màxim de cinc habitatges. 
 
Tercer.- Gestió dels habitatges: 
 
La cessió dels habitatges implica la gestió dels mateixos per part de l’Ajuntament de les Preses. 
 
A criteri de l’Alcaldia de l’Ajuntament de les Preses, aquests habitatges es destinaran a allotjar aquelles persones 
que compleixin situacions de manifesta exclusió social, la necessitat d’un habitatge, i la impossibilitat d’accedir-hi 
per no disposar de mitjans econòmics propis o bé siguin molt reduïts. 
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Atesa la dimensió i característiques pròpies de cada un dels habitatges, queda a criteri de l’Alcaldia la determinació 
del nombre de persones que es podran allotjar en cada un dels habitatges, mantenint la ràtio establerta en el 
Decret 259/2003, de 21 d’octubre, de mínims d’habitabilitat; la possibilitat que siguin compartits; la conveniència 
que siguin ocupats o no, per persones amb mobilitat reduïda, prèvia adaptació dels habitatges, o qualsevol altre 
criteri no previst expressament en aquest conveni, que permeti aconseguir la finalitat d’allotjar aquelles persones 
amb manifest risc d’exclusió social. 
 
L’Ajuntament de les Preses haurà de formalitzar un contracte de cessió d’ús amb les persones que ocupin amb 
caràcter temporal i rotacional els habitatges cedits. 
 
En tot moment l’Alcaldia comunicarà a ADIGSA les persones que ocupen aquest habitatges i els possibles canvis 
d’ocupants que es poguessin produir. 
 
Quart.- Obligacions econòmiques: 
 
1.  Cessió: 
 
Aniran a càrrec de l’Ajuntament de les Preses el pagament de les quotes de cessió d’ús estipulades per a 
cadascun dels habitatges cedits que queden reflectides en el quadre de preus incorporat en l’acord ‘Segon’ del 
present conveni. La facturació de quotes s’iniciarà el mes següent al lliurament de claus de cadascun dels 
habitatges. 
 
El pagament es farà efectiu, bé sigui directament per l’Ajuntament de les Preses o bé sigui per mitjà de l’empresa 
municipal que aquest hagi designat, amb periodicitat semestral, amb venciments de 30 de juny i 30 de desembre, 
per transferència bancària al compte corrent núm. 2100 3000 11 2201796303 o el que designi ADIGSA en el futur.   
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de les Preses es compromet a habilitar en els seus pressupostos anuals les partides 
corresponents a aquests pagaments, amb previsió de les actualitzacions que corresponguin. 
 
2.  Despeses generals: 
 
2.1  S’estableix expressament que anirà a càrrec de l’Ajuntament de les Preses el pagament de les quotes 
comunitàries establertes en cadascuna de les comunitats de propietaris o juntes administradores en què es 
constitueixin els immobles on es trobin ubicats els habitatges cedits, així com el pagament de les despeses 
corresponents als serveis comuns que se’n derivin en la part proporcional que correspongui.  A aquest efecte, 
Adigsa liquidarà anualment les previsions d’aquestes despeses i procedirà al cobrament o al retorn del saldo 
resultant.  Aquesta liquidació es practicarà al llarg del primer semestre de l’any. 
 
2.2  S’estableix, així mateix, que aniran a càrrec de l’Ajuntament de les Preses les despeses corresponents als 
tributs municipals vinculats als habitatges cedits (Impost sobre Béns Immobles i Taxes). 
 
2.3  Tanmateix, anirà a càrrec de l’Ajuntament de les Preses el pagament dels consums de serveis que se’n derivin 
de l’ús de cadascun dels habitatges cedits, així com de les contractacions de les corresponents pòlisses de 
subministraments. 
 
3. Despeses de conservació i manteniment: 
 
Aniran a càrrec d’ADIGSA el pagament de les obres de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge que 
siguin escaients per mantenir l’habitatge en les condicions d’habitabilitat. 
 
4. Possibilitat de repercussió a les persones allotjades: 
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Queda a criteri de l’Ajuntament de les Preses repercutir els imports per tot o qualsevol de les despeses generals 
per l’adequat sosteniment de l’habitatge, segons allò indicat en el punt segon d’aquest acord.  
 
Tanmateix, queda a arbitri de l’Ajuntament de les Preses el cobrament de mensualitats de cessió a les persones 
allotjades, per import màxim del preu de cessió acordat amb ADIGSA. 
 
