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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  12/01. 
 Data:  Dijous, 2 de febrer de 2012. 
 Caràcter: Ordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: De ¾ de 9 del vespre fins a 2/4 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 l’acta de la sessió ordinària núm. 11/09, de 24 de novembre de 
2011. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació de la “Moció relativa a l’assumpció de les competències municipals 
derivades de l’aplicació de la Llei de protecció dels animals i l’establiment d’un sistema de 
finançament destinat als ens locals per a la seva aplicació”. 
5.- Proposta d’aprovació de la ratificació i convalidació de l’acord de Junta de Govern relatiu a 
l’aprovació del conveni amb Dipsalut per a la cessió gratuïta de dos desfibril·ladors fixos i un 
desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de les Preses. 
6.- Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les 
Preses amb efectes 1 de gener de 2011. 
7.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 12/01. 
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8.- Acords d’urgència. 
9.- 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 l’acta de la sessió ordinària núm. 11/09, de 24 de 
novembre de 2011. 
 
El Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta de la 
sessió ordinària núm. 11/09, de 24 de novembre de 2011, la qual els van ser entregada.  
 
A la vista d’això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 11/09, de 24 de novembre de 
2011. 
 

2.- Despatx oficial. 
 
1.- Es comunica al Ple que s’ha fet entrega a la Sra. Anna M. Ibáñez, portaveu del Grup 
municipal LP-PM, de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local núms. 11/17, de 3 
de novembre de 2011; 11/18, de 24 de novembre de 2011; i 11/19, de 29 de desembre de 
2011, totes elles aprovades des de la darrera sessió del Ple ordinari. Alhora, s’entrega a la 
Sra. Anna M. Ibáñez una còpia de les relacions de factures aprovades des de la constitució 
del nou Consistori i fins a 31 de desembre de 2011. 
 
2.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia: 
 

1) Decret d’Alcaldia núm. 11/72, de 23 de novembre de 2011: Adjudicar el contracte 
menor per a la realització de les obres per a la substitució d’uns brancals amb pedra a 
les obertures del vestidor del camp de futbol del Bosc de Tosca, emplaçat a l’Av. Zona 
Esportiva, núm. 13 (referència cadastral núm. 6678801DG5667N), a l’empresa 
CONSTRUCCIONS PERE BARCONS, SL, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 3.085,00 euros, corresponent 36,40 euros a l’IVA (18%). 

2) Decret d’Alcaldia núm. 11/73, de 23 de novembre de 2011: Adjudicar el contracte 
menor per a la realització de la contractació del subministrament de material per a la 
substitució de diverses obertures situades al Local Social del Bosc de Tosca, 
emplaçat a l’Av. Zona Esportiva, núm. 13 (referència cadastral núm. 
6678801DG5667N), a l’empresa SERRALLERIA & ALUMINIS TONI, SC, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 4.445,07 euros, corresponent 800,00 euros a 
l’IVA (18%). 

3) Decret d’Alcaldia núm. 11/74, de 10 de novembre de 2011: Adjudicar el contracte 
menor per a l’execució de l’obra ordinària de la memòria valorada per a la “Reforma 
del paviment del pati de l’Ajuntament”, a l’empresa CONSTRUCCIONS SALA-LES 
PRESES, SL, amb un pressupost d’execució per contracte de 20.208,68 euros, 
corresponent 17.126,00 euros al pressupost net i 3.082,68 euros a l’IVA (18%). 

4) Decret d’Alcaldia núm. 11/75, de 29  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 66.915,93 euros, ordenant-ne el seu pagament (fase P). 
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5) Decret d’Alcaldia núm. 11/76, de 2 de desembre de 2011: Acceptar la petició del Sr. 
F.V.F., en representació de la Sra. J.C.M, i declarar l’exempció de l’Impost de 
vehicles de tracció mecànica (IVTM) del turisme marca RENAULT model R4, amb 
número de matrícula XXXX, per patir una minusvalia superior al 33%, tal com 
acredita amb el certificat de l’ICASS d’incapacitat permanent (amb efectes a partir 
del dia 17 de maig de 2011). 

