
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  11/02. 
 Data:  Dijous, 7 d’abril de 2011. 
 Caràcter: Ordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: De ¾ menys 5 minuts de 9 del vespre fins a les 10 i 5 minuts 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 l’acta de la sessió ordinària núm. 11/01, de 20 de gener de 2011. 
2.- Comunicacions d’Alcaldia. 
3.- Proposta d’aprovació de la ratificació de dos Decrets d’Alcaldia en relació a dos recursos 
contenciosos. 
4.- Proposta d’aprovació de la ratificació del “Conveni de col·laboració a subscriure entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per a la realització i execució del 
projecte de millora del sanejament del carrer Bellaire”. 
5.- Proposta d’aprovació de la ratificació del “Conveni de col.laboració a subscriure entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses pel finançament i execució del 
projecte “Pla de camins 2010/1””. 
6.- Proposta d’aprovació de la designació del nom de la nova escola de les Preses. 
7.- Proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari municipal. 
8.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries núm. 11/01.  
9.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries núm. 11/02.  
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10.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/01. 
11.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL. 
12.- Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2010. 
13.- Proposta d’aprovació del model de Declaració de béns i activitats dels regidors/es a 
inscriure al Registre d’Interessos de la Corporació. 
14.- Acords d’urgència. 
15.- Precs i preguntes. 
 

 
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 l’acta de la sessió ordinària núm. 11/01, de 20 de 
gener de 2011. 
 
La Sra. Alcaldessa demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta de la 
sessió ordinària núm. núm. 11/01, de 20 de gener de 2011, la qual els va ser entregada. Ningú 
objecta res. A la vista d’això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 11/01, de 20 de gener de 2011. 
 
2.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
La Sra. Alcaldessa comunica que el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ja 
ha resolt el concurs unitari de Secretaria-Intervenció de l’any 2010. Així, a la Sra. Montserrat 
Arnedo se li ha adjudicat l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló (i ha efectuat el cessament a 
l’Ajuntament de les Preses), mentre que al Sr. Josep Rovira se li ha adjudicat l’Ajuntament de 
la Vall d’en Bas, on va prendre possessió i va renunciar a la plaça i va demanar el 
nomenament provisional per a aquest Ajuntament, petició que ha acceptat el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. 
 
La Sra. Alcaldessa també fa avinent que la Junta de Govern Local, en la sessió de 10 de març 
de 2011, va adoptar, en relació a la petició del Sr. Josep Castells Obrador, referent 
l’expropiació al camí de l’antena, quin contenciós va donar la raó a l’Ajuntament, els següents 
acords: 
 

“Primer.- Autoritzar el Sr. Josep Castells Obrador, amb NIF núm. 77.889.825-A, i amb domicili al 
carrer Puigsacalm, 16 de les Preses (CP 17178), per a l’enretirada de l’import de la indemnització en 
concepte de preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya – Secció Girona (expedient núm. 
17/19/1390/0061-05), per un import de 1.616,63 euros, davant la Caixa General de Dipòsits de l’avui 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, tot entregant-li una còpia signada del resguard 
del dipòsit. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord en el proper Ple que se celebri” 

 
També fa avinent que els delegats de personal de l’Ajuntament i Empris, SL han presentat una 
proposta de conveni laboral i demanaria que, després de la negociació corresponent, el 
conveni fos aprovat per unanimitat del Ple. 
 
Finalment comunica que, a finals de mes, se celebrarà una sessió extraordinària del Ple per 
aprovar, bàsicament, la composició de les meses per a les eleccions locals del 22 de maig de 
2011. 
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3.- Proposta d’aprovació de la ratificació de dos Decrets d’Alcaldia en relació a 
dos recursos contenciosos. 
 
3.1.- Proposta d’aprovació de la ratificació d’un Decret d’Alcaldia en relació al recurs 
contenciós interposat per France Telecom España, SAU. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació de dos Decrets d’Alcaldia en relació a dos recursos 
contenciosos. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al recurs contenciós interposat per France Telecom España, SAU (recurs núm. 
313/2011) contra l’”Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general” de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, per Decret d’Alcaldia, de data 7 de març de 2011, es van adoptar els següents acords: 
 
“Vista la comunicació efectuada pel Secretari Judicial de la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RE núm. 250, de 2 de març de 2011), on 
exposa que, per resolució dictada el 24 de febrer de 2011 pel Tribunal, s’ha admès a tràmit el recurs 
contenciós interposat per France Telecom España, SAU (recurs núm. 313/2011) contra l’”Ordenança 
fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general” de l’Ajuntament de les 
Preses. 
 
Vist que en la referida comunicació es demana la remissió del corresponent expedient administratiu en 
un termini de 20 dies, alhora que se cita l’Ajuntament de les Preses com a demandat. 
 
Atès que l’article 21.1.k) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) estableix, entre les atribucions de l’Alcaldia, la de l'exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les 
hagués delegat en altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest 
supòsit comunicant-ho al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia, ACORDA: 
 

Primer.- Comparèixer i personar-se l’Ajuntament de les Preses davant la Secció Primera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 313/2011, relatiu al recurs interposat per France Telecom 
España, SAU contra l’aprovació definitiva de l’”Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general” de l’Ajuntament de les Preses, publicada en el BOP de Girona núm. 
247, de 28 de desembre de 2010 (pàgs.303 a 308).  

