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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  14/07. 
Data:  Dimarts, 23 de setembre de 2014. 
Caràcter:  Ordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De 2/4 i 6 minuts de les 9 del vespre fins a ¾ de 10 de la nit. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 
 
Alcalde/president:   Sr. Pere Vila Frigola, alcalde (CIU). 
Regidors/es:   Sr. Lluís Guillaumes Picart, segon tinent d’alcalde i tresorer-

recaptador (CiU). 
Sr. Lluís Xancó Vilas, tercer tinent d’alcalde (CiU). 
Sra. Elisa Boix Valmaña, regidora (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla, regidora (LP-PM).  
Sr. David Espuña i Colomer, regidor (LP-PM).   
Sr. Josep Ayats Nogué, regidor (LP-PM). 
Sra. Esther Pagès i Ayats, regidora (LP-PM).  
 

Secretària interventora:  Sra. Olga Fornós i Mir. 
 

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:     
 
El regidor, Sr. Josep M. Cros Roca, primer tinent (CiU), excusa la seva assistència.  
 
 
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 següents: 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/06 celebrada el dia 15 de 
juliol de 2014.  
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la gestió i execució de les accions municipals en 
l’àmbit del projecte “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat”. 
5.- Proposta d’aprovació de mostrar el suport a la iniciativa presentada per l’Associació 
Reagrupament, democràcia i treball de sol·licitar al secretari general de l’Organització de les 
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Nacions Unides (ONU), perquè insti al Govern espanyol a permetre la celebració del 
referèndum per la independència el dia 9 de novembre de 2014. 
6.- Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per a 
l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”. 
7.- Proposta d’aprovació d’una sol·licitud de canvi de destí de l’actuació número 2012/549 
“Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (Fase 2)”, inclosa dins 
del Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa intensitat 
(PG/MN) per l’anualitat 2012. 
8.- Proposta d’aprovació del Compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 2013. 
9.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/02. 
10.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança del règim general de comunicació prèvia i 
classificació d’activitats innòcues, i controls municipals ambientals, recreatius i en matèria de 
prevenció d’incendis. 
11.- Proposta d’aprovació d’una moció a favor del compromís del mon local amb la consulta del 
9 de novembre de 2014, per donar suport al president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. 
Sr. Artur Mas, en la convocatòria de la consulta dins el marc legal existent davant la voluntat 
majoritària del poble català. 
12.- Acords d'urgència. 
13.- Precs i preguntes. 
 
 

 
El Sr. alcalde obre la sessió i, abans d’entrar en el primer punt de l’Ordre del dia, proposa als 
regidors/es assistents el canvi d’ordre d’aprovació dels punts de l’Ordre del dia números 5 i 
11, vista l’assistència de veïns del municipi al plenari que hi vol donar suport. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
Tot seguit, es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació d’una moció a favor del compromís del mon local amb la 
consulta del 9 de novembre de 2014, per donar suport al president de la Generalitat de 
Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas, en la convocatòria de la consulta dins el marc legal 
existent davant la voluntat majoritària del poble català. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació d’una moció a favor del compromís del mon local amb la consulta del 9 
de novembre de 2014 per donar suport al president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. 
Sr. Artur Mas, en la convocatòria de la consulta dins el marc legal existent davant la voluntat 
majoritària del poble català. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació d’una moció a favor del compromís del mon local amb la 
consulta del 9 de novembre de 2014 per donar suport al president de la Generalitat de 
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Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas, en la convocatòria de la consulta dins el marc legal 
existent davant la voluntat majoritària del poble català. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. 
Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per 
segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i 
amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions 
pròpies.  

Vist que, aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la 
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat 
d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a 
Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la 
dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el 
posterior assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem  5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens 
va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat 
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors 
ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria 
de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya 
amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al 
món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les 
Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les 
entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Vist que una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que 
està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com 
social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i 
al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les 
catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar 
d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa 
ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm 
en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la 
conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 

Atès que constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova 
etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra 
l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra 
la corrupció. 

Vist que la Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les 
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
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Vist que el Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de 
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

Atès que el president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que 
hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma 
reiterada.  