6) Decret d’Alcaldia núm. 11/77, de 14 de desembre de 2011: Acollir-se a la 
convocatòria de la Resolució EMO/2854/2011, de 29 de novembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’estalvi i 
eficiència energètica, en règim de concurrència competitiva i en règim reglat, i se’n 
fa pública la convocatòria per a l’any 2011 per a “Actuacions per a l’adequació i 
millora de l’enllumenat exterior en diversos carrers del municipi de les Preses 
(última fase)”, amb un pressupost de 15.077,05 euros (IVA inclòs). 

7) Decret d’Alcaldia núm. 11/78, de 16 de desembre de 2011: Fer avinent a 
l’INCASÒL que el preu de venda de l’immoble per destinar a Centre de dia per a la 
gent gran de 919,88 €/m2 construït es considera totalment desproporcionat 
respecte el conveni subscrit i inassumible per a l’Ajuntament de les Preses. 
Sol.licitar a l’INCASÒL una revisió del preu fixat, el qual s’hauria d’aproximar a 
l’import establert en el conveni subscrit entre ambdues institucions (524,00 €/m2 
construït). Sol.licitar a l’INCASÒL que, al marge del preu, determini possibles 
fòrmules per a què l’Ajuntament pugui fer front a l’import de la inversió. 

8) Decret d’Alcaldia núm. 11/79, de 19 de desembre de 2011: Sol.licitar al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, en relació a l’actuació del 
PUOSC 2010/486 (actuació “Centre de recursos per a la gent gran (fase 1): 
adquisició dels baixos (només estructura)”), una pròrroga extraordinària, fins al 
proper 30 de juny de 2012, per dur a terme la referida compravenda amb 
l’INCASÒL. 

9) Decret d’Alcaldia núm. 11/80, de 22 de desembre de 2011: Notificar i requerir als 
Srs. Carles Roura i Werner Estellé, licitadors que han presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar 
des del següent en que rebin el requeriment, presentin la documentació d’acord 
amb la clàusula 16 del corresponent Plec de condicions econòmiques i 
administratives, en relació a la licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu 
del bé de domini públic de l’espai destinat a casa de colònies, situat al carrer 
Hospital, 7 de les Preses, i l’explotació de la prestació del servei de casa de 
colònies. 

10) Decret d’Alcaldia núm. 11/81, de 22 de desembre de 2011: Notificar i requerir als 
Srs. Carles Roura i Werner Estellé, licitadors que han presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar 
des del següent en que rebin el requeriment, presentin la documentació d’acord 
amb la clàusula 16 del corresponent Plec de condicions econòmiques i 
administratives, en relació a la licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu 
del bé de domini públic de l’espai destinat a punt d’informació turística del municipi, 
situat a l’Avinguda de l’Estació, 23 de les Preses (edifici de l’antiga estació de tren 
del municipi. 

11) Decret d’Alcaldia núm. 11/82, de 22 de desembre de 2011: Notificar i requerir a la 
Sra. Mariona Martí Laborda i al Sr. Ricard Badia Eslava, licitadors que han 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des del següent en que rebin el requeriment, presentin la 
documentació d’acord amb la clàusula 16 del corresponent Plec de condicions 
econòmiques i administratives, en relació a la licitació de la concessió 
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administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de l’espai destinat a bar i punt 
d’informació turística del municipi a l’edifici del camí de Canaderes, 3 (Baixador de 
Codella) de les Preses, i l’explotació de la prestació del servei de bar i punt 
d’informació turística del municipi. 

12) Decret d’Alcaldia núm. 11/83, de 22 de desembre de 2011: Notificar i requerir a 
l’empresa JOSEP I MANEL, SC, licitador que ha presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent 
en que rebin el requeriment, presentin la documentació d’acord amb la clàusula 16 
del corresponent Plec de condicions econòmiques i administratives, en relació a la 
licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de 
l’espai destinat a restaurant, situat al carrer President Josep Tarradellas, 9, 1r de 
les Preses (restaurant  “l’Òliba”), i l’explotació de la prestació del servei de 
restaurant. 