Cinquè. Comissió de seguiment: 
 
A efectes de seguiment de les polítiques socials d’acord amb aquest conveni, es constitueix una Comissió de 
Seguiment, que estarà integrada per aquelles persones designades lliurement per cadascuna d’ambdues parts, 
amb un màxim de tres membres per cadascuna d’elles. 
 
Aquesta Comissió de Seguiment es reunirà a petició de qualsevol d’ambdues parts, a través dels seus membres. 
 
Les funcions d´aquesta comissió de seguiment seran: 
 
- Garantir l´ús d´aquests habitatges contemplats en el conveni 
- Aprovar la modificació de la relació d´habitatges a contractar en cessió d´ús 
- Fer el seguiment dels resultats del programa 
- Fer propostes de millora 
- Elaborar la memòria anual 
 
Sisè.- Vigència 
 
El conveni tindrà vigència de cinc anys, i podrà ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit 
de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d'un mes del venciment del termini 
inicial. 
 
Setè. Resolució per incompliment 
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà l’altra part per 
exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva resolució. 
 
Vuitè. Resolució de controvèrsies 
 
Seran competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i execució del present 
conveni els tribunals de la Jurisdicció contenciosa administrativa competent. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la data expressats en 
l’encapçalament. 
 
Carme Trilla i Bellart   Esther Pagès i Ayats 
Presidenta d’ADIGSA   Alcaldessa de l’Ajuntament de les Preses”. 
 
Ateses les determinacions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i de la Llei 
estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar el referit “Conveni entre ADIGSA i l’Ajuntament de les Preses, relatiu a la 
cessió d’habitatges per a impulsar les polítiques socials municipals per a col·lectius amb risc d’exclusió 
social”. 
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 Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris per 
implementar els presents acords. 
 

Tercer.- Ratificar els referits acords en el proper Ple municipal de 25 de novembre de 2010. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a ADIGSA”. 

 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar i ratificar els acords de la Junta de Govern Local d’11 de novembre de 
2010, relatius a l’aprovació del “Conveni entre ADIGSA i l’Ajuntament de les Preses, relatiu a 
la cessió d’habitatges per a impulsar les polítiques socials municipals per a col·lectius amb risc 
d’exclusió social”. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a ADIGSA”. 

 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
4.- Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva respecte la imposició i 
ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres “Instal.lació 
de sanejament i reposició de serveis i paviments a l’Avinguda Zona Esportiva 
(Bosc de Tosca)”. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la liquidació definitiva respecte la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres “Instal.lació de sanejament i reposició de serveis i 
paviments a l’Avinguda Zona Esportiva (Bosc de Tosca)”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de les 
obres “Instal.lació de sanejament i reposició de serveis i paviments a l’Avinguda Zona Esportiva 
(Bosc de Tosca)”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en relació a l’expedient de contribucions especials per a les obres “Instal.lació de 
sanejament i reposició de serveis i paviments a l’Avinguda Zona Esportiva (Bosc de Tosca)”, el 
Ple municipal, en la sessió d’11 de juny de 2009, va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- Desestimar, en base a les anteriors argumentacions, les al.legacions presentades per 
Girona Building, SL, Pat-Jai, SL, Cialse, SL, Sra. M. Dolors Calm Massegur, Sr. Joan Coll Puigdemont, 
Sr. Joan Massó Puigvert, Sr. Josep Coromina Roca, Sr. Francesc Rodeja Presta, Sr. Josep Pujol Sitjà, 
Sra. Conxita Pagès Planagumà, Sra. Sandra Sala Turon, Sra. Núria Comas Llagostera i Sr. Bartomeu 
Vila Sala (RE núm. 615, de 30 d’abril de 2009) i estimar parcialment l’al.legació presentada per la Sra. 
Concepció Rius Vilarrasa. 