Vist que els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 

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

Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i 
prendre el compromís de l’Ajuntament de les Preses amb la realització de la mateixa, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 
 

Segon.- Donar ple suport al president i al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la 
consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a 
la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
 

Tercer.- Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya i a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 
trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels 
Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al 
president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 
 
Exposada la proposta pel Sr. alcalde, el Sr. Ayats abans de votar remarca que la proposta 
presentada parla de referèndum en comptes de consulta. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
2.- Proposta d’aprovació de mostrar el suport a la iniciativa presentada per l’Associació 
Reagrupament, democràcia i treball de sol·licitar al secretari general de l’Organització de 
les Nacions Unides (ONU), perquè insti al Govern espanyol a permetre la celebració del 
referèndum per la independència el dia 9 de novembre de 2014. 
 
Assumpte:  
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Proposta d’aprovació de mostrar el suport a la iniciativa presentada per l’Associació 
Reagrupament, democràcia i treball de sol·licitar al secretari general de l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU), perquè insti al Govern espanyol a permetre la celebració del 
referèndum per la independència el dia 9 de novembre de 2014. 
  
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de mostrar el suport a la iniciativa presentada per l’Associació 
Reagrupament, democràcia i treball de sol·licitar al secretari general de l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU), perquè insti al Govern espanyol a permetre la celebració del 
referèndum per la independència el dia 9 de novembre de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que una àmplia majoria dels partits polítics del Parlament de Catalunya, que 
representen un 58% dels votants de les darreres eleccions democràtiques realitzades a 
Catalunya, ha expressat la seva voluntat per tal que el Govern autonòmic convoqui un 
referèndum el dia 9 de novembre de 2014. 
 
Vist que el Govern de l’Estat espanyol ha anunciat pública i reiteradament que no permetrà 
la celebració d’aquest referèndum, contradient d’aquesta manera el Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, en la 
Resolució 2200A (XXI), de 16 de desembre de 1966 que l’Estat espanyol va signar en data 
26 de setembre de 1.976, entrant en vigor en data 27 d’abril de 1.977. 
 
Vista la iniciativa presentada per l’Associació Reagrupament, democràcia i treball de donar a 
conèixer al secretari general de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el procés 
sobiranista català, per tal de posar fi a la situació d’injustícia en la que es troba el poble 
català causada per la negativa a permetre que el president de la Generalitat, el Sr. Artur 
Mas, com a representant legítim de Catalunya, convoqui a les urnes als ciutadans per poder 
decidir el seu futur, i el fet que el President del Govern espanyol negui la sobirania ciutadana 
individual i col·lectiva que representa el Parlament de Catalunya. 
 
Ateses les determinacions de l‘article 1 dels dos Pactes Internacionals, el de Drets 
econòmics, socials i culturals i el de Drets civils i polítics, de 1.966, que afirmen el dret de 
tots els pobles a la seva lliure determinació per decidir sobre la seva condició política. 
Atesa l’opinió consultiva de data 22 de juliol de 2010 expressada pel Tribunal Internacional 
de Justícia: “durant la segona meitat del segle XX, en matèria d’autodeterminació, el dret 
internacional ha evolucionat fins a crear un dret a la independència en benefici dels pobles 
dels territoris no autònoms i dels que estaven sotmesos a la subjugació, a la dominació o 
l’explotació estrangeres. Un elevat nombre de nous estats ha nascut com a conseqüència de 
l’exercici d’aquest dret”. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de les Preses a la iniciativa presentada per 
l’Associació Reagrupament, democràcia i treball de sol·licitar al secretari general de 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) perquè insti al Govern Espanyol a permetre la 
celebració del referèndum per la independència el dia 9 de novembre de 2014. 

 
Segon.- Comunicar el present acord al secretari general de l’Organització de les Nacions 

Unides (ONU), i a l’Associació Reagrupament, independència, democràcia i treball. 
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Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
3.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/06 celebrada el dia 15 
de juliol de 2014.  
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/06 celebrada el dia 15 de juliol 
de 2014.  
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/06 celebrada el dia 15 
de juliol de 2014.  
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Sr. alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte de 
l’acta de la sessió ordinària núm. 14/06 celebrada el dia 15 de juliol de 2014, la qual els ha 
estat facilitada prèviament. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 14/06 celebrada el dia 15 de juliol de 
2014. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
4.- Despatx oficial. 
 