 
Segon.- Acordar la remissió de l’expedient, per fotocòpia autenticada, complet i foliat,  i 

acompanyat d’un índex, també autenticat, de conformitat amb l’article 48, apartats 3 i 4, de la Llei 
estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LJCA). 
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Tercer.- Fer constar que, a l’expedient referenciat, no hi apareixen interessats/des en l’expedient, 
per la qual cosa no escau notificar-los la present resolució per a què puguin personar-se com a 
demandats/des. 

 
Quart.- Comunicar a la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya que, als efectes previstos a l’article 38 de la LJCA, aquest 
Ajuntament té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos-administratius en els quals 
puguin concórrer els supòsits d’acumulació (recurs contenciós núm. 350/2011, interposat per Telefónica 
Móviles España, SAU), i que la comunicació judicial del contenciós núm. 313/2011 ha estat 
enregistrada d’entrada el dia 2 de març de 2011 (RE núm. 250). 

 
Cinquè.- Encarregar a XALOC de la Diputació de Girona la representació processal i l’assistència 

jurídica en aquest contenciós. 
 

Sisè.- Nomenar advocat per a l’assistència jurídica lletrada de l’esmentat contenciós al Sr. Enric Mas 
López i nomenar els següents procuradors/es: 
 

De Girona: Sra. Immaculada Biosca Boada i Sr. Joan Ros Cornell. 
De Barcelona, i per aquest ordre: Sra. Carmen Ribas Buyo i Sr. Jordi Fontquerni Bas. 
De Madrid: Sr. Argimiro Vázquez Guillén i Sr. Francisco José Abajo Abril. 

 
Setè.- Procedir a l’atorgament dels corresponents poders notarials a favors dels esmentats 

advocat i procuradors/es. 
 

Vuitè.- Comunicar els presents acords al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri 
i procedir a la seva ratificació”. 
 

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

 
Acords: 
 

Primer.- Ratificar i aprovar els referits acords del Decret d’Alcaldia de data 7 de març de 
2011”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
3.2.- Proposta d’aprovació de la ratificació d’un Decret d’Alcaldia en relació al recurs 
contenciós interposat per Telefónica Móviles España, SAU. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació de dos Decrets d’Alcaldia en relació a dos recursos 
contenciosos. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al recurs contenciós interposat per Telefónica Móviles España, SAU (recurs 
núm. 350/2011) contra l’”Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general” de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, per Decret d’Alcaldia, de data 8 de març de 2011, es van adoptar els següents acords: 
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“Vista la comunicació efectuada pel Secretari Judicial de la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RE núm. 269, de 4 de març de 2011), on 
exposa que, per resolució dictada el 25 de febrer de 2011 pel Tribunal, s’ha admès a tràmit el recurs 
contenciós interposat per Telefónica Móviles España, SAU (recurs núm. 350/2011) contra l’”Ordenança 
fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general” de l’Ajuntament de les 
Preses. 
 
Vist que en la referida comunicació es demana la remissió del corresponent expedient administratiu en 
un termini de 20 dies, alhora que se cita l’Ajuntament de les Preses com a demandat. 
 
Atès que l’article 21.1.k) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) estableix, entre les atribucions de l’Alcaldia, la de l'exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les 
hagués delegat en altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest 
supòsit comunicant-ho al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia, ACORDA: 
 

Primer.- Comparèixer i personar-se l’Ajuntament de les Preses davant la Secció Primera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2011, relatiu al recurs interposat per Telefónica Móviles 
España, SAU contra l’aprovació definitiva de l’”Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general” de l’Ajuntament de les Preses, publicada en el BOP de Girona núm. 
247, de 28 de desembre de 2010 (pàgs.303 a 308).  

 
Segon.- Acordar la remissió de l’expedient, per fotocòpia autenticada, complet i foliat,  i 

acompanyat d’un índex, també autenticat, de conformitat amb l’article 48, apartats 3 i 4, de la Llei 
estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LJCA). 

 
Tercer.- Fer constar que, a l’expedient referenciat, no hi apareixen interessats/des en l’expedient, 

per la qual cosa no escau notificar-los la present resolució per a què puguin personar-se com a 
demandats/des. 

 
Quart.- Comunicar a la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya que, als efectes previstos a l’article 38 de la LJCA, aquest 
Ajuntament té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos-administratius en els quals 
puguin concórrer els supòsits d’acumulació (recurs contenciós núm. 313/2011, interposat per France 
Telecom España, SAU), i que la comunicació judicial del contenciós núm. 350/2011 ha estat 
enregistrada d’entrada el dia 4 de març de 2011 (RE núm. 269). 

 
Cinquè.- Encarregar a XALOC de la Diputació de Girona la representació processal i l’assistència 

jurídica en aquest contenciós. 
 