13) Decret d’Alcaldia núm. 11/84, de 22 de desembre de 2011: Notificar i requerir al Sr. 
Eduard Font Ferrarons, al Sr. Marc Mayola Prat, al Sr. Joel Molas Plana i al Sr. 
Sergi Vidal Mares, licitadors que han presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en 
que rebin el requeriment, presentin la documentació d’acord amb la clàusula 16 del 
corresponent Plec de condicions econòmiques i administratives, en relació a la 
licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de 
l’espai destinat a bar-restaurant i punt d’informació turística del municipi a l’edifici 
de la carretera de Xenacs, s/n, de les Preses, i l’explotació de la prestació del 
servei de bar-restaurant i punt d’informació turística del municipi. 

14) Decret d’Alcaldia núm. 11/85, de 22 de desembre de 2011: Notificar i requerir a la 
Sra. Mariona Martí Laborda i al Sr. Ricard Badia Eslava, licitadors que han 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies 
hàbils, a comptar des del següent en que rebin el requeriment, presentin la 
documentació d’acord amb la clàusula 16 del corresponent Plec de condicions 
econòmiques i administratives, en relació a la licitació de la concessió 
administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de l’espai destinat a bar a 
l’edifici del carrer Major, 2 de les Preses (bar “la Plaça”), i l’explotació de la 
prestació del servei de bar. 

15) Decret d’Alcaldia núm. 11/86, de 22 de desembre de 2011: Notificar i requerir a 
l’empresa JOSEP I MANEL, SC, licitador que ha presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent 
en que rebin el requeriment, presentin la documentació d’acord amb la clàusula 16 
del corresponent Plec de condicions econòmiques i administratives, en relació a la 
licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de 
l’espai destinat a bar-restaurant de la piscina municipal a l’edifici del veïnat de la 
Boada, 3 de les Preses, i l’explotació de la prestació del servei de bar-restaurant. 

16) Decret d’Alcaldia núm. 11/87, de 31 de desembre de 2011: Reconèixer l’obligació 
de la despesa (fase ADO) de la relació de despeses adjunta que suma la quantitat 
88.419,59 € i ordenar el seu pagament (fase P). Reconèixer l’obligació de la 
despesa (fase ADO) i el pagament efectuat (fase P) de la relació de despeses 
adjunta que suma la quantitat 18.177,72 €. 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
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3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
El Sr. Alcalde, en relació a la petició del regidor Sr. David Espuña, en el Ple de 29 de 
setembre passat, de saber si hi havia alguna limitació legal sobre el nombre de caps de 
bestiar que hi pot haver en finques de sòl urbà, més que tot per als problemes de sorolls, 
pudors, filtracions..., li comunica que, consultat el tema amb el SIGMA, aquests han 
comentat que cal empararar-se en l’Ordenança de control i tinença d’animals domèstics 
del Consell Comarcal de la Garrotxa, a la qual s’hi va adherir l’Ajuntament i que es va 
publicar al BOP núm. 207, de 26 d’octubre de 2004. Li fa entrega d’una còpia. 
 
També comunica al Ple que es va reunir amb el Subdirector general de Comerç de la 
Generalitat per tractar el tema de la TUC (trama urbana consolidada) de les Preses 
(actualment només abasta la zona del Caprabo i es voldria que s’extengués més enllà del 
terme de les Preses). A principis de març vindran sobre el terreny per tractar el tema. 
 
El Sr. Alcalde també fa avinent que, en relació a la variant, es va reunir amb el Conseller 
de Territori i Sostenibilitat (Hble. Sr. Lluís Recoder), amb el Director general de Carreteres 
(Sr. Jordi Follia) i amb el Secretari del Departament (Sr. Damià Calvet), fruit de la carta 
enviada al mateix Conseller (i al President de la Generalitat) quan l’Ajuntament d’Olot va 
sol.licitar que els recursos de la variant de les Preses s’acumulessin per a la variant d’Olot. 
 