 
Segon.- Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 34.1 del TRLHL, la imposició de 

contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra d’“Instal.lació de sanejament i 
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reposició de serveis i paviments a l’Avinguda Zona Esportiva (Bosc de Tosca)”, l’establiment i exigència 
de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 
 

Tercer.- Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 34.3 del TRLHL, l’ordenació del tribut 
concret d’acord amb les determinacions següents: 
 

a) El cost previst de l’obra es fixa en 1.152.805,50 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en 
380.194,00 euros, un cop deduïdes les subvencions del PUOSC 2006 (260.000,00 euros); del PUOSC 
2009 (392.611,50 euros), concedides  pel Departament de Governació i Administracions Públiques de 
la Generalitat; i de la Diputació de Girona (120.000,00 euros) per a la realització d’aquesta obra. 
 

b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 342.174,60 euros, corresponents al 90% 
del cost suportat, import que, després de l’aportació de l’Ajuntament i de les subvencions aconseguides 
per destinar a l’obra, representa una aportació dels beneficiaris del 29,68% del cost de les obres. 
Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o 
menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar 
els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries. 
 

c) S’apliquen com a mòduls de repartiment de la base imposable els següents:  
 

- Edificabilitat:     50% 
- Metres lineals de façana:   25% 
- Superfície de la finca:    25% 

 
Quart.- Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 15.1 del TRLHL, l’Ordenança específica 

d’aplicació: 
 

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA ESPECÍFICA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL 
FINANÇAMENT DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT I REPOSICIÓ 
DE SERVEIS I PAVIMENTS A L’AVINGUDA ZONA ESPORTIVA (BOSC DE TOSCA). 
 
Art. 1.- Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta imposició l’obtenció, per part dels 
subjectes passius, d’un benefici o augment del valor de les seves finques com a conseqüència de 
l’execució de les obres d’“Instal.lació de sanejament i reposició de serveis i paviments a l’Avinguda 
Zona Esportiva (Bosc de Tosca)”. 
  
Art. 2.- Subjectes passius. Seran subjectes passius els propietaris de les finques afectades o 
beneficiades, llindants amb els vials a urbanitzar, incloses en l’àmbit d’actuació delimitat i grafiat en el 
plànol que consta a l’expedient. 
 
Art. 3.- Cost de les obres. El cost previst de l’obra es fixa en 1.152.805,50 euros i el cost suportat per 
l’Ajuntament en 380.194,00 euros, un cop deduïdes les subvencions del PUOSC 2006 (260.000,00 
euros); del PUOSC 2009 (392.611,50 euros), concedides  pel Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat; i de la Diputació de Girona (120.000,00 euros) per a la 
realització d’aquesta obra. 
 
Art. 4.- Base imposable. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 342.174,60 euros, 
corresponents al 90% del cost suportat, import que, després de l’aportació de l’Ajuntament i de les 
subvencions aconseguides per destinar a l’obra, representa una aportació dels beneficiaris del 29,68% 
del cost de les obres. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el 
cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les 
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries. 
 
Art. 5.- Mòdul de repartiment. S'estableixen com a mòduls de repartiment l’edificabilitat de la finca (amb 
un valor del 50%), els metres lineals de façana de la finca (amb un valor del 25%) i la superfície de la 
finca (amb un valor del 25%). 
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Art. 6.- Col·laboració ciutadana. Els propietaris afectats per les obres podran constituir-se en Associació 
Administrativa de Contribuents, dins el període d’exposició pública de l’acord d’ordenació, sempre i 
quan ho acordi la majoria absoluta del afectats que, a la vegada, representi un mínim dels dos terços de 
les quotes. 
 
Art. 7.- Meritació. Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s’hagin 
executat. Malgrat això, la recaptació d’aquestes contribucions especials es durà a terme en els terminis 
que fixi el Ple municipal. 
 
Disposició addicional. En tot allò no previst en aquesta Ordenança  i que no la contradigui, serà 
d'aplicació l’Ordenança fiscal general núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 
 
Disposició final. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOP”. 

 
Cinquè.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a 

la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables (amb les deduccions 
corresponents als subjectes passius que, en el seu moment, ja van abonar contribucions especials per 
una tramada del sanejament i/o escomeses d’aquest), segons consta en el document annex. 

 
Sisè.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en els següents 4 terminis: 
 

1) Quota parcial núm. 1  
(per l’import del 25% del cost previst de les obres): novembre de 2009 
 
2) Quota parcial núm. 2:  
(per l’import del 30% del cost previst de les obres): febrer de 2010 

 
3) Quota parcial núm. 3:  
(per l’import del 30% del cost previst de les obres): juny de 2010 

 
4) Quota definitiva:    
(per l’import de la liquidació definitiva de l’obra) : A la conclusió de les obres. 

 
 Setè.- Publicar els presents acords en el BOP, conjuntament amb l’Ordenança específica i 

notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que els corresponguin, d’acord amb l’article 
34.4 del TRLHL”. 
 
