
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  11/09. 
 Data:  Dijous, 24 de novembre de 2011. 
 Caràcter: Ordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: De ¾ de 9 del vespre fins a ¾ i 5 minuts de 10 del vespre. 
 Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila. 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 

Sr. Pere Vila Frigola:  Alcalde. Regidor de Salut, Benestar social, 
Atenció ciutadana i Relacions Institucionals 
(CiU). 

Sr. Josep M. Cros Roca:  1r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, 
Obres públiques i Medi ambient (CiU). 

Sr. Lluís Guillaumes Picart: 2n Tinent d’Alcalde. Treseror-Recaptador. 
Regidor de Governació, Hisenda i Esports 
(CiU). 

Sr. Lluís Xancó Vilas:  3r Tinent d’Alcalde. Regidor de Comerç, 
Indústria, Pagesia i Turisme (CiU). 

Sra. Elisa Boix Valmaña:  Regidora d’Educació, Cultura i Lleure (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla: Regidora (LP-PM).  
Sr. David Espuña i Colomer: Regidor (LP-PM).   
Sra. Estel Muntada Pujiula:  Regidora (LP-PM).  
Sr. Josep Ayats Nogué:  Regidor (LP-PM).  

 
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, el Sr. Alcalde 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. 11/07, de 29 de setembre 
de 2011 i de la sessió extraordinària núm. 11/08, de 25 d’octubre de 2011. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació de la ratificació i convalidació de les “Normes particulars del 
procés d’adjudicació de 17 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, promoguts 
per l’Institut Català del Sòl al carrer dels Teixos del municipi de les Preses”, promoció 
ubicada al carrer dels Teixos 4 A i 4 B, i quina convocatòria inclou 17 habitatges en règim 
de lloguer; i de les “Normes particulars del procés d’adjudicació d’habitatges amb protecció 
oficial, promoguts per l’Institut Català del Sòl a l’Avinguda de l’Estació del municipi de les 
Preses”, promoció ubicada a l’Avinguda de l’Estació, 8, i quina convocatòria inclou 11 
habitatges en règim de lloguer amb opció de compra. 
5.- Proposta d’aprovació de la “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les 
tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a les Preses” i la proposta d’aplicació 
gradual de tarifes, aportades per Sorea, SA. 
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6.- Proposta d’aprovació de la renovació dels vocals de la Junta Pericial Rústica de les 
Preses. 
7.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses que regula la prestació dels serveis de protecció civil 
i emergències de competència municipals”. 
8.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del 
terme municipal de les Preses i del mapa de capacitat acústica annex. 
9.- Proposta d’aprovació del Text refós de l’expedient de modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries núm. 11/02. 
10.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/03. 
11.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL (aprovació de l’acta de la sessió anterior, 
aprovació del Pressupost i la Plantilla de l’any 2012, precs i preguntes, i aprovació de l’acta 
de la sessió). 
12.- Proposta d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2012.   
13.- Acords d’urgència. 
14.- Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
El Sr. Alcalde 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. 11/07, de 29 
de setembre de 2011 i de la sessió extraordinària núm. 11/08, de 25 d’octubre 
de 2011. 
 
El Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte les actes de la 
sessió ordinària núm. 11/07, de 29 de setembre de 2011 i de la sessió extraordinària núm. 
11/08, de 25 d’octubre de 2011, laes quals els van ser entregades.  
 
A la vista d’això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar les actes de la sessió ordinària núm. 11/07, de 29 de setembre de 
2011 i de la sessió extraordinària núm. 11/08, de 25 d’octubre de 2011. 
 
2.- Despatx oficial. 
 
1.- Es comunica al Ple que, en relació als acords adoptats per la Junta de Govern Local, en 
data 18 de novembre de 2011, es va fer entrega a la Sra. Anna M. Ibáñez, portaveu del Grup 
municipal LP-PM, de les actes de les sessions núms. 11/14, de 4 d’agost de 2011; 11/15, de 
29 de setembre de 2011; i 11/16, de 20 d’octubre de 2011, totes elles aprovades des de la 
darrera sessió del Ple ordinari. 
 
2.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des de 
la darrera sessió del Ple ordinari: 
 

1)  Decret d’Alcaldia núm. 11/57, de 26 de setembre de 2011: Sol·licitar una 
subvenció a l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), per a l’execució del (Pt10- Programa de suport econòmic a les 
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actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes), per un import de 
1.959,74 euros 

2)  Decret d’Alcaldia núm. 11/58, 26 de setembre de 2011: Iniciar l’expedient per exigir 
Cortils, SL, propietària del solar industrial ubicat al carrer de la Tècnica, 10 del 
municipi, el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys en condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públics (expedient d’ordre d’execució núm. 11/01). 

3)  Decret d’Alcaldia núm. 11/59, de 30 de setembre de 2011: Iniciar l’expedient per 
exigir la Sra. J. F. P., propietària de la finca ubicada al carrer Orquídia, 3 del 
municipi, el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys en condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públics (expedient d’ordre d’execució núm. 11/02). 

4)  Decret d’Alcaldia núm. 11/60, de 30 de setembre de 2011: Iniciar l’expedient per 
exigir el Sr. J. E. P., propietari de la finca ubicada al carrer Volcà Racó, 36 del 
municipi, el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys en condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públics (expedient d’ordre d’execució núm. 11/03). 

5)  Decret d’Alcaldia núm. 11/61, de 3 d’octubre de 2011: Acceptar la petició 
formulada per Far Jamón Serrano, SA, amb CIF núm. A-XXXXXXXX, amb domicili 
a la Ctra. d’Olot, 24 de les Preses, respecte l’exempció de presentació de garantia 
al pagament fraccionat del deute de la inspecció d’IAE efectuada pel XALOC de la 
Diputació de Girona (referències núms. 1902566/0 i 1955618/0 i imports de 
54.053,81 euros (principal) i 18.755,26 euros (sanció) respectivament). 

6)  Decret d’Alcaldia núm. 11/62, de 5 d’octubre de 2011: Acceptar parcialment la 
petició del Sr. J. V. B., on sol·licita la bonificació de l’Impost de vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) per l’any 2011, respecte diversos vehicles per haver adquirit la 
condició d’històrics, 

7)  Decret d’Alcaldia núm. 11/63, de 2 de novembre de 2011: Adjudicar el contracte 
menor per a la realització de les obres de condicionament per a la modernització i 
adequació funcional dels espais existents en les instal·lacions de l’Oficina de 
Turisme de les Preses, incloses en la memòria valorada “Condicionament del punt 
d’informació turística de les Preses”, a l’empresa Serralleria Andreu, SL, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 4.551,30 euros, corresponent 819,23 euros 
a l’IVA (18%). 

8)  Decret d’Alcaldia núm. 11/64, de 10 de novembre de 2011: Atorgar la següent 
llicència urbanística d’obres, d’acord amb les condicions fixades per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, per la Junta de Protecció del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa i pel Servei Territorial de Carreteres de la 
Generalitat de Girona, i d’acord amb les condicions generals que s’adjunten al 
present acord: Exp. núm.: 48/11. Sol.licitant: Lluïsa Gifre Bassols. Emplaçament: 
Ctra. d’Olot, 3 (Can Pons). Referència cadastral: 002200200DG56H0001UW. Obra: 
Consolidació i arranjament del mas Can Pons (Ferrer de Boratosca) de les Preses. 