La Sra. secretaria interventora passa a comunicar el despatx oficial: 
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des 
del dia 16 de juliol de 2014: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/19 de 16 de juliol de 2014: D’aprovació de delegació de 
l’exercici íntegre de les funcions legalment conferides a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 47 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, en el 2n Tinent d’Alcalde, el Sr. Lluís Guillaumes 
i Picart, el qual actuarà com a alcalde accidental. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/20 de 22 de juliol de 2014: D’aprovació de la sol·licitud 
presentada per la senyora Susana Lozano Gilabert d’un fraccionament del rebut número 
1414000677 corresponent a l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) en dues 
quotes. 
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Decret d’Alcaldia núm. 14/21 de 22 de juliol de 2014: D’aprovació d’una sol·licitud de 
subvenció a l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), per 
a l’execució del programa (Pm07. Programa de suport econòmic per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut) en el marc del Catàleg de serveis per l’any 2014, per un 
import de 1.256,04 euros. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/22 de 22 de juliol de 2014: Pel qual s’aprova la devolució 
d’ingressos indeguts per la baixa definitiva del vehicle amb matrícula GI8944BK, i procedir a 
la devolució de 68,00 euros a favor del Sr. José Diaz Ortega. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/23 de 23 de juliol de 2014: Pel qual s’aprova el projecte 
“Adequació de vials al municipi de les Preses (Fase 2)”, la sol·licitud de la subvenció al 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per part del Consell 
Comarcal de la Garrotxa, i encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa el 
desenvolupament i l’execució del programa “Adequació de vials al municipi de les Preses 
(Fase 2)” que inclou la contractació d’una persona per a l’Ajuntament de les Preses. 

 
Decret d’Alcaldia núm. 14/24 de 24 de juliol de 2014: S’aprova disposar l’adhesió 
d’aquest Ajuntament al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya, signat el passat divendres dia 5 de juliol de 2013, per part del 
Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de  Catalunya i la 
secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els 
presidents dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els 
presidents de la FMC i l’ACM, incloent les dades requerides en la clàusula quarta del 
protocol referenciat, i alhora, comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya l’adhesió d’aquest Consistori al citat Protocol, mitjançant la notificació del present 
Acord, fent constar expressament el compromís de complir amb tot el que s’hi disposa, i 
posant en coneixement de l’òrgan esmentat, a aquests efectes, que la gestió dels Serveis 
Socials es porta a terme a través del Consell Comarcal de la Garrotxa al qual es procedirà a 
notificar expressament l’adopció del present acord. 