Sisè.- Nomenar advocat per a l’assistència jurídica lletrada de l’esmentat contenciós al Sr. Enric Mas 
López i nomenar els següents procuradors/es: 
 

De Girona: Sra. Immaculada Biosca Boada i Sr. Joan Ros Cornell. 
De Barcelona, i per aquest ordre: Sra. Carmen Ribas Buyo i Sr. Jordi Fontquerni Bas. 
De Madrid: Sr. Argimiro Vázquez Guillén i Sr. Francisco José Abajo Abril. 

 
Setè.- Procedir a l’atorgament dels corresponents poders notarials a favors dels esmentats 

advocat i procuradors/es. 
 

Vuitè.- Comunicar els presents acords al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri 
i procedir a la seva ratificació”. 
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A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Ratificar i aprovar els referits acords del Decret d’Alcaldia de data 8 de març de 
2011”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
4.- Proposta d’aprovació de la ratificació del “Conveni de col·laboració a 
subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses 
per a la realització i execució del projecte de millora del sanejament del carrer 
Bellaire”. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del “Conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per a la realització i execució del projecte de millora del 
sanejament del carrer Bellaire”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del “Conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per a la realització i execució del projecte 
de millora del sanejament del carrer Bellaire”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni: 
 
“REUNITS: 
 
D’una banda, la Sra. Esther Pagès i Ayats, alcaldessa de l’Ajuntament de les Preses, assistida pel Sr. 
Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació. 
 
D’altra, el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, assistit pel Sr. 
Jordi Jové i Perich, secretari de la Corporació. 
 
Les parts que intervenen es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal 
necessària per a la formalització del present Conveni, i 
 
EXPOSEN: 
 
Que l’actual sanejament del carrer Bellaire de les Preses presenta dificultats perquè, pel desnivell 
existent a l’indret, la xarxa de sanejament del carrer Bellaire està connectada a la part inferior del referit 
col.lector general d’abast supramunicipal. Aquest col.lector, cada dia més saturat per les noves 
connexions que s’hi han anat incorporant, fa que, en un moment de pluges, el nivell d’aigua pugi i 
comporti que les aigües negres del carrer Bellaire tornin enrere i s’escampin per tot al carrer, amb els 
consegüents problemes de salubritat, de neteja posterior i de molèsties per als veïns, com es demostra 
amb els recents esdeveniments de pluges que, sense ser de gaire importància, han generat aquesta 
problemàtica. 
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Que les obligacions de garantir el sanejament d’aquest sector són municipals per ser sanejament en 
baixa. 
 
Que la gestió del col·lector general i del sistema de sanejament en alta han estat delegats pels 
municipis, i també per l’Agència Catalana de l’Aigua, al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Que el Consell Comarcal ha de donar suport i assistència tècnica als municipis, tal com defineix la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya. 
 
A la vista dels preceptes legals i reglamentaris esmentats, les parts acorden subscriure el present 
conveni i, per tant, 
 
CONVENEN: 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és garantir el sanejament de la zona del carrer Bellaire de les Preses. Per 
tot això s’estudiaran les possibles alternatives i solucions, i s’adoptarà la millor amb el coneixement i 
conformitat de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Segon.- Compromisos de les parts participants 
 
El Consell Comarcal: 
 
• Encarregar al Consorci SIGMA la gestió tècnica del projecte que inclou la redacció del projecte i 
la seva direcció d’obres. 
 
• Fer tota la tramitació administrativa que sigui necessària per al compliment del conveni, entre 
altres l’aprovació del projecte, l’adjudicació i execució de les obres i la coordinació de seguretat i salut 
en l’execució de les obres, així com preparar i executar els expedients d’ocupació temporal que puguin 
derivar-se de les actuacions. 
 
• Negociar amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per facilitar el pas del col·lector i la connexió en 
el seu terme municipal. 
 
L’Ajuntament de les Preses: 
 
a) Assumir el finançament de les actuacions conveniades en la seva totalitat, això inclou tant la 
redacció dels projectes com les direccions d’obres i seguretat i salut, com l’execució de les obres, 
prèvia aprovació dels corresponents pressupostos. 
 
b) Fer-se càrrec de les despeses derivades de la portada elèctrica que sigui necessària per 
assegurar el subministrament elèctric al bombeig, les quals s’inclouran al projecte d’obra. 
 
c) Posar a disposició del Consell Comarcal els terrenys on es construirà el pou de bombeig, que 
seran de titularitat municipal o de lloguer, en aquest cas els costos i imputacions aniran totalment a 
càrrec de l’Ajuntament. 
 
d) El manteniment i explotació de la instal·lació un cop construïdes i recepcionades pel Consell 
Comarcal. 
 
Tercer.- Pagament  
 
Les aportacions econòmiques es faran efectives contra les certificacions de l’obra aprovades pel 
Consell Comarcal i seran liquidades per part de l’Ajuntament al Consell Comarcal amb un termini màxim 
de 30 dies des de la seva presentació. 
 
Quart.- Vigència del conveni 
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El conveni serà vigent des de la seva signatura fins a la finalització total de les actuacions, incloent la 
fase de posada en funcionament del bombeig fins al moment de recepció de la instal·lació per part de 
l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Comissió de seguiment 
 
El conveni es dota d’una comissió de seguiment constituïda per l’Alcaldessa del municipi o persona en 
qui delegi i, el president del Consell Comarcal o persona en qui delegi per tal de fer el seguiment del 
present conveni. 
 