9)  Decret d’Alcaldia núm. 11/65, d’11 de novembre de 2011: Reconèixer l’obligació de 
la despesa (fase ADO) de la relació de despeses adjunta, corresponent a les 
factures detallades a la part expositiva d’aquesta resolució que sumen la quantitat 
total de 7.026,07 euros, ordenant-ne el seu pagament (fase P). 

10)  Decret d’Alcaldia núm. 11/66, de 18 de novembre de 2011: Adjudicar el contracte 
menor per a la realització de les obres de construcció d’una paret de blocs, 
emplaçada a la carretera de Santa Coloma, 37 de les Preses (referència cadastral 
núm. 5464204DG5656S0001OZ), a l’empresa Construccions Pere Barcons, SL, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 4.150,15 euros, corresponent 
633,07 euros a l’IVA (18%).  
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11) Decret d’Alcaldia núm. 11/67, de 21 de novembre de 2011: Constatar, en base al 
punt cinquè dels acords adoptats pel Plenari de la Corporació  en data 29 de 
setembre de 2011, l’aprovació definitiva de la dissolució de l’organisme autònom 
municipal “Patronat Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses” amb efectes 
de 30 de novembre de 2011. 

12) Decret d’Alcaldia núm. 11/68, de 21 de novembre de 2011: Delegar l’exercici 
íntegre de les funcions legalment conferides a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 47 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en el 1r Tinent 
d’Alcalde, el Sr. Josep M. Cros Roca, el qual actuarà com a Alcalde accidental. Fer 
constar que la present resolució serà vigent des del 3 al 9 de desembre de 2011, 
llevat que aquest període es reduís per la reincorporació a l’Alcaldia. 

13) Decret d’Alcaldia núm. 11/69, de 21 de novembre de 2011: Ordenar el Sr. J. E. P., 
com a propietari de la finca del carrer Volcà Racó, 36 del municipi (referència 
cadastral 6277601DG5667N0001IA), on s’hi troba emplaçat un habitatge 
deshabitat, i com a responsable del compliment d’aquesta ordre, l’efectiu 
compliment de les obligacions establertes als articles 197 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme, d’ús i conservació de tota classe de terrenys, construccions i 
instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament. Per al compliment 
d’aquestes obligacions se li ordena l’execució de les actuacions següents: Netejar i 
desbrossar l’herbam (romegueres, ortigues i altres males herbes) que actualment 
revesteixen el sòl de la parcel·la i la posterior retirada i transport a l’abocador 
autoritzat de les restes vegetals resultants de la neteja. 

14) Decret d’Alcaldia núm. 11/70, de 21 de novembre de 2011: Declarar la caducitat de 
l’expedient per a la legalització d’una activitat de venda de materials de construcció 
i ferreteria a la carretera de la Parcel·lària, 3 de les Preses, titularitat de l’empresa 
Comercial Faja, SA, i acordar l’arxivament de les actuacions. 

15) Decret d’Alcaldia núm. 11/71, de 21 de novembre de 2011: Declarar la caducitat de 
l’expedient de permís ambiental per a la càrrega i descàrrega de diversos materials 
de construcció, al carrer de la Fageda, s/n de les Preses, i acordar l’arxivament de 
les actuacions. 

 

3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
El Sr. Alcalde comunica al Ple que, del 3 al 9 de desembre d’enguany, estarà absent del 
municipi i que el substituirà el 1r Tinent d’Alcalde, el Sr. Josep M. Cros. 
 
4.- Proposta d’aprovació de la ratificació i convalidació de les “Normes 
particulars del procés d’adjudicació de 17 habitatges amb protecció oficial en 
règim de lloguer, promoguts per l’Institut Català del Sòl al carrer dels Teixos 
del municipi de les Preses”, promoció ubicada al carrer dels Teixos 4 A i 4 B, 
i quina convocatòria inclou 17 habitatges en règim de lloguer; i de les 
“Normes particulars del procés d’adjudicació d’habitatges amb protecció 
oficial, promoguts per l’Institut Català del Sòl a l’Avinguda de l’Estació del 
municipi de les Preses”, promoció ubicada a l’Avinguda de l’Estació, 8, i 
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quina convocatòria inclou 11 habitatges en règim de lloguer amb opció de 
compra. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió de 3 de novembre de 2011, va aprovar, entre 
d’altres, els següents acords: 
 
“Vist que el Ple municipal, en la sessió de 26 de novembre de 2009, va aprovar el “Conveni entre 
l’Ajuntament de les Preses i l’empresa pública Promoció i Gestió, SA (Adigsa) relatiu a l’adjudicació 
dels habitatges de promoció pública i/o de protecció oficial que resten sense adjudicar al municipi”, 
presentat per Adigsa en data 20 d’octubre de 2009. 
 
Vista la voluntat municipal que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya activés la convocatòria dels 17 
habitatges en règim de lloguer i dels 11 habitatges en règim de lloguer amb opció de compra, donat 
el gran nombre de peticions de veïns rebudes a l’Ajuntament. 
 
Vist que, en el dia d’avui, i després de consensuar els textos, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
ha tramès a l’Ajuntament les següents propostes de Normes: 
 

- les “Normes particulars del procés d’adjudicació de 17 habitatges amb protecció oficial en 
règim de lloguer, promoguts per l’Institut Català del Sòl al carrer dels Teixos del municipi 
de les Preses”, promoció ubicada al carrer dels Teixos 4 A i 4 B, i quina convocatòria 
inclou 17 habitatges en règim de lloguer. 

- les “Normes particulars del procés d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial, 
promoguts per l’Institut Català del Sòl a l’Avinguda de l’Estació del municipi de les 
Preses”, promoció ubicada a l’Avinguda de l’Estació, 8, i quina convocatòria inclou 11 
habitatges en règim de lloguer amb opció de compra. 

 
A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar les següents Normes presentades per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya: 
 

- les “Normes particulars del procés d’adjudicació de 17 habitatges amb protecció oficial en 
règim de lloguer, promoguts per l’Institut Català del Sòl al carrer dels Teixos del municipi 
de les Preses”, promoció ubicada al carrer dels Teixos 4 A i 4 B, i quina convocatòria 
inclou 17 habitatges en règim de lloguer. 

- les “Normes particulars del procés d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial, 
promoguts per l’Institut Català del Sòl a l’Avinguda de l’Estació del municipi de les 
Preses”, promoció ubicada a l’Avinguda de l’Estació, 8, i quina convocatòria inclou 11 
habitatges en règim de lloguer amb opció de compra. 

 
 Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per 
implementar els presents acords. 
 

Tercer.- Ratificar els presents acords en el primer Ple municipal que se celebri. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”. 

 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
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Primer.- Ratificar i convalidar el referit acord de la Junta de Govern Local de data 3 de 

novembre de 2011”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Proposta d’aprovació de la “Memòria i estudi econòmic per a la 
determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a 
les Preses” i la proposta d’aplicació gradual de tarifes, aportades per Sorea, 
SA. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del 
servei de subministrament d’aigua potable a les Preses”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de les tarifes de subministrament d’aigua potable. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la sol.licitud presentada per Sorea, SA, empresa concessionària del servei 
d’abastament d’aigua municipal (RE núm. 1091, de 13 de setembre de 2011), on adjunta la 
“Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable a les Preses” i demana un increment de tarifes per a l’any 2012. 
 