Vist que, aprovada definitivament la imposició de contribucions especials com a conseqüència 
de l’execució de l’obra d’“Instal.lació de sanejament i reposició de serveis i paviments a 
l’Avinguda Zona Esportiva (Bosc de Tosca)”, i d’acord amb les previsions notificades als 
subjectes passius, la base imposable de les contribucions especials era de 342.174,60 euros, 
tal com consta al següent quadre: 
 
    Previsió 

Cost total obres: 1.152.805,50 

 - Subvencions: 772.611,50 

Cost a distribuir: 380.194,00 

      

Aportació Ajuntament (10%) 38.019,40 

Aportació veïns (90%) 342.174,60 

    380.194,00 
 

Vist que, una vegada executades totes les obres, els costos i els ingressos han estat els 
següents: 
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Pressupost Cost final 

DESPESES       

Obres   1.097.516,01 983.899,80 

Topogràfic   4.719,46 4.719,46 

Honoraris redacció 15.154,39 15.154,39 
Honoraris direcció i 
coordinació 35.415,64 27.810,57 

        

PRESS. TOTAL DE L'OBRA 1.152.805,50 1.031.584,22 

    

  
Previstos Reconeguts 

INGRESSOS       

PUOSC   652.611,50 638.836,50 

Diputació Girona   120.000,00 120.000,00 

PNZVG   0,00 16.581,22 

        

    772.611,50 775.417,72 

 
Vist que, en aquest sentit, la base imposable de les contribucions especials és de 230.549,85 
euros, tal com consta al següent quadre: 
 
    Execució 

Cost total obres: 1.031.584,22 

 - Subvencions: 775.417,72 

Cost a distribuir: 256.166,50 

      

Aportació Ajuntament (10%) 25.616,65 

Aportació veïns (90%) 230.549,85 

    256.166,50 

 
Vist que, executades les obres, els subjectes passius hauran d’aportar una quota de 
230.549,85 euros, fet que suposa una reducció de 111.624,75 euros, i que comporta que 
aquells aportin un 22,35% del cost de l’obra. 
 
Vista la relació definitiva de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la 
quantitat prevista a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables. 
 
Atès que l’article 33.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), disposa que, una vegada 
finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base 
i les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant com a 
lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Ateses les determinacions dels articles 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
(ROF); dels articles 22.2.e), 26.1.a) i 47.3 h) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 52.2.f) i 114.3.j) 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 (TRLMRLC); dels articles 15.1, 17, 28 a 37 i 58 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); i 
de l’Ordenança fiscal general núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 
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A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar la liquidació definitiva respecte la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres “Instal.lació de sanejament i reposició de serveis i 
paviments a l’Avinguda Zona Esportiva (Bosc de Tosca)”, d’acord amb les següents dades: 

 
a) Costos i ingressos definitius: 
 

  
Cost final 

DESPESES     

Obres   983.899,80 

Topogràfic   4.719,46 

Honoraris redacció 15.154,39 
Honoraris direcció i 
coordinació 27.810,57 

      

PRESS. TOTAL DE L'OBRA 1.031.584,22 

   

  
Reconeguts 

INGRESSOS     

PUOSC   638.836,50 

Diputació Girona   120.000,00 

PNZVG   16.581,22 

      

    775.417,72 

 
b) Determinació de la base imposable: 

 
    Execució 

Cost total obres: 1.031.584,22 

 - Subvencions: 775.417,72 

Cost a distribuir: 256.166,50 

      

Aportació Ajuntament (10%) 25.616,65 

Aportació veïns (90%) 230.549,85 

    256.166,50 

 
Segon.- Aprovar la citada liquidació individual definitiva i notificar-la als subjectes 

passius amb el corresponent peu de recursos i especificant el nom del contribuent, la finca i 
referència cadastral, el número de liquidació, el percentatge a aplicar, el mòdul de repartiment 
i la quota a pagar”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
10/04. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
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“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/04. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/04. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/04 (suplement de crèdit i crèdit extraordinari), 
quines modificacions, a nivell d’ingressos i despeses, es reflecteixen en els següents quadres: 
 
Modificacions d’aplicacions pressupostàries de despeses: 
 