A la reunió hi va assistir amb el Sr. Miquel Calm, Alcalde de la Vall d’en Bas. Es va parlar 
de les 2 alternatives per la plana de la Vall d’en Bas que proposava el Departament (una 
per cada banda del riu i superficials, no soterrades). Tot i així, el Sr. Alcalde, i veient que 
l’aigua de la plana és un problema per a la construcció i manteniment de la variant, els va 
portar el plànol de les 11 alternatives del projecte inicial per a què també es poguessin 
tenir en compte a l’hora de definir les alternatives finals. Des del Departament es va fer 
constar que la nova variant, donat l’actual context de crisi, no es construiria ni a curt ni a 
mig termini. Per aquest motiu el Sr. Alcalde els va sol.licitar que donessin solucions per 
l’actual trànsit de la travessera urbana de les Preses. S’acordà que el Sr. Jordi Follia 
vindria sobre el terreny i se cercaria una solució transitòria, tot i que és complexa, sobretot 
pels girs a l’esquerra. 
 
El regidor Sr. David Espuña comenta que cal consens amb la Vall d’en Bas per trobar el 
traçat definitiu i que cal buscar aquesta solució transitòria al trànsit de la travessera. 
 
Finalment, el Sr. Alcalde exposa que les obres de la nova escola van a molt bon ritme i 
dins els calendaris previstos. Afirma que s’està esperant la visita de l’inspector de sanitat 
de la Garrotxa per acabar de definir la cuina de l’escola, que és una de les preocupacions 
de l’AMPA, i iniciar-ne les obres. També fa avinent que la directora de l’Escola ja ha rebut 
la comunicació del Departament d’Ensenyament que les inscripcions del curs 2012-13 ja 
es duran a terme aquest mes de març. 
 
4.- Proposta d’aprovació de la “Moció relativa a l’assumpció de les 
competències municipals derivades de l’aplicació de la Llei de protecció dels 
animals i l’establiment d’un sistema de finançament destinat als ens locals per 
a la seva aplicació”. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Moció: 
 
“Assumpte:  
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Proposta d’aprovació de la “Moció relativa a l’assumpció de les competències municipals 
derivades de l’aplicació de la Llei de protecció dels animals i l’establiment d’un sistema de 
finançament destinat als ens locals per a la seva aplicació”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la “Moció relativa a l’assumpció de les competències municipals derivades 
de l’aplicació de la Llei de protecció dels animals i l’establiment d’un sistema de finançament 
destinat als ens locals per a la seva aplicació”. 
 
Moció: 
 
El Consell d'Alcaldes de la Garrotxa, reunit de forma extraordinària el 26 de setembre de 
2011, va acordar fer arribar a la Generalitat de Catalunya les dificultats que els 
Ajuntaments tenen a l'hora d'assumir les competències que els atorga el Decret Legislatiu 
2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. En la sessió, 
els alcaldes i alcaldesses van expressar la seva inquietud per haver de fer-se càrrec 
d'aquesta responsabilitat que, en el cas de la Garrotxa, els Ajuntaments tenen delegada al 
Consell Comarcal de la Garrotxa, sense que els ens locals rebin cap mena de partida 
pressupostària específica destinada a aquesta finalitat. El Consell d'Alcaldes de la 
Garrotxa va manifestar la seva preocupació pel fet que la Llei de protecció dels animals 
sigui una competència dels municipis, a la qual aquests han de fer front sense el traspàs 
dels recursos corresponents, una situació que s'ha vist agreujada aquests últims anys per 
la greu situació de crisi econòmica i financera de les administracions locals. 
 
Per tot l'anterior, cal recordar que els ajuntaments han d'assumir les obligacions de portar 
un cens municipal d'animals de companyia (article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008) i 
també “correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o 
ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans”, que “els Ajuntaments poden 
delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 als ens locals supramunicipals, 
sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels 
preceptes d'aquesta Llei” i que, a més, “els Ajuntaments han de disposar de centres de 
recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi o 
convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres 
municipis” (article 16 del del Decret Legislatiu 2/2008). D'altra banda, i segons especifica la 
mateixa Llei en l'article 11, “es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les 
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en 
general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via 
reglamentària”. 
 