Vist que les vigents tarifes del servei foren autoritzades per la Comissió de Preus de 
Catalunya en la sessió de 19 de desembre de 2008. 
 
Vist que, segons detalla l’empresa, l’objecte de l’estudi és presentar, detallar i justificar els 
actuals condicionaments econòmics que concorren en la prestació del servei, a fi de 
determinar les tarifes necessàries per a mantenir el requerit autofinançament del servei, tal 
com disposa la legislació vigent, tot sol.licitant un increment de l’11,60% de les tarifes: 
 

a) Consum d’aigua (mínim de consum facturable: 6m3/uc/mes) 
 

Tarifa ús domèstic: 
 

Fins a 6 m3/uc/mes          0,3743 €/m3 
De 6 a 18 m3/uc/mes             0,5277 €/m3 
Excés de 18 m3/uc/mes     0,6127 €/m3 

 
Tarifa ús industrial-comercial: 

 
Fins a 6 m3/uc/mes          0,4836 €/m3 
De 6 a 18 m3/uc/mes             0,6424 €/m3 
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Excés de 18 m3/uc/mes     0,7723€/m3 
 

Quota d’inversió:       0,1042 €/m3 
  (per a ús domèstic i per a ús industrial-comercial). 
 

b) Conservació d’escomeses i comptadors       1,50 €/abonat/mes 
 
Ateses les determinacions del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental 
dels preus autoritzats i comunicats, del Decret 328/1990, de 21 de desembre, de 
modificació parcial del  Decret 149/1988, de 28 d’abril sobre el règim procedimental dels 
preus autoritzats, i de l’Ordre de 8 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les 
normes a què han d’ajustar-se les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i 
tarifes de subministrament d’aigua, i es defineix el sistema simplificat d’actualització. 
 

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

Primer.- Aprovar la referida “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les 
tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a les Preses” i les citades tarifes, 
presentades per Sorea, SA (RE núm. 1091, de 13 de setembre de 2011). 

 
Segon.- Sol.licitar a la Comissió de Preus de Catalunya que procedeixi a 

l’autorització de les citades tarifes”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot a favor 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i vot en contra dels 4 regidors/es del Grup 
municipal de LP-PM). 
 
Alhora es fa constar que les tarifes d’aigua potable que estaran vigents a partir de l’1 de 
gener de 2012, i vist l’error detectat en la transcripció a l’acta del Ple de 29 de setembre de 
2011, seran les següents (es fa avinent que el resultat de la votació d’aquest punt en el Ple 
referencitat va ser: vot a favor dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i vot en contra 
dels 4 regidors/es del Grup municipal de LP-PM): 
 

a) Consum d’aigua (mínim de consum facturable: 6m3/uc/mes) 
 

Tarifa ús domèstic: 
 

Fins a 6 m3/uc/mes          0,3380 €/m3 
De 6 a 18 m3/uc/mes             0,4765 €/m3 
Excés de 18 m3/uc/mes     0,5532 €/m3 

 
Tarifa ús industrial-comercial: 

 
Fins a 6 m3/uc/mes          0,4366 €/m3 
De 6 a 18 m3/uc/mes             0,5801 €/m3 
Excés de 18 m3/uc/mes     0,6973 €/m3 
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Quota d’inversió:       0,1042 €/m3 
  (per a ús domèstic i per a ús industrial-comercial). 

 
b) Conservació d’escomeses i comptadors       1,50 €/abonat/mes 

 
6.- Proposta d’aprovació de la renovació dels vocals de la Junta Pericial 
Rústica de les Preses. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la renovació dels vocals de la Junta Pericial Rústica de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la renovació dels vocals de la Junta Pericial Rústica de les Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Atès que l’article 16 del Reial decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text 
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, determina que en tots els municipis es constituirà una Junta Pericial, sota la 
presidència de l'Alcalde i amb la següent composició: Un vocal designat pel Gerent o 
Subgerent del Cadastre, triat entre els funcionaris, preferentment de les especialitats 
agrícola o forestal, de la seva Gerència o Subgerència; fins a un màxim de quatre vocals 
designats pel President; un tècnic facultatiu designat per l'ajuntament, preferentment 
d'especialitat agrícola o forestal, pertanyent als serveis tècnics municipals o de les entitats 
locals supramunicipals en què s'integri l'ajuntament corresponent, si ho haguessin posat a 
la seva disposició per a aquests casos; en cas d'existir entitats locals menors en l'àmbit 
municipal, formarà part de la Junta un representant designat per totes elles; actuarà com a 
Secretari el de l'ajuntament respectiu o un altre funcionari municipal designat a aquest 
efecte per l'Alcalde. 
 
Vist que cal procedir a la renovació dels vocals designats per l'entitat local en el termini de 
tres mesos des de la celebració d'eleccions municipals, fent avient que, fins a aquest 
moment, continuaran exercint les seves funcions els vocals designats amb anterioritat. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 17 del Reial decret 417/2006, les Juntes Pericials 
desenvoluparan, quan així se sol·liciti per les Gerències i Subgerències del Cadastre, 
funcions d'assessorament i suport en els treballs d'identificació dels termanals, qualificació 
i classificació de les finques rústiques del terme municipal, així com en l'obtenció de la 
informació necessària per a la determinació de la titularitat. 
 
Vist que la Gerència Territorial del Cadastre a Girona (correu electrònic de 14 de setembre 
de 2011) va comunicar a l’Ajuntament que havia designat com a vocal el tècnic facultatiu 
de la Gerència el Sr. Carles Serra Vall. 
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Vist que els vocals que designa l’Ajuntament són el Sr. Joan Aulinas Espuña i el Sr. Joan 
Serrat Rodeja. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Constituir, per un període de quatre anys, la Junta Pericial del Cadastre 
Immobiliari Rústic del municipi, la qual estarà composada per: 

 
 President:       Sr. Pere Vila Frigola 
 Vocal de la Gerència Territorial del Cadastre: Sr. Carles Serra Vall 
 Vocals designats per l’Ajuntament:   Sr. Joan Aulinas Espuña  

Sr. Joan Serrat Rodeja 
 Vocal tècnic de l’Ajuntament:    Sr. Daniel Mallarach i Macias 
 Secretari:      Sr. Josep Rovira i Jofre 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre a Girona, al 

Sr. Joan Aulinas Espuña i el Sr. Joan Serrat Rodeja”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
7.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col.laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses que regula la prestació 
dels serveis de protecció civil i emergències de competència municipals”. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses que regula la prestació dels serveis de protecció civil i 
emergències de competència municipals”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses que regula la prestació dels serveis de protecció civil i 
emergències de competència municipals”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses que regula la prestació dels serveis de protecció civil i 
emergències de competència municipals”, presentada en data 11 d’octubre de 2011 (RE 
núm. E/000083-2011), pel Consell Comarcal de la Garrotxa: 
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“Primer.- Que l’Ajuntament de les Preses delega i realitza l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal 
de la Garrotxa de les següents tasques relacionades amb les seves competències en matèria de 
protecció civil: 
 

· Redacció, revisió, manteniment i desplegament dels plans de protecció civil municipals 
· Redacció dels plans d’autoprotecció dels edificis municipals 
· Redacció dels informes d’avaluació dels plans d’autoprotecció 
· Autorització per a la constitució de la comissió d’emergències i protecció civil de la Garrotxa. 
· Autorització per la creació del centre de coordinació d’emergències de la Garrotxa. 