Serà obligació de la direcció del Consorci SIGMA i del tècnic responsable de la direcció d’obra, la 
presentació de l’estat de la mateixa, tant d’un punt de vista tècnic com econòmic, a demanda dels 
membres de la comissió de seguiment del conveni. 
 
Sisè.- Extinció 
 
El present conveni s’extingirà: 
 
a) Per l’incompliment de les obligacions pactades. 
b) Per mutu acord entre les parts. 
c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista. 
 
Setè.- Jurisdicció 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament regeix 
l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Vuitè.- Ratificació del conveni 
 
De conformitat amb la vigent legislació de règim local (article 114.3.e) 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 validesa 
dels pactes continguts en aquest conveni requerirà la ratificació dels respectius plenaris”.   
 
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 a subscriure entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per a la realització i execució del projecte de millora del 
sanejament del carrer Bellaire”. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa”. 

 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Proposta d’aprovació de la ratificació del “Conveni de col.laboració a 
subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses 
pel finançament i execució del projecte “Pla de camins 2010/1””. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
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“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del “Conveni de col.laboració a subscriure entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses pel finançament i execució del projecte “Pla de camins 
2010/1””. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del “Conveni de col.laboració a subscriure entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses pel finançament i execució del projecte “Pla 
de camins 2010/1””. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni: 
 

“REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, assistit pel Sr. 
Jordi Jové i Perich, secretari de la corporació, 
I d’altra part, la Sra. Esther Pagès i Ayats, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Les Preses, 
assistida pel Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la corporació, 
 
MANIFESTEN: 
 
1.- La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Ordre PTO/139/2010, de 8 de març, per la qual 
s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de 
camins a les comarques de muntanya.  
 
2.- En data 9 de març de 2010 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar la 
Resolució PTO/661/2010, de 9 de març, de convocatòria per a l'any 2010 de subvencions per a 
actuacions sobre la Xarxa Veïnal i Rural de camins de comarques de muntanya. 
 
3.- El 29 de març de 2010, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar, 
sol·licitar acollir-se a la convocatòria d’ajuts de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge sol·licitant 
una subvenció per import de 412.000,00 euros, per l'actuació “Pla de Camins 2010/1”. 
 
4.- En data 9 de juliol de 2010 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre atorgar la 
subvenció sol.licitada pel Consell Comarcal. 
 
5.- El projecte “Pla de camins 2010/1 A” inclou les actuacions al camí de Can Sendo i al Camí del Mas 
Masnou, dins del terme municipal de Les Preses. 
 
6.- En el pressupost del Consell Comarcal de la Garrotxa de l’exercici 2010 i a la partida “2010 50 454 
61900 xarxa veïnal i rural de camins” hi ha consignat l’import necessari per finançar el pagament de les 
actuacions d’inversió derivades de les obres de l’esmentat projecte.  
 
7.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Les Preses i del Consell Comarcal de la Garrotxa establir els 
vincles de col·laboració per a l’execució i finançament de l’obra “Projecte Pla de camins 2010”, i 
concretament per les actuacions al camí de Can Sendo i al Camí del Mas Masnou. 
 
Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document,  
 
CONVENEN: 
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1. L’Ajuntament de Les Preses delega i el Consell Comarcal de la Garrotxa accepta, les facultats i 
competències d’execució, contractació i direcció de l’obra “projecte Pla de camins 2010/1 A”, i 
concretament de les actuacions al camí de Can Sendo i al Camí del Mas Masnou. 
2. L’Ajuntament de Les Preses acreditarà, mitjançant certificació del/la secretari/a de la 
Corporació, la disponibilitat en ferm, dels terrenys, servituds, concessions, permisos i autoritzacions 
necessàries per a l’inici i realització de l’obra, abans de l'inici de la contractació de les obres. 
3. Que l’Ajuntament de Les Preses es farà càrrec de les despeses derivades de la redacció del 
Projecte i de l’estudi de seguretat i salut, per un import de 1.237,88€. 
4. Que una vegada executada l’obra, el Consell Comarcal de la Garrotxa procedirà a aprovar la 
certificació final de l’obra i a formalitzar l’acta de recepció amb el contractista; tot seguit trametrà a 
l’Ajuntament de Les Preses una còpia de l’acta de recepció i li comunicarà la finalització de les obres, 
als efectes d’entendre automàticament cedida l’obra a l’administració municipal”. 
 
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 a subscriure entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses pel finançament i execució del projecte “Pla de camins 
2010/1””. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa”. 

 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
6.- Proposta d’aprovació de la designació del nom de la nova escola de les 
Preses. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la designació del nom de la nova escola de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la designació del nom de la nova escola de les Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat està duent a terme la construcció de la 
nova escola de les Preses, ubicada al carrer de la Mata, 2, respecte de la qual preveu que 
entrarà en funcionament el setembre de 2012. 
 
Vist l’estat en què es troba l’escola Verntallat de la Vall d’en Bas (que també acull tot l’alumnat de 
les Preses). 
 