Coneixedors que el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció d'elaborar el 
reglament de la Llei de protecció dels animals, l’Ajuntament de les Preses insta el Govern 
de la Generalitat de Catalunya a accelerar aquesta tramitació perquè els ajuntaments 
disposin d'una eina que detalli els recursos i els procediments que es poden aplicar en 
matèria de recollida i custòdia d'animals de companyia. Al mateix temps, demanem que 
l'aplicació d'aquest reglament es faci tenint en compte les dificultats econòmiques dels ens 
locals, és a dir, essent conscients de la reducció d'ingressos que estan patint els municipis 
i en general les administracions públiques. Per aquests motius, caldria dotar una línia de 
finançament als ens locals per donar compliment a les obligacions derivades de la llei. 
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents 
 
Acords: 

 
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que, amb la màxima 

celeritat, elabori el reglament del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, preveient els recursos i els procediments necessaris 
perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta competència municipal d'acord amb un 
finançament adequat al context econòmic actual. 
 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que doti una línia de 
finançament als ens locals per donar compliment a les obligacions derivades del Decret 
Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. La 
manca d'aquest finançament pot comportar dificultats en el compliment d'aquesta Llei. 
 

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, en els municipis on 
no es disposi de Policia Local pròpia (com és el cas de les Preses), l'autoritat de control 
que s'escaigui (sigui el cos Cos dels Agents Rurals o el cos de Mossos d'Esquadra) 
s'encarregui de vetllar pel compliment de les obligacions de censar els animals domèstics, 
d'acord amb l'article 14 del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals. 
 

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi les gestions 
necessàries perquè els ens locals puguem tenir accés a les dades del cens de l'Arxiu 
d'Identificació d'Animals de Companyia, gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya. 
 

Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Interior, al Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l'Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Proposta d’aprovació de la ratificació i convalidació de l’acord de Junta de 
Govern relatiu a l’aprovació del conveni amb Dipsalut per a la cessió gratuïta de 
dos desfibril·ladors fixos i un desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de les Preses. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació i convalidació de l’acord de Junta de Govern relatiu a 
l’aprovació del conveni amb Dipsalut per a la cessió gratuïta de dos desfibril·ladors fixos i un 
desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al conveni amb Dipsalut per a la cessió gratuïta de dos desfibril·ladors fixos i 
un desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de les Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
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Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió de 12 de gener de 2012, va aprovar, entre 
d’altres, els següents acords: 
 
“Vist que el Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(DIPSALUT), en la sessió ordinària  núm. 2/09 de 7 de maig de 2009 va aprovar el Catàleg de Serveis i 
el seu pla d’actuació, dins el qual hi està inclòs el Pm05: Programa “Girona, territori cardioprotegit”, que 
preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per 
reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada. 
 
Vistes les Bases reguladores de la cessió gratuïta de desfibril·ladors fixes i mòbils als ajuntaments de la 
demarcació de Girona, aprovades pel Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (DIPSALUT), i publicades al BOP de Girona núm. 21, de data 1 de febrer de 2011. 
 
Vist que, en data 17 d’agost de 2009, l’Ajuntament de les Preses va aprovar per plenari l’adhesió al 
Catàleg de serves de l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), per 
accedir la prestació dels serveis que s’hi contemplen mitjançant cadascun dels diferents programes 
d’actuació, per tal de millorar l’aplicació normativa en matèria de salut pública. 

 
Vist que en data 21 d’octubre de 2009, el president de l’Organisme autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona (DIPSALUT), va acceptar l’adhesió al Catàleg de serveis de Dipsalut a 
l’Ajuntament de les Preses. 
 
Vist que l’Ajuntament de les Preses vol participar en la implementació del Pm05: Programa “Girona, 
territori cardioprotegit”, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població de les Preses. 
 
Vist que, en data 7 d’octubre de 2011, el vicepresident primer de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (DIPSALUT) va aprovar cedir provisionalment a l’Ajuntament de les Preses 
un desfibril·lador mòbil, d’acord amb les condicions aprovades a les bases de la convocatòria i ubicat al 
vehicle vinculat al servei d’atenció ciutadana en cas d’emergència (Agutzil municipal). 
 