 
Segon.- L’Ajuntament de les Preses faculta al Consell Comarcal per demanar en el seu nom els 
ajuts que siguin possibles per atendre a les obligacions delegades en el present conveni. Al mateix 
temps renuncia a la sol·licitud d’ajuts pel mateix concepte, sempre que no sigui com a part d’un 
acord amb el Consell Comarcal. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de les Preses es compromet, si escau, a finançar les despeses derivades de 
les tasques delegades que no siguin subvencionades. En aquest cas el Consorci, com a encarregat 
pel Consell Comarcal de l’execució d’aquest conveni, es compromet a redactar el corresponent 
estudi de costos que justifiqui la despesa. 
 
Quart.- L’Ajuntament de les Preses es compromet a mantenir informat al Consorci, com a 
encarregat pel Consell Comarcal de l’execució d’aquest conveni, dels canvis que es donin en el seu 
municipi que puguin afectar als documents dels Plans de Protecció Civil o a qualsevulla altre 
aspecte relacionat amb la protecció civil. 
 
Cinquè.- El Consorci, com a ens públic amb capacitat tècnica per a l’execució de les tasques que 
són objecte d’encàrrec en aquest conveni, es compromet a mantenir informat a l’Ajuntament de les 
Preses de tots els canvis que puguin donar-se en els documents com a resultat de les avaluacions 
i/o les actualitzacions. Al mateix temps es compromet a fer arribar a l’Ajuntament informació 
d’aquests canvis perquè puguin formar part dels documents originals que disposa l’Ajuntament. 
 
Sisè.- El Consorci, com a encarregat pel Consell Comarcal de l’execució d’aquest conveni, es 
compromet a coordinar les seves actuacions amb la Regió d’Emergències de Girona, tant pel que fa 
a la redacció com a l’avaluació i actualització dels Plans Municipals de Protecció Civil i les altres 
tasques relacionades amb la protecció civil que ho demandin. 
 
Setè.- L’Ajuntament de les Preses es compromet a donar la col·laboració necessària als serveis 
tècnics del Consorci, com a encarregat pel Consell Comarcal de l’execució d’aquest conveni, per 
permetre la redacció, avaluació i actualització del Plans Municipals de Protecció Civil. 
 
Vuitè.- Amb la signatura del present conveni, l’Ajuntament de les Preses acredita i autoritza al 
Consorci, com a encarregat pel Consell Comarcal de la seva execució, per a poder dur a terme els 
treballs encomanats, donar-li la cobertura jurídica necessària per a la seva realització davant de 
tercers, així com la informació necessària.  
 
Novè.- L’Ajuntament de les Preses autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa, i si escau en el seu 
nom al Consorci, la realització dels expedients de contractació administrativa que siguin necessaris 
per a la realització de les tasques encomanades, si així ho creu convenient i necessari per a 
garantir la realització dels mateixos.  
 
Desè.- L’Ajuntament de les Preses haurà de nomenar un representant per a resoldre de comú acord 
tot el no previst en aquest conveni, per part del Consell Comarcal actuarà com a representant el 
director del Consorci. 
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Onzè.- Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva signatura i es considerarà indefinit. En cas 
de renuncia per qualsevol de les dues parts, caldrà que aquesta es dugui a terme a exercici tancat 
per no afectar d’aquesta manera l’equilibri pressupostari del servei”. 
 
Ateses les determinacions dels articles 114.3.e) i 150 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). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar el “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 
i l’Ajuntament de les Preses que regula la prestació dels serveis de protecció civil i 
emergències de competència municipals”, d’acord amb la proposta presentada pel Consell 
Comarcal de la Garrotxa en data 11 d’octubre de 2011 (RE núm. E/000083-2011).  

 
Segon.- Designar l’Alcalde, el Sr. Pere Vila Frigola, com a representant de l’Ajuntament 

de les Preses per a resoldre, de comú acord amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, tot allò 
no previst en citat conveni.  

 
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa”. 

 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
8.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del soroll i les 
vibracions del terme municipal de les Preses i del mapa de capacitat acústica 
annex. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia, deixant constància de les 2 esmenes 
puntuals incorporades respecte la proposta d’Ordenança entregada a la regidora Sra. Anna 
Maria Ibáñez el dia 18 de novembre de 2011: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del terme 
municipal de les Preses i del mapa de capacitat acústica annex. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del terme municipal de 
les Preses i del mapa de capacitat acústica annex. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja 
que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en 
la salut i en el comportament, tant individuals com socials. 
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Vist que, en aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des 
que així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.   
 
Atès que, en l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat 
a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.  
 
Atès que, els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders 
públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la 
contaminació acústica. Així, a escala estatal, s’han promulgat la Llei estatal 37/2003, de 17 
de novembre, del soroll; el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega 
pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 
d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. 
 
Atès que, a Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de 
totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les 
polítiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la 
reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les 
corresponents polítiques públiques.  
 
Atès que, en aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica; el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris 
per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica; i el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten 
els annexos.  
 
Atès que, finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 
25 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 
Vista la proposta d’”Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del terme municipal de 
les Preses” i del mapa de capacitat acústica que incorpora com a annex, presentada pel 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist que la citada ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris 
perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les 
ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés 
d’una creixent conscienciació ambiental.  
 
Atès que la competència municipal per aprovar la present Ordenança està reconeguda per 
l'article 21.1 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica.  
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Atès que, d’altra banda, amb l'aprovació de l'Ordenança, l'ajuntament compleix amb el 
mandat de la Disposició Transitòria Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, en el sentit que estableix que els 
ajuntaments que disposin d'ordenances municipals de protecció contra la contaminació 
acústica, les han d'adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos 
anys a partir de la seva entrada en vigor.  
 
Vist que, d’altra banda, el Ple municipal, en la sessió extraordinària de 27 de març de 
2008, va aprovar, entre d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- Ratificar la vigent “Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de la comarca de la 
Garrotxa” del Consell Comarcal de la Garrotxa (publicada en el BOP núm. 207, de 26 d’octubre de 
2004), a fi i efecte que sigui aplicable al municipi. 
 

Segon.- Delegar l’exercici de la competència en matèria de sorolls i vibracions a favor del 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 

Tercer.- Aprovar la proposta de conveni per a la delegació de la competència en matèria de 
sorolls i vibracions i facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris 
per implementar els presents acords. 
 

Quart.- Publicar els presents acords al BOP”. 
 