Vist que, com a solució provisional per resoldre el problema de congestió de la citada escola, 
l’Ajuntament de les Preses va oferir al Departament d’Ensenyament l’adequació de les 
instal.lacions del Centre Cultural de les Preses per ubicar-hi P-3, P-4, P-5 i 1r de Primària el 
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proper curs 2011-2012, a l’espera que el setembre de 2012 estigui ja en funcionament la nova 
escola de les Preses per al curs 2012-2013. 
 
Vist que, conseqüentment, enguany ja s’ha de constituir oficialment la nova escola de les Preses. 
 
Atès que l’article 6 del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el reglament orgànic 
dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària determina que els 
col·legis dependents del Departament d'Ensenyament tenen la denominació específica que 
estableix l'esmentat Departament escoltats els municipis respectius.  
 
Vist que aquest Consistori considera que la denominació de la nova escola de les Preses hauria 
de ser “la Bòbila”. 
 
Vista la ressenya explicativa sobre la denominació de “la Bòbila”. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar la denominació de la nova escola de les Preses com “la Bòbila”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat i a la 

direcció de la nova escola”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
7.- Proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari municipal. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari general de Béns municipal. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la rectificació de l’Inventari general de Béns municipal. 
 
Fets i Fonaments de Dret: 
 
Vist l’Inventari general de Béns municipal, on s’hi recullen els béns i drets de la Corporació. 
 
Atès que l'article 222 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, estableix que els ens locals han de portar 
un inventari de llurs béns, drets i valor mobiliaris. 
 
Atès que la competència per aprovar l’Inventari general és del Ple de l’Ajuntament, per majoria 
simple, segons l’article 105 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, en relació amb l’article 47 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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Acords: 
 

Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari general de Béns municipal, en la forma i els 
termes que figuren en l'annex. 
 

Segon.- Trametre una còpia de l'Inventari i un certificat d’aquest acord a les 
Administracions de l'Estat i de la Generalitat”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
8.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual de 
les Normes Subsidiàries núm. 11/01.  
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries núm. 11/01. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries núm. 11/01. 
 
Fets i Fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament (exp. 
núm. 11/01), referida a la zona del Pla Especial de Bosc de Tosca, formulada per l’Ajuntament 
i redactada per l’Arquitecte municipal Sr. Daniel Mallarach i Macias. 
 
Vist que, amb la present modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament es 
pretén concretar la regulació normativa de la zona del Pla Especial de Bosc de Tosca, referent 
als nous usos de la zona, a l’accessibilitat i a les tanques de les finques. 
 
Vist que el Ple municipal, en la sessió celebrada el dia 20 de gener de 2011, va adoptar, entre 
d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
(exp. núm. 11/01), referida a la zona del Pla Especial de Bosc de Tosca, 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 i donar audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, a l’Ajuntament d’Olot, donat 
que l’àmbit de la modificació puntual llinda amb el seu terme municipal. 

 
Quart.- Suspendre, a l’empara del que estableixen els articles 73 i 74 del Decret legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en concordanca amb l’article 
102 del Decret 205/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d' urbanisme, 
l’atorgament de llicències per a la instal.lació o construcció de tanques a finques i artigues i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l'àmbit del Pla Especial de 
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Bosc de Tosca, delimitat mitjançant plànol que consta a la proposta. Els efectes d’aquesta suspensio 
s’extingiran quan la present modificacio sigui executiva, amb el benentes que es podran atorgar 
llicencies fonamentades en el regim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou”. 
 
Vist que el corresponent anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual de Normes 
Subsidiàries es va inserir al Diari de Girona de 23 de febrer de 2011, al BOP de Girona de 25 
de febrer de 2011 (núm. 39), al DOGC de 25 de febrer de 2011 (núm. 5826), i al Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament des del 24 de febrer de 2011. 
 
Vist que, durant el mes d’exposició pública, comptat des del dia 26 de febrer de 2011 al 26 de 
març de 2011, no s’ha presentat cap al·legació al Registre General de l’Ajuntament. 

 
Vist que, en data 25 de febrer de 2011, es van sol.licitar els preceptius informes de la 
modificació puntual de Normes Subsidiàries al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa (RS núm. 126) i a l’Ajuntament d’Olot (RS núm. 125).  

 
Vist que, durant el termini d’un mes, comptat des del dia 26 de febrer de 2011 al 26 de març 
de 2011, i fins al dia d’avui, no s’ha presentat cap informe al Registre General de l’Ajuntament.  
 
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), 51, 73, 74, 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, 54, 56, 112, 115, 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (RLU); 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); i l’Acord GOV/161/2010, de 14 de setembre, pel qual s'aprova 
definitivament el Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa (DOGC núm. 5735, de 15 
d’octubre de 2010).  
 
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. 11/01), referida a la zona del Pla Especial de Bosc de Tosca, 
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”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 



 
 
 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple ordinari 11/02, de 7 d’abril de 2011 
 

 13

9.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries núm. 11/02.  
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
núm. 11/02. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de l’expedient de modificació puntual de les Normes Subsidiàries núm. 
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 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 
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. 
 
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 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, 
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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 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”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
10.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
11/01. 
 