Vist que, en data 2 de desembre de 2011, el vicepresident primer de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) va aprovar cedir a l’Ajuntament de les Preses dos 
desfibril·ladors fixos amb les condicions aprovades a les a bases de la convocatòria 
 
A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer.- Acceptar la cessió de dos desfibril·ladors fixos i un desfibril·lador mòbil d’acord amb els 
criteris d’equipaments de risc i poblacional, per als fixes, i en vehicles de serveis de primera intervenció, 
per al mòbil, d’acord amb les condicions determinades en les bases reguladores de la present cessió 
gratuïta de desfibril·ladors fixos i mòbils als ajuntaments de la demarcació de Girona, publicades al 
BOP de Girona núm. 21 de data 1 de febrer de 2011. 

 
Segon.- Aprovar el conveni de cessió gratuïta de dos desfibril·ladors fixos i un desfibril·lador 

mòbil a l’Ajuntament de les Preses, d’acord amb les bases reguladores de la present cessió de béns 
mobles, publicades al BOP de Girona núm. 21, de data 1 de febrer de 2011. 

 
Tercer.- Encomanar i facultar al Sr. Alcalde per realitzar totes les gestions necessàries per 

implementar els presents acords”. 
 
Vist que el DIPSALUT sol.licita que l’aprovació del referit conveni es dugui a terme per 
acord de Plenari. 
 
A la vista de tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents 
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Acords: 
 

Primer.- Aprovar la ratificació i convalidació de l’acord de Junta de Govern, de data 12 
de gener de 2012, relatiu a l’aprovació del conveni amb Dipsalut per a la cessió gratuïta de 
dos desfibril·ladors fixos i un desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de les Preses”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
El Sr. Alcalde comenta que, quan estiguin instal.lats els 2 disfibril.ladors fixos, es farà una 
sessió formativa per a la gent interessada i per als clubs de futbol. El regidor Sr. Josep Ayats 
exposa que, quan acabin la instal.lació, al marge del cablejat, deixin “pegats” per a la 
mainada, donat que els de la gent gran no els van bé. El Sr. Alcalde en pren nota i li agraieix 
l’aportació. 
 
6.- Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal 
d’Habitants de les Preses amb efectes 1 de gener de 2011. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses 
amb efectes 1 de gener de 2011. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses amb efectes 1 de 
gener de 2011 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Atès el contingut del Reial Decret 1782/2011, de 16 de desembre, pel qual es declaren 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de 
gener de 2011 (BOE de 17 de desembre de 2011). 
 
Atès el que disposa l’article 16 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL) i els articles 81 i següents del Reial Decret 1690/1986, d’11 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial les entitats 
locals. 
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat a l’Ajuntament de les Preses la xifra 
de 1.745 habitants a les Preses, amb efectes 1 de gener de 2011. 
 
A la vista de tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents 
 
Acords: 

 
Primer.- Aprovar les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses 

amb efectes 1 de gener de 2011: 1.745 habitants. 
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Segon.- Comunicar el present acord a l’Àrea del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de 
les Preses”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
7.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
12/01. 
 
El Sr. Alcalde comunica que ja s’ha aprovat la Liquidació de l’exercici 2011, fent constar, entre 
d’altres, que el Romanent de tresoreria per a despeses generals és de 283.797,42 euros. 
Seguidament presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 12/01.  
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 12/01. 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 12/01 (suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari finançats amb romanent de tresoreria), quines modificacions, a nivell 
d’ingressos i despeses, es reflecteixen en els següents quadres: 
 
Modificacions partides de despeses: 
 

Capítol  Consignació Increment Consignació 

  anterior aplicacions definitiva 

I.- Desp. personal 516.620,66  0,00  516.620,66  

II.- Desp. béns corrents i servs. 505.652,32  6.500,00  512.152,32  

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

IV.- Transfers. corrents 347.599,41  4.179,80  351.779,21  

Despeses corrents 1.371.389,09  10.679,80  1.382.068,89  

VI.- Inversions reals 585.691,64  72.500,00  658.191,64  

VII.- Transferències de capital 31.520,24  2.000,00  33.520,24  

Despeses capital 617.211,88  74.500,00  691.711,88  

DESPESES NO FINANCERES 1.988.600,97  85.179,80  2.073.780,77  

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

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

DESPESES FINANCERES 84.656,55  0,00  84.656,55  

  2.073.257,52 85.179,80 2.158.437,32 
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Modificacions partides d’ingressos: 
 