 
Decret d’Alcaldia núm. 14/25 de 25 de juliol de 2014: Pel qual s’estima la petició feta pel 
Sr. Joan Barcons Codony de devolució d’ingressos indeguts per un import de 16,00 euros 
per la baixa definitiva del vehicle amb matrícula 9294CXD, i procedir a la devolució de 16,00 
euros. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/26 de 24 de juliol de 2014: Pel qual s’estima la petició 
presentada pel senyor Lluís Robres González de fraccionament dels rebuts números 
1306002666, 1306003610, 1414000987 i 1414000988 en quatre quotes, d’acord amb 
l’article 41.3 de l’Ordenança fiscal general número 1, corresponents a les quotes d’Arbitris de 
l’exercici 2013 i a les quotes d’IBI corresponent a l’exercici 2014, en relació a la finca amb 
referència cadastral número 5562201DG5656S0033PZ i 5562201DG5656S0021QS de 
l’habitatge situat al carrer Sant Sebastià, 38 Baixos 1a, i la plaça de pàrquing núm. 20 de les 
Preses. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/27 de 28 de juliol de 2014: D’aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdits número TC 02/2014 mitjançant transferència entre aplicacions 
pressupostàries del mateix grup de funció, per tal d’adequar-los a l’estructura de l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals, d’acord amb la redacció feta per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, 
sense produir-se cap increment ni disminució econòmica en la consignació pressupostària 
existent a les aplicacions objecte d’aquesta modificació. 
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Decret d’Alcaldia núm. 14/28 de 31 de juliol de 2014: Pel qual s’aprova presentar una 
sol·licitud de canvi de destí de l’actuació número 2012/549 “Habilitació de la casa 
consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (Fase 2)”, inclosa dins del Programa 
Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa intensitat (PG/MN) per 
l’anualitat 2012, per l’actuació per la “Consolidació terra segona planta edifici Ajuntament”, 
amb un import d’execució de contracte de 95.140,87 euros, d’acord amb l’informe tècnic 
emès en data 8 de juliol de 2014 pels Serveis tècnics municipals transcrit literalment a 
l’expositiu d’aquesta resolució, tot sol·licitant el mantenint de l’import íntegra de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de les Preses, per un import de 75.000,00 euros, per fer front al 
finançament de l’actuació proposada pel canvi de destí (Consolidació terra segona planta 
edifici Ajuntament). 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/29 de 13 d’agost de 2014: D’aprovació de la concessió de 
poders generals per plets a diversos advocats i procuradors per a la representació i defensa 
d’aquest Ajuntament en les diligències oberts per l’accident de trànsit que va tenir lloc el dia 
11 de juliol de 2014 a la carretera d’Olot. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/30 de 16 de setembre de 2014: D’acord amb el qual es delega 
les funcions corresponents a l’Alcaldia, en el regidor Sr. Lluís Guillaumes Picart per a què 
pugui actuar com a representant de l’Ajuntament de les Preses en la celebració del 
matrimoni civil que contrauran el Sr. Sergi Colomer Nou  i la Sra. Vanessa Pagès Campàs, 
el dissabte 20 de setembre  d’enguany. 
 
2.- Es comunica al Ple que, en data 30 de juliol de 2014, la Intervenció municipal va remetre 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat l’informació trimestral relativa a 
l’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de l’any, d’acord amb l’article 16 
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
5.- Comunicacions Alcaldia. 
 
Els Sr. alcalde comenta als regidors/es assistents al ple, en primer lloc, que es va arribar 
amb un acord amb una empresa important de la comarca, que ocupa diversos espais del 
Centre d’empreses des del mes de setembre. Comenta que, en aquests moments, 
l’ocupació a l’equipament municipal està al 100% d’ocupació.  
 
El Sr. Ayats pregunta de quina empresa es tracte?. El Sr. Vila contesta que és l’empreses 
Delsys dedicada a l’àmbit informàtic. 
 
El Sr. alcalde convida als regidors/es assistents a visitar el Centre d’empreses per veure les 
obres realitzades a la primera planta de separació del l’espai d’ordinadors, i d’accés a la 
sortida d’emergències realitzades per l’empresa Delsys. 
 
En segon lloc, el Sr. alcalde explica al Ple que, ja es tenen totes les certificacions d’obra, 
amb les corresponents factures, de les obres de la segona fase per l’adequació i 
condicionament del conjunt esportiu i social de les Preses a la zona municipal de Bosc de 
Tosca (Fase 2), i comunica que de les dades sobre el finançament facilitades amb 
anterioritat a tots els regidors/es, la subvenció en el marc del Pla Especial d’Inversions 
Sostenibles, per un import de 21.1760,00 euros, ha tingut d’ésser destinada a una altra 
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actuació municipal, perquè la Diputació no considera inversió sostenible l’adequació de la 
zona municipal del Bosc de Tosca. 
 
Seguidament, feta aquesta precisió respecte al finançament de l’obra, el Sr. alcalde explica el 
detall de les certificacions de les dues fases de l’obra. 
 
El Sr. Espuña pregunta quin és el cost real de l’obra per l’Ajuntament?. El Sr. Vila li respon que 
un 49% del cost, és a dir, uns 112.606,80 euros. 
  
El Sr. alcalde acaba les comunicacions d’Alcaldia explicant que l’equipament esportiu i social 
està en ple funcionament, que s’està seguint el calendari d’entrenaments signat pels dos clubs 
del municipi, ambdós clubs de futbol, val a dir-ho amb el cap ben alt, comenta, el Sr. Vila, estan 
utilitzant l’espai amb plena sintonia,assenyala, també, la gran col·laboració dels industrials, 
veïns de la zona, i de la pròpia gent del Club de futbol del Bosc de Tosca, i per últim, posa a 
disposició dels regidors/es assistents l’expedient administratiu per a la seva consulta. 
 