Capítol  Consignació Increment Traspàs Consignació 

  anterior partides partides definitiva 

I.- Desp. personal 543.903,41  480,00  0,00  544.383,41  

II.- Desp. béns corrents i servs. 504.190,00  70.156,00  0,00  574.346,00  

III.- Desp. financeres 8.890,00  500,00  0,00  9.390,00  

IV.- Transfers. corrents 406.240,90  6.917,34  -9.686,49  403.471,75  

VI.- Inversions reals 1.479.191,41  83.126,35  -32.690,32  1.529.627,44  

VII.- Transferències de capital 0,00  0,00  0,00  0,00  

VIII.- Actius financers 0,00  0,00  0,00  0,00  

IX.- Passius financers 95.158,13  16.623,39  0,00  111.781,52  

  3.037.573,85 177.803,08 -42.376,81 3.173.000,12 
 
Modificacions d’aplicacions pressupostàries d’ingressos: 
 

Capitol Consignació Increment Consignació 

  anterior partides definitiva 

I.- Impostos directes 721.800,00 0,00 721.800,00 

II.- Impostos indirectes 8.000,00 0,00 8.000,00 

III.- Taxes i altres ingressos 231.006,33 0,00 231.006,33 

IV.- Transfers. corrents 450.860,95 33.642,56 484.503,51 

V.- Ingressos patrimonials 47.337,10 0,00 47.337,10 

VI.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 

VII.- Transfers. capital 468.459,00 23.803,96 492.262,96 

VIII.- Actius financers 1.110.110,47 77.979,75 1.188.090,22 

IX.- Passius financers 0,00 0,00 0,00 

  3.037.573,85 135.426,27 3.173.000,12 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 
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Ateses les determinacions dels articles 177 i 169 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de Llei estatal 39/1988, reguladora de les Hisendes 
Locals i els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 
la Llei estatal 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit núm. 10/04 del vigent 
Pressupost. 

 
Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit, durant el termini de 15 

dies hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 
 

Tercer.- Considerar que aquest acord és inmediatament executiu i que, en el supòsit que 
no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment, aquest acord de modificació de crèdit 
quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable dels 
6 regidors/es del Grup municipal PSC-PM i abstenció dels 3 regidors de CiU). 
 
6.- Celebració de les Juntes Generals d’Empris, SL i Càmping Garrotxa, SL. 
 
En aquest moment se suspèn momentàniament la sessió del Ple per celebrar les Juntes 
Generals d’Empris, SL i Càmping Garrotxa, SL, tal com consta a les corresponents actes. 
Celebrades aquestes, es reprèn la sessió del Ple. 
 
7.- Proposta d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 
2011.   
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2011.   
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2011.   

 
Fets: 

 
Vist que l’Alcaldia-Presidència presenta el projecte del Pressupost General de la Corporació 
per a l’any 2011, que inclou l’Ajuntament, el Patronat municipal de l’Emissora Ràdio La Vall i la 
societat mercantil de titularitat municipal Empris, SL, el consolidat de la Corporació, les seves 
Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de l’Ajuntament i 
Empris, SL. 

 
Vist que l’estat d’ingressos presenta els tributs i altres recursos, efectivament realitzables en 
base a les vigents ordenances fiscals, aprovades pel Ple municipal, i normes legals 
d’aplicació, els quals financen les necessitats de l’estat de les despeses.  
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Vist que les despeses previstes per al funcionament de l’administració municipal estan 
dotades, d’acord amb les previsions, amb recursos propis, inclòs el servei d’interessos i 
amortització del deute.  

 
Vist que determinats projectes d’inversió necessiten ampliació de consignació en base a 
compromisos ferms d’aportació del seu finançament, que es vehicularan mitjançant l’aprovació 
de modificacions de crèdit de qualsevol projecte d’inversió, sempre que existeixi 
reconeixement de drets a favor de la Corporació en document suficient. Les restants 
consignacions es corresponen amb les possibilitats reals de l’Ajuntament, per desenvolupar 
les seves funcions.  

 
Fonaments de Dret: 
 
Ateses les determinacions dels articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
 
Ateses les determinacions dels articles 1 a 33 i 111 a 118 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei estatal 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Ateses les determinacions de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Ateses les determinacions del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària, la qual estableix l’obligació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2 i) i l’article 47.1 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2011, 
que inclou l’Ajuntament, el Patronat municipal de l’Emissora Ràdio La Vall i la societat 
mercantil de titularitat municipal Empris, SL i el consolidat de la Corporació (Annex 1). 