Vist que l’“Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de la comarca de la Garrotxa” del 
Consell Comarcal de la Garrotxa (publicada en el BOP núm. 207, de 26 d’octubre de 2004) 
ha quedat obsoleta amb la nova normativa en vigor. 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); de l’article 178.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC); i de l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Derogar i deixar sense efecte al municipi de les Preses l’“Ordenança 
reguladora de sorolls i vibracions de la comarca de la Garrotxa” del Consell Comarcal de la 
Garrotxa (publicada en el BOP núm. 207, de 26 d’octubre de 2004), a la qual es va adherir 
l’Ajuntament de les Preses en la sessió plenària de 27 de març de 2008. 

 
Segon.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 del 

TRLMRLC, l’”Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del terme municipal de les 
Preses” i el mapa de capacitat acústica que incorpora com a annex, d’acord amb el text i 
documents que consten a l’expedient. 
 

Tercer.- Sotmetre aquests acords a informació pública (mitjançant edicte publicat en 
el BOP de Girona, en el DOGC, en el Diari de Girona i exposat en el Tauler d’anuncis 
municipal) i a audiència dels possibles interessats/des, per un període de 30 dies hàbils, 
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comptats des del següent al de la publicació del darrer anunci al BOP o al DOGC. En 
aquest termini els interessats/des podran examinar l'expedient i el projecte d’Ordenança (i 
el mapa de capacitat acústica que incorpora com a annex) i presentar les reclamacions i 
suggeriments que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut 
cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
necessitat d’acord exprés. 
 

Quart.- Fer constar que l’Ordenança i el mapa de capacitat acústica que incorpora 
com a annex no entraran en vigor fins que s’hagi publicat íntegrament el seu text en el 
BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 70.2 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa i al SIGMA”. 

 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
9.- Proposta d’aprovació del Text refós de l’expedient de modificació puntual 
de les Normes Subsidiàries núm. 11/02. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del Text refós de l’expedient de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries núm. 11/02. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries núm. 11/02, referida a la 
nova regulació normativa de l’accessibilitat dels habitatges del sòl urbà del municipi. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Ple municipal, en la sessió de 21 de juliol de 2011, i en relació a l’expedient de 
referència, va aprovar, entre d’altres, els següents acords:  
 
“Vist que les Normes Subsidiàries de Planejament de les Preses van ser aprovades definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4 de desembre de 2002 (i Text refós 
aprovat pel Ple municipal en data 29 d’abril de 2003 i aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en data 18 de juny de 2003), i publicades al DOGC núm. 4091, de 
data 15 de març de 2004. 
 
Vista la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament (exp. núm. 
11/02), referida a la nova regulació normativa de l’accessibilitat dels habitatges del sòl urbà del 
municipi, formulada per l’Ajuntament i redactada per l’Arquitecte municipal Sr. Daniel Mallarach i 
Macias. 
 
Vist que la finalitat d’aquesta modificació és la de preveure la possibilitat d’ubicar, fora del gàlib 
edificatori fixat per la normativa urbanística, i en determinades zones, els elements i les 
instal·lacions necessàries per a fer accessibles, eliminant les barreres arquitectòniques de 
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l’edificació (BAE), els habitatges, satisfent els requeriments socials del col·lectiu de persones amb 
mobilitat reduïda. 
 
Vist que la modificació puntual de les Normes Subsidiàries referenciada comporta, únicament, 
donar un nou redactat a l’article 311 de les referides Normes. 
 
Vist que el Ple municipal, en la sessió celebrada el dia 7 d’abril de 2011, va adoptar, entre d’altres, 
els següents acords: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament (exp. núm. 11/02), referida a la nova regulació normativa de l’accessibilitat dels 
habitatges del sòl urbà del municipi, formulada per l’Ajuntament i redactada per l’Arquitecte 
municipal Sr. Daniel Mallarach i Macias. 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, mitjançant anunci que s’inserirà en el 

BOP, en el DOGC, en el Diari de Girona, en el Tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest 
Ajuntament, pel termini d’un mes, podent ser examinat durant aquest període per tal de presentar 
les al.legacions o reclamacions que es considerin pertinents. 

 
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials (Direcció General d’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat) i donar audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, a l’Ajuntament 
d’Olot, donat que l’àmbit de la modificació puntual (sòl urbà) llinda amb el seu terme municipal”. 
 
Vist que el corresponent anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries 
es va inserir al Diari de Girona de 20 d’abril de 2011, al BOP de Girona de 26 d’abril de 2011 (núm. 
79), al DOGC de 26 d’abril de 2011 (núm. 5865), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
web de l’Ajuntament des del 26 d’abril de 2011. 
 
Vist que, durant el mes d’exposició pública, comptat des del dia 27 d’abril de 2011 al 27 de maig de 
2011, no es va presentar cap al·legació al Registre General de l’Ajuntament. 

 
Vist que, en data 14 d’abril de 2011, es van sol.licitar els preceptius informes de la modificació 
puntual de Normes Subsidiàries a la Direcció General d’Habitatge del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat (RS núm. 337, notificat en data 28 d’abril de 2011) i a l’Ajuntament 
d’Olot (RS núm. 336, notificat en data 26 d’abril de 2011).  

 
Vist que, durant el termini d’un mes, i fins al dia d’avui, l’Ajuntament d’Olot no ha presentat cap 
informe al Registre General de l’Ajuntament, mentre que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya n’ha 
presentat un informant favorablement la proposta de modificació puntual de Normes Subsidiàries. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 14.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon a l’Ajuntament formular la redacció i tramitació 
d’aquesta modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament. 
 
Atès que, d’acord amb els articles 85.1 I 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon a l’Ajuntament l’aprovació inicial i 
provisional d’aquesta modificació puntual, mentre que l’aprovació definitiva correspon a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona (art. 80.a). 
 
Ateses les determinacions dels articles 8.5, 14.2, 23.1.a), 76.2, 81, 85.1, 91, 92, 94, 96, 97, 103.1, 
106.1, 106.2 i 107, i disposicions addicionals (DA) 6a, 7a, 10a, 11a i 13a del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLU); 
els articles 4, 15, 17, 18.4, 19, 21, 23, 112, 115, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
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qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (RLU); l’article 21 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge; l’article 17 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; els 
articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL); la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (LAAPP). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament (exp. núm. 11/02), referida a la nova regulació normativa de l’accessibilitat dels 
habitatges del sòl urbà del municipi, formulada per l’Ajuntament i redactada per l’Arquitecte 
municipal Sr. Daniel Mallarach i Macias. 

 
Segon.- Sol.licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que procedeixi a 

l’aprovació definitiva de la modificació puntual, tot adjuntant la preceptiva documentació”. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 26 d’octubre de 2011 (RE núm. 
E/000101-2011), va notificar a l’Ajuntament que, en la sessió de 6 d’octubre de 2011, i en 
relació a l’expedient de referència, havia adoptat els següents acords: 
 
“-1 Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries referida a la nova regulació 
normativa de l’accessibilitat dels habitatges en sòl urbà, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de 
Les Preses, supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un 
text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les següents prescripcions: 
 

1.1. S’hauran d’identificar els àmbits afectats per la modificació, i concretar les zones 
afectades. 
 

1.2. Respecte a la necessitat d’ocupació d’espais situats fora del gàlib edificatori, s’haurà de 
justificar la no afectació de sistemes urbanístics. 
 