La Sra. Alcaldessa, abans d’entrar en aquest punt de l’Ordre del dia, cedeix la paraula al 
Secretari, qui comunica al Ple la Liquidació de l’exercici 2010 de la Corporació, quin romanent de 
tresoreria per a despeses generals ascendeix a 499.841,20 euros. Tot seguit, la Sra. Alcaldessa 
presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/01.  
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 11/01. 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/01, quines modificacions, a nivell d’ingressos 
i despeses, es reflecteixen en els següents quadres: 
 
Modificacions partides de despeses: 
 

Capítol  Consignació Increment Consignació 

  anterior partides definitiva 

I.- Desp. personal 517.959,38  0,00  517.959,38  

II.- Desp. béns corrents i servs. 476.177,00  10.078,55  486.255,55  
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III.- Desp. financeres 5.850,00  0,00  5.850,00  

IV.- Transfers. corrents 362.366,51  3.800,00  366.166,51  

Despeses corrents 1.362.352,89  13.878,55  1.376.231,44  

VI.- Inversions reals 618.807,14  160.805,51  779.612,65  

VII.- Transferències de capital 0,00  48.337,88  48.337,88  

Despeses capital 618.807,14  209.143,39  827.950,53  

DESPESES NO FINANCERES 1.981.160,03  223.021,94  2.204.181,97  

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  

  2.091.160,03 223.021,94 2.314.181,97 
 
Modificacions partides d’ingressos: 
 

Capitol Consignació Increment Consignació 

  anterior partides definitiva 

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

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

III.- Taxes i altres ingressos 244.973,40 1.800,00 246.773,40 

IV.- Transfers. corrents 423.275,64 4.000,00 427.275,64 

V.- Ingressos patrimonials 18.820,00 0,00 18.820,00 

Ingressos corrents 1.490.140,89 5.800,00 1.495.940,89 

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

VII.- Transfers. capital 235.312,00 -50.000,00 185.312,00 

Ingressos capital 235.312,00 -50.000,00 185.312,00 

INGRESSOS NO FINANCERS 1.725.452,89 -44.200,00 1.681.252,89 

VIII.- Actius financers 285.707,14 267.221,94 552.929,08 

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

INGRESSOS FINANCERS 365.707,14 267.221,94 632.929,08 

TOTAL ……… 2.091.160,03 223.021,94 2.314.181,97 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 
 
Ateses les determinacions dels articles 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). 
 
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. 11/01 del vigent 
Pressupost. 
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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 del PSC-PM i abstenció dels 3 regidors del Grup municipal 
de CiU). 
 
11.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL. 
 
En aquest moment el Ple, constituït en Junta General de la societat municipal Empris, SL, passa 
a celebrar l’Ordre del dia de la corresponent convocatòria, tal com consta a l’acta de la societat 
que s’aixeca. 
 
12.- Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 
2010. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2010. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de l’expedient del Compte General de la Corporació de l’exercici 2010. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar els comptes generals de 
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
 
Vist que els comptes generals han de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 
bàsica, complementària i annexos. 
 
Vist que l’aprovació dels comptes generals no requereix la conformitat amb les actuacions que 
s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitats, les quals corresponen a l’Alcaldia (com a 
ordenadora de pagaments), al Tresorer i al Secretari-Interventor de la Corporació. 
 
Vist que l’aprovació dels comptes generals és un tràmit essencial per a la fiscalització pels 
òrgans de control extern. 
 
Vistos els Comptes Generals de la Corporació corresponents a l’exercici 2010, integrats pel de 
l’Ajuntament, pel del Patronat Municipal de Ràdio la Vall i pel d’Empris, SL, conjuntament amb 
tots els seus annexos i justificants. 
 
Vist que, en data 10 de febrer de 2011, van ser informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes. 
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Vist que, mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 35, de 21 de febrer de 2011, i en el Tauler 
d’Edictes municipal, han estat exposats al públic per un termini de 23 dies hàbils.  
 
Vist que durant el citat període no s’ha formulat cap objecció ni observació. 
 
Ateses les determinacions dels articles 208 a 212 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); 
de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model 
normal de comptabilitat local (pública); i del Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel 
qual s’aprova el Pla General de comptabilitat (societats mercantils). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 
 Primer.- Aprovar definitivament els Comptes Generals de la Corporació, integrats pel 
de l’Ajuntament, pel del Patronat Municipal de Ràdio la Vall i pel d’Empris, SL, corresponents 
a l’exercici 2010, d’acord amb les dades que consten a l’expedient. 
 

Segon.- Retre els esmentats Comptes Generals de la Corporació de l’exercici 2010 a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable dels 
6 regidors/es del Grup municipal del PSC-PM i abstenció dels 3 regidors del Grup municipal 
de CiU). 
 
13.- Proposta d’aprovació del model de Declaració de béns i activitats dels 
regidors/es a inscriure al Registre d’Interessos de la Corporació. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del model de Declaració de béns i activitats dels regidors/es a inscriure 
al Registre d’Interessos de la Corporació. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del model de Declaració de béns i activitats dels regidors/es a 
inscriure al Registre d’Interessos de la Corporació. 
 
Fets i fonaments de Dret: 

 
Vista la necessitat de formular les preceptives Declaracions de béns patrimonials i les causes 
de possible incompatibilitat i d’activitats que poden generar ingressos per part dels futurs nous 
regidors/es del Consistori, així com dels regidors/es cessants i que no continuaran en el 
proper mandat. 
 