 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament 

(d’acord amb les Bases que consten a l’expedient) i les Plantilles orgàniques de personal de 
l’Ajuntament i Empris, SL per a l’any 2011 (Annex 2).  

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient del Pressupost General de la 

Corporació per a l’any 2011, conjuntament amb les Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de personal de l’Ajuntament i Empris, SL per a l’any 
2011, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, pel termini de 15 dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOP.  

 
Quart.- Fer constar que les esmentades aprovacions són de caràcter inicial i es 

convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu d’exposició 
pública, no havent-se d’adoptar nou acord en cas de no presentar-se cap reclamació”. 
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ANNEX 1 
 
PRESSUPOST MUNICIPAL ÚNIC 
 
Ingressos  
 

Capitol Consignació 

I.- Impostos directes 799.071,85 

II.- Impostos indirectes 4.000,00 

III.- Taxes i altres ingressos 244.973,40 

IV.- Transfers. corrents 423.275,64 

V.- Ingressos patrimonials 18.820,00 

VI.- Alienació d'inversions reals 0,00 

VII.- Transfers. capital 235.312,00 

VIII.- Actius financers 0,00 

IX.- Passius financers 80.000,00 

  1.805.452,89 
 
Despeses  
 

Capítol  Consignació 

I.- Desp. personal 517.959,38  

II.- Desp. béns corrents i servs. 476.177,00  

III.- Desp. financeres 5.850,00  

IV.- Transfers. corrents 362.366,51  

VI.- Inversions reals 333.100,00  

VII.- Transferències de capital 0,00  

VIII.- Actius financers 0,00  

IX.- Passius financers 110.000,00  

  1.805.452,89 
 
PRESSUPOST PATRONAT DE LA RÀDIO LA VALL 
 
Ingressos 
 
III.- Taxes i altres ingressos 740,00 
IV.- Transfers. corrents 2.000,00 
V.- Ingressos patrimonials 10,00 
    
TOTAL 2.750,00 
 
Despeses  
 
II.- Desp. béns corrents i 
serveis 2.750,00 
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TOTAL 2.750,00 
 

PRESSUPOST D’EMPRIS, SL 
 
Estat de previsió d’ingressos 
 
CAPITOL III 254.100,00 
CAPITOL IV 259.480,00 
CAPITOL V 9.920,00 
CAPITOL VII 4.000,00 
    
TOTAL 527.500,00 

 
Estat de previsió de despeses 
 
CAPÍTOL I 406.212,32 
CAPÍTOL II 119.037,87 
CAPÍTOL VI 2.249,81 

  
TOTAL 527.500,00 
 
PRESSUPOST  CONSOLIDAT CORPORACIÓ DE LES PRESES 2011 
 
Ingressos 
 
Capítol Ajuntament Patronat Empris, SL Pressupost Eliminacions Pressupost 

    Ràdio Vall   General   Consolidat 

I.- Impostos directes 799.071,85 0,00 0,00 721.800,00 0,00 721.800,00 

II.- Impostos indirectes 4.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

III.- Taxes i altres ingressos 244.973,40 740,00 254.100,00 476.216,33 0,00 476.216,33 

IV.- Transfers. corrents 423.275,64 2.000,00 259.480,00 673.554,45 -261.480,00 397.594,45 

V.- Ingressos patrimonials 18.820,00 10,00 9.920,00 57.417,10 0,00 57.417,10 

VI.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII.- Transfers. capital 235.312,00 0,00 4.000,00 178.000,00 0,00 178.000,00 

VIII.- Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX.- Passius financers 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ……… 1.805.452,89 2.750,00 527.500,00 2.114.987,88 -261.480,00 1.839.027,88 

 
Despeses 
 

Capítol Ajuntament Patronat Empris, SL Pressupost Eliminacions Pressupost 

    Ràdio Vall   General   Consolidat 

I.- Desp. personal 517.959,38 0,00 406.212,32 943.904,41 0,00 943.904,41 

II.- Desp. béns corrents i servs. 476.177,00 2.750,00 119.037,87 484.283,66 0,00 484.283,66 

III.- Desp. financeres 5.850,00 0,00 0,00 8.967,00 0,00 8.967,00 

IV.- Transfers. corrents 362.366,51 0,00 0,00 393.569,68 -261.480,00 117.609,68 

VI.- Inversions reals 333.100,00 0,00 2.249,81 189.105,00 0,00 189.105,00 

VII.- Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII.- Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX.- Passius financers 110.000,00 0,00 0,00 95.158,13 0,00 95.158,13 