1.3. Caldrà fixar les condicions d’edificació d’aquestes noves construccions, tenint en compte 
els aspectes següents: 
 

o Les condicions que han de complir els edificis per poder-se acollir a la present 
modificació. 

o La previsió de les seves possibles ubicacions (a l’ull de l’escala, en patis o celoberts 
interiors, fora de l’envolvent exterior considerada espai lliure interior d’illa). 

o L’obligatorietat de mantenir una separació mínima d’1 m respecte al límit de la finca, 
tant en cas d’edificacions entre mitgeres com en el d’edificacions aïllades. 

o La regulació de l’alçada, que no pot superar l’alçada màxima de l’edificació principal 
existent. 

o La normativa sectorial aplicable, que comprèn els aspectes de prevenció i extinció 
d’incendis, el Codi Tècnic de l’Edificació, habitabilitat, accessibilitat, etc. 

 
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament”. 
 
Vist el Text refós de la modificació puntual de Normes Subsidiàries núm. 11/02, referida a la 
nova regulació normativa de l’accessibilitat dels habitatges del sòl urbà del municipi, redactat 
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per l’Arquitecte Sr. Daniel Mallarach, el qual incorpora el requeriment de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona (acord adoptat en la sessió de 6 d’octubre de 2011). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar el Text refós de la modificació puntual de Normes Subsidiàries núm. 
11/02, referida a la nova regulació normativa de l’accessibilitat dels habitatges del sòl urbà del 
municipi, redactat per l’Arquitecte Sr. Daniel Mallarach, el qual incorpora el requeriment de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (acord adoptat en la sessió de 6 d’octubre de 
2011). 
 

Segon.- Sol.licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que procedeixi a la 
publicació de l’aprovació definitiva de la modificació puntual al DOGC, tot adjuntant-hi la 
preceptiva documentació”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
10.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
11/03. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/03.  
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 11/03. 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/03, quin import ascendeix a 88.069,19 
euros i el qual està integrat pels següents expedients: 
 

- Suplement de crèdit: es troba finançat per anul.lacions i/o baixes d’aplicacions 
pressupostàries (600,00 €), per majors ingressos efectivament recaptats 
(32.303,05 €). i per romanent de tresoreria (29.754,96 €). 

- Crèdit extraordinari: es troba finançat per anul.lacions i/o baixes d’aplicacions 
pressupostàries (2.250,00 €), i per romanent de tresoreria (13.335,00 €). 

- Generació de crèdit: es troba finançat per compromisos ferms d’aportació 
d’Administracions (12.676,18 €). 

 
Vist que les modificacions, a nivell d’ingressos i despeses, es reflecteixen en els següents 
quadres: 

Modificacions aplicacions pressupostàries de despeses: 
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Capítol  Consignació Increment Consignació 

  anterior aplicacions definitiva 

I.- Desp. personal 517.959,38  4.500,00  522.459,38  

II.- Desp. béns corrents i servs. 522.472,55  53.413,30  575.885,85  

III.- Desp. financeres 5.850,00  500,00  6.350,00  

IV.- Transfers. corrents 378.174,25  6.736,14  384.910,39  

Despeses corrents 1.424.456,18  65.149,44  1.489.605,62  

VI.- Inversions reals 839.167,99  22.919,75  862.087,74  

VII.- Transferències de capital 190.520,55  0,00  190.520,55  

Despeses capital 1.029.688,54  22.919,75  1.052.608,29  

DESPESES NO FINANCERES 2.454.144,72  88.069,19  2.542.213,91  

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

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

DESPESES FINANCERES 110.000,00  0,00  110.000,00  

  2.564.144,72 88.069,19 2.652.213,91 

 
Modificacions aplicacions pressupostàries d’ingressos: 

 

Capitol Consignació Increment Consignació 

  anterior aplicacions definitiva 

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

II.- Impostos indirectes 4.000,00 31.128,30 35.128,30 

III.- Taxes i altres ingressos 246.773,40 0,00 246.773,40 

IV.- Transfers. corrents 457.448,79 12.676,18 470.124,97 

V.- Ingressos patrimonials 18.820,00 1.174,75 19.994,75 

Ingressos corrents 1.526.114,04 44.979,23 1.571.093,27 

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

VII.- Transfers. capital 215.572,30 0,00 215.572,30 

Ingressos capital 215.572,30 0,00 215.572,30 

INGRESSOS NO FINANCERS 1.741.686,34 44.979,23 1.786.665,57 

VIII.- Actius financers 742.458,38 43.089,96 785.548,34 

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

INGRESSOS FINANCERS 822.458,38 43.089,96 865.548,34 

TOTAL ……… 2.564.144,72 88.069,19 2.652.213,91 

 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 
 
Ateses les determinacions 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 (TRLRHL) i del Reial 
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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. 11/03 del 
vigent Pressupost, el qual està integrat pels expedients de suplement de crèdit, crèdit 
extraordinari i generació de crèdit. 

 
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”. 
 
El regidor Sr. David Espuña demana que, per a properes modificacions de crèdit, en la 
documentació que s’entregui, s’hi faci constar el pressupost inicial de l’exercici i les 
anteriors modificacions de crèdit, a fi i efecte de tenir més clars els números presentats. 
Seguidament demana alguns aclariments de diverses aplicacions pressupostàries, els 
quals els són donats. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot a favor dels 
5 regidors/a del Grup municipal de CiU i vot en contra dels 4 regidors/es del Grup municipal 
de LP-PM). 
 

11.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL (aprovació de l’acta de la 
sessió anterior, aprovació del Pressupost i la Plantilla de l’any 2012, precs i 
preguntes, i aprovació de l’acta de la sessió). 
 
En aquest moment se celebra la Junta General d’Empris, SL, tal com consta a la 
corresponent acta. 
 
12.- Proposta d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 
2012.   
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2012.   
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2012.   
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Fets i fonaments de Dret: 
 

Vist que l’Alcaldia-Presidència presenta el projecte del Pressupost General de la 
Corporació per a l’any 2012, que inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat 
íntegrament 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. 
 
Vistos els corresponents annexos i documentació complementària. 
 
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.  
 
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.  
 
Vistos els preceptius informes de Secretaria-Intervenció. 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.i), 47.1 i 90 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 52 i 283 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 (TRLMC); de l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL); 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); 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; dels articles 3 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària; 
dels articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals; de l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals; de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local; dels articles 25 a 28 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals (RPEL); del Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic; del Decret 195/2008, de 7 
d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals; i de l’article 8.1 de la 
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Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa (LJCA). 
 
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 
2012 (juntament amb els seus annexos i documentació complementària), que inclou el de 
l’Ajuntament i el de la societat mercantil de titularitat íntegrament municipal Empris, SL i el 
consolidat de la Corporació (tal com consta a l’Annex 1). 

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

per a l’any 2012 (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 2012 (tal com consta a 
l’Annex 2).  

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

Corporació per a l’any 2012, conjuntament amb les Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2012 i les Plantilles orgàniques de personal de l’Ajuntament i 
Empris, SL per a l’any 2012 (juntament amb els seus annexos i documentació 
complementària), 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”. 
 