Atès que l’article 163.1 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 estableix que “tots els membres de les 
corporacions locals estan obligats a formular, abans de prendre possessió del càrrec i quan es 
produeixin variacions en el curs del mandat i amb ocasió del cessament, una declaració dels 
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béns i de les activitats privades que els proporcionen o els poden proporcionar ingressos 
econòmics o que afecten l'àmbit de les competències de les corporacions. Les declaracions 
s'han d'inscriure en un registre d'interessos que ha de constituir cada corporació local”. 
 
Vist que el model de Declaració de béns i activitats dels regidors/es a inscriure al Registre 
d’Interessos de la Corporació és el següent: 
 

“DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS A INSCRIURE  
EN EL REGISTRE D’INTERESSOS DE LA CORPORACIÓ 

 
Que formula el Sr./Sra. ............., domiciliat/a a .............................., amb NIF núm. ..............., Regidor/a 
d’aquest Ajuntament, en virtut de l’article 163.1 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 i l’article 75 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
I.- BÉNS PATRIMONIALS: 
 
I.1.- Béns immobles: 
 
Adreça  Data adquisició  Referència cadastral  Referència registral 
..........  ........................... .................................... .....  ........................ 
..........  ........................... .................................... .....  ........................ 
..........  ........................... .................................... .....  ........................ 
 
I.2.- Béns mobles: 
 
Tipus de bé  Marca/model  Matrícula/Núm. identificació 
......................  ............................. .................................................................. 
......................  ............................. .................................................................. 
......................  ............................. .................................................................. 
 
I.3.- Dipòsits bancaris (comptes corrents, llibretes, dipòsits, etc.): 

Entitat dipositària   Import total aproximat 
....................................  ................................... 
....................................  ................................... 
....................................  ................................... 
 
I.4.- Altres béns mobles (accions, participacions, deute públic, fons d’inversions, etc.): 

Tipus de bé                  Entitat            Valoració econòmica            Any d’adquisició 
.......................  ..............  ...................................  .......................... 
.......................  ..............  ...................................  .......................... 
.......................  ..............  ...................................  .......................... 
 
 
II.- CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I D’ACTIVITATS QUE PODEN GENERAR 
INGRESSOS: 
 
II.1.- Feines per a tercers (feines per a empreses, entitats, administracions, administració de societats 
mercantils, etc.): 

Càrrec o tasca              Nom empresa o entitat  Municipi 
.......................  ...................................  ................................... 
.......................  ...................................  ................................... 
.......................  ...................................  ................................... 
 
II.2.- Activitats professionals, mercantils o industrials pròpies: 
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Nom de l’empresa Descripció de l’activitat  Adreça 
................................ ....................................  .............. 
................................ ....................................  .............. 
................................ ....................................  .............. 
 
II.3.- Altres interessos o activitats privades, que proporcionin o no ingressos econòmics, que afectin o 
estiguin en relació amb l’àmbit de competències de l’Ajuntament  (entitats culturals, esportives, 
recreatives, sindicats i altres entitats de caràcter social): 
 
Nom de l’entitat   CIF   Adreça  Càrrec que ocupa 
...............................  ......................  ................ ................................. 
...............................  ......................  ................ ................................. 
...............................  ......................  ................ ................................. 
 
II.4.- Activitats públiques: 
 
Nom de l’entitat   CIF   Adreça  Càrrec que ocupa 
...............................  ......................  ................ ................................. 
...............................  ......................  ................ ................................. 
...............................  ......................  ................ ................................. 
 
II.5.- Altres fonts d’ingressos privats: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
III.- Observacions: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
El/la compareixent declara que aquestes dades són el fidel reflex de la veritat i es compromet a 
rectificar la present Declaració durant el període del seu mandat/nomenament, realitzant les 
declaracions complementàries necessàries per consignar qualsevol variació. 
 
Així mateix, declara, en relació amb les causes d’incompatibilitat previstes per la legislació vigent, que 
es troba en les següents circumstàncies: 
 

- No afectat/ada per cap. 
- Afectat/ada per ............................................................................................... 

 
EL/LA DECLARANT  EL SECRETARI 
Nom i cognoms   Nom i cognoms 
 
Les Preses, (data)”. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
Acord: 
 

Primer.- Aprovar el model de Declaració de béns i activitats dels regidors/es a inscriure al 
Registre d’Interessos de la Corporació”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
14.- Acords d’urgència. 
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La Sra. Alcaldessa proposa al Ple l’adopció de dos acords no inclosos a l’Ordre del dia, per la 
qual cosa es procedeix a votar la seva urgència per ser-hi introduïts. El Ple, per unanimitat, 
aprova la seva urgència. 
 
14.1.- Proposta d’aprovació inicial de la revisió del mapa de capacitat acústica del 
municipi de les Preses. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de la revisió del mapa de capacitat acústica del municipi de les 
Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la revisió del mapa de capacitat acústica del municipi de les 
Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Atès que la Llei 16/2002 regula en el capítol II les zones que han de contemplar els mapes de 
capacitat acústica en l’àmbit municipal i els seus objectius de qualitat acústica. Aquesta 
zonificació és primordial atès que els objectius de qualitat acústica a assolir es determinen a 
partir d’aquesta.  
 