  1.805.452,89 2.750,00 527.500,00 2.114.987,88 -261.480,00 1.839.027,88 
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ANNEX 2 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 2011 
 
S=subgrup; P=places; V=vacants  
 
AJUNTAMENT DE 
LES PRESES  
 

S P V 

FUNCIONARIS     
Funcionaris 
d’habilitació caràcter 
estatal 

   

Secretari-Interventor  A1 1 0 
Escala 
d’Administració 
Especial 

   

TAE  A1 1 1 
    
LABORALS     
INDEFINITS FIXOS I 
INDEFINITS NO 
FIXOS 

   

    
Adjunt/a a Secretaria  A2 1 - 
Tècnic de premsa, 
comunicació i turisme 

A2 1 1 

Arquitecte tècnic A2 1 1 
Delineant Auxiliar 
administratiu/va 

C2 1 1 

Auxiliar 
Administratiu/va 

C2 2 1 

Operari de serveis 
diversos 

AP 5 2 

Ajudant AP 1 1 
Guia-vigilant AP 1 1 
Netejador/a AP 1 1 
Vigilant-aguatzil AP 1 - 
  17 10 
 
PLANTILLA DE PERSONAL D’EMPRIS, SL 
 

Personal laboral       
 Indefinit fix, indefinit no fix i 
temporals       
Oficina i gestió / Serveis derivats 
(recepcionista)       
Lloc de treball Places Jornada Vacants 

Gerència 1 Completa - 

Oficial d’administració 1 Completa 1 

Recepcionista 1 Completa - 

        



 
 
 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple ordinari 10/08, de 25 de novembre de 2010 
 

 17

Llar d'Infants       
Lloc de treball Places Jornada Vacants 

Director/a  - Educador/a 1 Completa 1 

Mestre especialista 2 Completa 1 

Auxiliar de jardí d'infància (tècnic/a) 2 Completa 2 

Auxiliar de jardí d'infància 3 Completa 3 
Cuinera 1 Parcial 1 

Auxiliar de cuina 1 Parcial 1 

        

Bar La Plaça       
Lloc de treball Places Jornada Vacants 

Cambrera 1 Completa - 

Cambrera 1 Parcial 1 

        

Serveis derivats (netejador/a)       
Lloc de treball Places Jornada Vacants 

Netejador/a 4 Parcial 3 

    

TOTAL 19  14 

“ 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable dels 
6 regidors/es del Grup municipal PSC-PM i abstenció dels 3 regidors de CiU). 
 
8.- Acords d’urgència. 
 
Finalment no s’introdueix cap acord d’urgència. 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, la Sra. Alcaldessa cedeix la paraula als regidors/es. El regidor Sr. 
Josep M. Batlle demana com està el tema de la variant. La Sra. Alcaldessa li comenta que no 
en té cap notícia i que ara caldrà esperar a la constitució del nou Govern de la Generalitat. El 
regidor també li demana si s’està netejant a sota el pont del torrent Sant Sebastià (a la zona 
de la farmàcia). L’Alcaldessa li exposa que, efectivament, s’està netejant per l’aiguat que hi va 
haver setmanes enrere. Comenta que cal enretirar la brossa que s’hi va acumular per si tornés 
a ploure. 
 
El regidor Sr. Josep Pujol demana com està el tema de modificar les Normes Subsidiàries per 
a què la Paquita pogués instal.lar un ascensor a la seva finca del carrer Sant Sebastià. La Sra. 
Alcaldessa comenta que els Serveis tècnics estan mirant quina opció podria ser la millor. El 
Sr. Josep Pujol diu que s’ha fet a Olot i Tortellà. La Sra. Alcaldessa li comenta que els Serveis 
tècnics ho consultaran. 
 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, essent 2/4 d’11 
del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta 
que signen els assistents i la certifico amb la meva signatura. 
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Sra. Esther Pagès   Sr. David Espuña  Sr. Miquel Costa  Sr. Carles Ibáñez   
 
 
 
Sra. Anna M. Ibáñez Sra. M. Elena Marín Sr. Josep Pujol  Sr. Albert Costa   
 
 
 
Sr. Josep M. Batlle  En dono fe - Josep Rovira 