 
ANNEX 1 
 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT (2012) 
 
Ingressos  
 

Capitol Consignació 

    

I.- Impostos directes 823.190,07 

II.- Impostos indirectes 5.000,00 

III.- Taxes i altres ingressos 265.598,15 

IV.- Transfers. corrents 349.747,42 

V.- Ingressos patrimonials 43.510,00 

Ingressos corrents 1.487.045,64 

VI.- Alienació d'inversions reals 0,00 

VII.- Transfers. capital 0,00 
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Ingressos capital 0,00 

INGRESSOS NO FINANCERS 1.487.045,64 

VIII.- Actius financers 0,00 

IX.- Passius financers 0,00 

INGRESSOS FINANCERS 0,00 

TOTAL ……… 1.487.045,64 
 
Despeses  
 

Capítol  Consignació 

    

I.- Desp. personal 516.620,66  

II.- Desp. béns corrents i servs. 505.652,32  

III.- Desp. financeres 1.516,70  

IV.- Transfers. corrents 347.599,41  

Despeses corrents 1.371.389,09  

VI.- Inversions reals 26.000,00  

VII.- Transferències de capital 5.000,00  

Despeses capital 31.000,00  

DESPESES NO FINANCERES 1.402.389,09  

VIII.- Actius financers 0,00  

IX.- Passius financers 84.656,55  

DESPESES FINANCERES 84.656,55  

  1.487.045,64 
 
 
 
ESTAT DE PREVISIONS DE LA SOCIETAT EMPRIS, SL (2012) 
 
Estat de previsió d’ingressos 
 

Capítol  Consignació 

    

III.- Taxes i altres ingressos 225.936,00 

IV.- Transfers. corrents 242.255,00 

V.- Ingressos patrimonials 23,00 

TOTAL 468.214,00 
 
Estat de previsió de despeses 
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Capítol  Consignació 

    

I.- Desp. personal 376.790,51 

II.- Desp. béns corrents i servs. 89.264,49 

VI.- Inversions reals 2.159,00 

  468.214,00 
 
PRESSUPOST  CONSOLIDAT CORPORACIÓ DE LES PRESES (2012) 
 
INGRESSOS 
 

Capítol Ajuntament Empris, SL Pressupost Eliminacions Pressupost 

      General   Consolidat 

I.- Impostos directes 823.190,07 0,00 823.190,07 0,00 823.190,07 

II.- Impostos indirectes 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

III.- Taxes i altres ingressos 265.598,15 225.936,00 491.534,15 0,00 491.534,15 

IV.- Transfers. corrents 349.747,42 242.255,00 592.002,42 -241.755,00 350.247,42 

V.- Ingressos patrimonials 43.510,00 23,00 43.533,00 0,00 43.533,00 

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

VII.- Transfers. capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

TOTAL ……… 1.487.045,64 468.214,00 1.955.259,64 -241.755,00 1.713.504,64 

 

DESPESES 
 

Capítol Ajuntament Empris, SL Pressupost Eliminacions Pressupost 

      General   Consolidat 

I.- Desp. personal 516.620,66 376.790,51 893.411,17 0,00 893.411,17 

II.- Desp. béns corrents i servs. 505.652,32 89.264,49 594.916,81 0,00 594.916,81 

III.- Desp. financeres 1.516,70 0,00 1.516,70 0,00 1.516,70 

IV.- Transfers. corrents 347.599,41 0,00 347.599,41 -241.755,00 105.844,41 

VI.- Inversions reals 26.000,00 2.159,00 28.159,00 0,00 28.159,00 

VII.- Transferències de capital 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

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

IX.- Passius financers 84.656,55 0,00 84.656,55 0,00 84.656,55 

  1.487.045,64 468.214,00 1.955.259,64 -241.755,00 1.713.504,64 

 
 

ANNEX 2 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
 

AJUNTAMENT DE LES 
PRESES  

Subgrup Complement 
destí 

Núm. 
places 

Places 
vacants 
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FUNCIONARIS      

Funcionaris d’habilitació 
caràcter estatal 

    

Secretari-Interventor  A1 26 1 1 

Escala d’Administració 
Especial 

    

TAE  A1 26 1 A amortitzar 

 

AJUNTAMENT DE LES 
PRESES  

Subgrup 
equivalent 

Núm. 
places 

Places 
vacants 

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 - 

    

TOTAL FUNCIONARIS I 
LABORALS: 

  
16 

 
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 A amortitzar 

Gerència 1 Completa - 1 

Oficial d’administració 1 Completa 1 - 

Recepcionista 1 Completa - - 

         
Llar d'Infants        
Lloc de treball Places Jornada Vacants A amortitzar 

Director/a  - Educador/a 1 Completa 1 - 
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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 A amortitzar 

Cambrera 1 Completa - - 

Cambrera 1 Parcial 1 - 

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

Netejador/a 2 Completa 1 - 

Netejador/a 1 Parcial 1 - 

     
TOTAL 17  13 1 

“. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot a favor dels 
5 regidors/a del Grup municipal de CiU i vot en contra dels 4 regidors/es del Grup municipal 
de LP-PM). Respecte a les Plantilles de personal, el regidor Sr. David Espuña aclareix que no 
és un vot en contra sinó una abstenció. 
 
13.- Acords d’urgència. 
 
Finalment no hi ha cap acord d’urgència a adoptar. 
 
14.- Precs i preguntes. 
 

Arribats a aquest punt, el Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors/es. El regidor Sr. David 
Espuña fa avinent que vol comentar el programa de ràdio, emès per l’emissora municipal 
el 29 d’octubre de 2011, on s’entrevistava el regidor Sr. Lluís Guillaumes. Exposa que la 
part relativa al comentari del sou de l’Alcaldia va ser surrealista, perquè és molt agosarat 
dir que l’actual Sr. Alcalde treballa el doble i fa dues feines, quan l’anterior Alcaldessa tenia 
una dedicació de ¾ de jornada. Afirma que el que no pot fer és justificar el sou del Sr. 
Alcalde amb l’equip de govern anterior i que no es pot mesurar la feina de l’Alcaldia amb 
ser present a l’Ajuntament, perquè s’és Alcalde les 24 hores del dia. 
 
També afirma que no pot anar parlant de sous nets perquè la despesa per a l’Ajuntament 
és el sou brut. Exposa que parlava d’un sou del Sr. Pere Vila d’uns 2.000 euros nets al 
mes i de 1.400 euros nets al mes de la Sra. Esther Pagès, fet que suposa, segons indicava 
el Sr. Guillaumes, un increment de 600 euros nets al mes, però que es contrarestava amb 
l’estalvi de 1.400 euros nets al mes del gerent d’Empris, SL (acomiadat a mitjan de 
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setembre), suposant un guany de 800 euros nets al mes amb el nou Alcalde (donat que 
exerceix com a Alcalde i assumeix les feines del gerent de la societat).  
 
El regidor Sr. David Espuña exposa que, en cap moment, va fer referència al cost 
d’acomiadament del gerent de la societat. Considera que les xifres que caldria tenir en 
compte serien: sou brut anual de la Sra. Esther Pagès (24.000 euros), sou brut anual del 
Sr. Pere Vila (38.000 euros) i indemnització del gerent d’Empris, SL (21.000 euros). La 
diferència entre el sou de l’anterior Alcaldessa i el sou de l’actual Alcalde i de la 
indemnització referenciada són 35.000 euros. Afirma que es podrà parlar realment d’estalvi 
quan hagi passat el temps per amortitzar la xifra referenciada, no abans. 
 