Vist que, en tal sentit, els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els 
nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable la Llei de protecció contra la 
contaminació acústica que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si 
escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori 
mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu. 
 
Vist l’actual “Mapa de capacitat acústica municipal de les Preses”, aprovat definitivament pel 
Ple municipal en la sessió d’11 de juny de 2009. 
 
Atès que es fa necessària la seva revisió per adaptar-lo a les determinacions del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 
 
Ateses les disposicions del Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris 
per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
 
Vist que, per encàrrec d’aquest Ajuntament, la revisió del citat mapa de capacitat acústica ha 
estat redactada pel Consorci SIGMA. 
 
Atès que, en la sessió del Plenari de 27 de març de 2008, es va acordar “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”, amb la qual cosa el mapa de capacitat acústica revisat 
a aprovar constaria com un annex a la citada Ordenança per al municipi de les Preses. 
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Atès que l’article 86 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú determina que es podrà 
acordar un període d’informació pública abans de la resolució del procediment. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
Acord: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la revisió del mapa de capacitat acústica del municipi de les 
Preses, promoguda per l’Ajuntament i redactada pel Consorci SIGMA. 
  

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, en el Tauler d’edictes i la pàgina web municipal, 
als efectes d'examen i presentació d’al.legacions i/o observacions que es considerin 
oportunes.  
 

Tercer.- Sol.licitar informe a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
14.2.- Proposta d’aprovació de la sol.licitud d’un conveni de col.laboració amb el 
Departament d’Ensenyament per al manteniment de l’escola provisional de les Preses. 
 
La Sra. Alcaldessa presenta la següent Proposta d’Alcaldia:  
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la sol.licitud d’un conveni de col.laboració amb el Departament 
d’Ensenyament per al manteniment de l’escola provisional de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de col.laboració amb el Departament d’Ensenyament 
per al manteniment de l’escola provisional de les Preses 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat està duent a terme la construcció de la 
nova escola de les Preses, ubicada al carrer de la Mata, 2, respecte de la qual preveu que 
entrarà en funcionament el setembre de 2012. 
 
Vist l’estat en què es troba l’escola Verntallat de la Vall d’en Bas (que també acull tot l’alumnat de 
les Preses). 
 
Vist que, com a solució provisional per resoldre el problema de congestió de la citada escola, 
l’Ajuntament de les Preses va oferir al Departament d’Ensenyament l’adequació de les 
instal.lacions del Centre Cultural de les Preses per ubicar-hi P-3, P-4, P-5 i 1r de Primària el 
proper curs 2011-2012, a l’espera que el setembre de 2012 estigui ja en funcionament la nova 
escola de les Preses per al curs 2012-2013. 
 
Vist que, en aquest sentit, el Departament d’Ensenyament no haurà de dur a terme la instal.lació 
d’un nou mòdul prefabricat a l’escola Verntallat de la Vall d’en Bas. 
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Vist que la ubicació de les classes dels alumnes de P-3, P-4, P-5 i 1r de Primària el proper curs 
2011-2012 generaran una despesa addicional a l’Ajuntament de les Preses en concepte de 
funcionament i manteniment (aigua, electricitat, gasoil, neteja, alarma...) que, realment, no li 
correspondria assumir fins a la posada en funcionament de la nova escola. 
 
Vista la necessitat de regular aquesta cessió en ús de les instal.lacions del Centre Cultural de 
l’Ajuntament de les Preses al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per poder-hi 
desenvolupar les classes dels alumnes de P-3, P-4, P-5 i 1r de Primària el proper curs 2011-
2012. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Acords: 
 

Primer.- Sol.licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la signatura d’un 
conveni per regular la cessió en ús de les instal.lacions del Centre Cultural de l’Ajuntament de 
les Preses al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per poder-hi desenvolupar les 
classes dels alumnes de P-3, P-4, P-5 i 1r de Primària el proper curs 2011-2012, a més a més de 
determinar l’aportació del Departament d’Ensenyament per finançar els corresponents costos de 
funcionament i manteniment de les instal.lacions del Centre Cultural destinades a l’escolarització 
del citat alumnat. 

 
Segon.- Notificar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat i a la 

direcció de la nova escola”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, la Sra. Alcaldessa cedeix la paraula als regidors/es. El regidor Sr. Josep 
Pujol demana com està el tema del carrer del Camp del Prat. La Sra. Alcaldessa comenta que, 
en el lloc on s’aparca, és propietat del Sr. Mata i que s’intentarà parlar-hi per veure si dóna 
permís per condicionar-ho com a aparcament. 
 
Finalment, el regidor Sr. Josep M. Batlle demana com estan els temes de la variant i de l’Òliba. 
La Sra. Alcaldessa comenta que el nou Govern de la Generalitat no ha comunicat res sobre la 
variant i que, en relació a l’Òliba, el concurs va quedar desert i hi ha hagut alguna persona mig 
interessada però, finalment, s’ha fet enrere. 
 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, essent 
les 10 i 5 minuts 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. 
 
 
 
 
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 
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Sr. Josep M. Batlle  En dono fe - Josep Rovira 