Capitol Consignació Increment Consignació 

  anterior aplicacions definitiva 

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

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

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

IV.- Transfers. corrents 349.747,42 0,00 349.747,42 

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

Ingressos corrents 1.487.045,64 0,00 1.487.045,64 

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

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

Ingressos capital 0,00 0,00 0,00 

INGRESSOS NO FINANCERS 1.487.045,64 0,00 1.487.045,64 

VIII.- Actius financers 586.211,88 85.179,80 671.391,68 

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

INGRESSOS FINANCERS 586.211,88 85.179,80 671.391,68 

TOTAL ……… 2.073.257,52 85.179,80 2.158.437,32 
 
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. 12/01 del 

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

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

Tercer.- Considerar que aquest acord és inmediatament executiu i que, en el 
supòsit que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment, aquest acord de 
modificació de crèdit quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre 
d'exprés”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot a favor 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es del Grup 
municipal de LP-PM). 
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8.- Acords d’urgència. 
 
El Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció d’un acord no inclòs a l’Ordre del dia, per la qual 
cosa es procedeix a votar la seva urgència per ser-hi introduït. El Ple, per unanimitat, 
aprova la seva urgència. 
 
8.1.- Proposta d’aprovació de l’adhesió al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”, iniciativa 
de la Comissió Europea per a l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’adhesió al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”, iniciativa de la Comissió 
Europea per a l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’adhesió al “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”, iniciativa de la Comissió 
Europea per a l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
“Vist que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de 
la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un 
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
Vist que el Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
Vist que el desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per 
això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques 
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
Vist que l’Ajuntament de les Preses té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. 
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les 
seves emissions de CO2 en un 20% fins a l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència 
energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 
renovables. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
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Primer.- Fer constar que l’Ajuntament de les Preses fa seus els objectius de la Unió 
Europea per a l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu 
territori en més del 20% a l’any 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les 
fonts d’energies renovables. 
 

Segon.- Fer avinent que l’Ajuntament de les Preses es compromet a elaborar un 
Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim d’un any des de la data 
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per 
part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de 
les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius 
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació 
de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. 
 

Tercer.- Constatar que l’Ajuntament de les Preses es compromet també a elaborar 
un informe bianual per a l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia 
de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar 
(en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per 
l’Energia Sostenible a Europa. 
 

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per a què signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 

Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la 
Unió Europea (en els termes del model establert), a l'Oficina del Pacte de Brusel·les 
(COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels 
municipis de les comarques gironines que s’hi adhereixin”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors/es. El regidor Sr. David 
Espuña demana com a acabat el tema de les concessions. El Sr. Lluís Guillaumes fa 
avinent que s’han adjudicat a les següents persones: 
 
Casa de Colònies: 

Carles Roura - Werner Estellé 

 

Punt d’informació turística de l’edifici de 
l’antiga estació de tren: 

Carles Roura - Werner Estellé 

 

Bar i punt d’informació turística del Baixador 
de Codella: 

Carles Roura - Werner Estellé 

 

Restaurant “l’Òliba”: 

JOSEP I MANEL, SC 
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Bar-restaurant i punt d’informació turística de 
l’Àrea Recreativa de Xenacs: 
Joel Molas – Marc Mayola – Sergi Vidal – Eduard 
Font – Francesc Xavier Pujolar  

 

Bar “la Plaça”: 

Mariona Martí - Ricard Badia 

 

Bar-restaurant de la piscina municipal: 

JOSEP I MANEL, SC 

 

La regidora Sra. Anna M. Ibáñez demana on s’ha destinat la Nati, cambrera del bar la 
Plaça. El Sr. Alcalde exposa que està com a ajudant de la Llucieta a la cuina de la Llar 
d’Infants i que la Conxi fa el menjador escolar. 
 
 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent 
2/4 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 