El regidor Sr. David Espuña li comenta al regidor Sr. Lluís Guillaumes que tingui clar que 
està en un Ajuntament i que no s’arrepengi amb els d’abans. Recalca que no veu l’estalvi 
de 800 euros mensuals per enlloc. També fa avinent que no pot dir en un programa de 
ràdio municipal que l’equip de govern anterior no es va atrevir fer fora el gerent de la 
societat. Exposa que, potser esperant un temps prudencial, la indemnització que ara han 
pagat podia ser de cost zero. Considera que són comentaris malintencionats. El regidor Sr. 
Lluís Guillaumes diu que hi ha llibertat per parlar a la ràdio. 
 
Seguidament, el regidor Sr. David Espuña comenta que la festa de les Preses té un nivell 
pels 20 anys que porta la gent pencant-hi. Demana que no es baixi el nivell. Tot i així, li fa 
avinent al regidor Sr. Lluís Guillaumes que abans deia que es destinaven massa calers per 
a la festa i ara, essent regidor, això sembla ser que ja no suposa cap problema. 
 
El regidor també comenta que, respecte les mesures de crisi que el Sr. Guillaumes va 
comentar al programa de ràdio, hi va incloure l’intent d’ajuntar el Consorci de les Preses 
amb l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal. Només vol recordar que, al 2007, 
l’Ajuntament de les Preses aportava 110.000 euros al Consorci de les Preses, mentre que, 
en 3 anys, aquesta aportació es va reduir a 0 euros, amb la idea que s’autogestionés. 
 
Finalment el regidor Sr. David Espuña exposa que ell ha treballat per al poble i que ara no 
té la pressió de la feina diària a l’Ajuntament. Demana al Sr. Guillaumes que no ho basi tot 
amb els d’abans. L’acaba felicitant pel programa de ràdio sempre que el destini a donar 
informació i no a criticar. 
 
El regidor Sr. Lluís Guillaumes afirma que les interpretacions que fa el Sr. Espuña no són 
correctes. En aquest sentit exposa que la indemnització del gerent és per al futur, que les 
nòmines del mes suposen un estalvi de 800 euros nets. El regidor Sr. David Espuña li 
demana perquè ara parla de sous nets i quan la Sra. Esther Pagès va entrar a treballar a 
la Llar d’Infants va portar el seu sou brut a publicar a “la Comarca”. Li demana al Sr. 
Guillaumes que no es posi amb allò anterior. 
 
El Sr. Alcalde demana objectivitat als comentaris, afirma que hi ha hagut paraules 
malintencionades envers ells i que el que se sent ofès és ell perquè sembla que no 
serveixi per a res ser tot el dia a l’Ajuntament.  
 
El regidor Sr. David Espuña exposa que, en cap moment, volia que de les seves paraules 
es desprengués això. Acaba demanant al regidor Sr. Lluís Guillaumes que no s’arrepengi 
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amb temes d’abans. Aquest li respon que, quan hagi d’anar a la ràdio, dirà el que pensi, no 
el que li pugui dir ell. 
 
Finalment, la regidora Sra. Elisa Boix exposa que el proper dissabte hi sortirà ella al 
programa de ràdio. Per acabar amb el tema el Sr. Alcalde demana novament objectivitat. 
 
Seguidament el regidor Sr. Josep Ayats exposa que ha rebut el Plec de condicions de la 
concessió del restaurant l’”Òliba”, on es determina que el contracte serà de 4 anys, 
prorrogables anualment fins a 4 anys més i a un preu de sortida de 600 euros mensuals. 
Considera que és un preu correcte en aquests moments però que, al cap de 4 anys, 
caldria revisar el contracte i incrementar el lloguer mensual. També demana si se li farà 
dipositar fiança i el Sr. Alcalde afirma que es demanarà per l’import del 5% del valor 
estimat del contracte. 
 
El regidor també demana al Sr. Alcalde quines actuacions s’han fet respecte l’escrit 
presentat recentment per diversos veïns del carrer Volcà Racó. El Sr. Alcalde exposa que 
la pedra grossa ja s’ha tret del mig del pas. Respecte en Morera, comenta que li ha fet un 
segon ultimàtum per telèfon: ha d’instal.lar tanques amb llums per protegir l’obra i un cartell 
indicador gran. Tindrà una setmana per fer-ho. En cas contrari, haurà de restituir la base 
de la passarel.la municipal. El regidor Sr. Josep Ayats comenta que, si han d’ocupar 
temporalment la passera municipal per les obres de la casa, que en facin una de 
provisional pel costat. Finalment, comenta que el servei de jardineria d’Arico Forest, a la 
zona del carrer Volcà Racó, funciona millor que l’anterior. 
 
Seguidament, la regidora Sra. Anna Maria Ibáñez demana que se’ls entregui còpia de les 
relacions de factures que aprova la Junta de Govern Local i de les endarrerides. Respecte 
les actes de la Junta de Govern que va rebre la setmana passada comenta que hi ha vist 
alguna errada en algun import de les subvencions, però que ara no ho recorda exactament 
perquè se les ha deixat a casa. Afirma que ja ho comunicarà. 
 
La regidora demana al Sr. Alcalde com està el tema de la compra dels baixos per al Centre 
de dia per a la gent gran, el qual li comenta que la darrera opció que donava l’INCASÒL 
era fer un dret de superfície a 75 anys i, després, que hi haguès l’opció d’adquirir l’immoble 
per un valor residual. Comenta que sortia a 700/800 euros/m2. El Sr. Alcalde exposa que 
s’està mirant la possibilitat d’un canvi de destinació de la subvenció del PUOSC 2010 per 
si no hi ha acord amb l’INCASÒL en les properes setmanes. 
 
Finalment la regidora Sra. Anna Maria Ibáñez demana si, tal com va sortir a la premsa, la 
variant d’Olot s’emportarà els calers de la variant de les Preses. El Sr. Alcalde respon que 
ha enviat escrits tant al President de la Generalitat com al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat per demanar-los explicacions sobre aquest tema. Tot i així, sembla ser que 
l’Alcalde d’Olot ja defensa la construcció de les dues variants, no només la d’Olot per 
davant de la de les Preses. A més a més, el Sr. Alcalde creu que hi ha diverses 
incongruències en aquest tema, doant que el Director general de Carreteres de la 
Generalitat va dir que l’estudi ambiental de la variant tirava endavant; el Director general 
de Transports va dir que, en 4 anys, estaria feta; i un diputat d’urbanisme del Parlament de 
Catalunya va dir que seria una variant modèlica i que es faria per sobre, no soterrada. El 
Sr. Alcalde també fa avinent que, en aquest sentit, ha fet gestions amb el Conseller 
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d’Interior, el Sr. Felip Puig, i amb el delegat del Departament d’Interior a Girona, el Sr. 
Albert Ballesta. 
 

 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent ¾ 

i 5 minuts de 10 del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, 
estenc aquesta acta que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Pere Vila Frigola    En dono fe - Josep Rovira i Jofre 
 