6.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la gestió i execució de les accions 
municipals en l’àmbit del projecte “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses, per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit del 
projecte “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat” i el seu annex. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la gestió i execució de les accions municipals en 
l’àmbit del projecte “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat” i el seu annex. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni i annex: 
 
“REUNITS 
 
D'una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa que 
actua en nom d'aquesta institució, assistit pel secretari, Sr. Jordi Jové i Perich. 
 
D’altra part, el Sr. Pere Vila Frigola, alcalde del l’Ajuntament de les Preses que actua en nom 
i representació de l’Ajuntament de les Preses, assistit per la secretària interventora, Sra. 
Olga Fornós i Mir. 
 
EXPOSEN 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha proposat a tots els Ajuntaments de la comarca 
sumar-se al projecte “Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i Identitat” com un projecte únic i 
consolidat per fer del turisme un model competitiu, sostenible i de qualitat. Permetent que 
cada ajuntament pugui incloure projectes propis d’acord amb la sol·licitud de l’Ordre 
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EMO/339/2013, de 23 de desembre o projectes que complementin dos dels projectes que 
està desenvolupament Turisme Garrotxa: 
 
 Projecte de desenvolupament d’Itineraris de senderisme amb la senyalització 

d’Itinerànnia 
 Projecte Garrotxa Cultour, posada en valor el patrimoni cultural en base a 15 rutes per 

la comarca de la Garrotxa. 
 
Els Ajuntaments participants són: les Preses, Olot, Sant Jaume de Llierca, Vall de Bianya, 
Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols, Maià de Montcal, Les Planes 
d’Hostoles, Argelaguer, Mieres, Vall d’en Bas i Montagut i Oix. 
 
Aquest projecte té un pressupost d'execució de 946.815,49 € iva inclòs. 
 
En data 19 de juny de 2014, la Direcció General de Turisme va remetre la Resolució 
d’Atorgament de la subvenció en l’àmbit dels Plans de Foment Territorial del Turisme per un 
import de 648.613,21 euros de despeses elegibles, donant així una subvenció de 
389.167,93€ corresponents al 60% del pressupost.   
  
El Consell Comarcal de la Garrotxa rebrà una bestreta de 311.334,34 euros corresponent al 
80% de l’import subvencionat. Els 77.833,59 euros restants (20%) es rebran un cop 
justificada la despesa. L’Ajuntament que vulgui iniciar les actuacions del projecte haurà de 
fer efectiu al Consell Comarcal el 100% de l’import elegible d’aquestes. Una vegada el 
Consell Comarcal hagi ingressat la bestreta per part de la Generalitat,  aquest retornarà als 
ajuntaments la part que els hi correspongui.  
 
A la finalització del projecte i un cop la Generalitat hagi fet efectiva la totalitat de la subvenció 
al Consell Comarcal, aquest ingressarà l’import de la subvenció restant als ajuntaments. 
 
CONVENEN 
 
1. Iniciar el procediment de gestió i execució de les accions incloses al projecte “la Garrotxa, 
terra de volcans, cultura i identitat”. 
 
La gestió i execució de les accions del projecte que afecten i les que es realitzen a petició de 
l’Ajuntament de les Preses es durà a terme mitjançant la col·laboració i cooperació entre 
ambdues parts de conformitat amb les obligacions que aquestes assumeixen, i amb el 
benentès que tota actuació serà encaminada a la correcta execució i justificació de les 
accions dels fons públics que s’hi destinen. 
 
2.   Obligacions que assumeix el Consell Comarcal de la Garrotxa: 
 
 Contractar per encàrrec de l’Ajuntament i com a titular de la subvenció totes les 

accions incloses en el projecte i justificar les mateixes davant el Departament 
d’Empresa i Ocupació dins el termini establert. 

 Comunicar als ajuntaments l’ingrés efectiu de la bestreta.  
 Presentar els originals de les factures i/o certificacions d’obres justificatives, juntament 

amb la documentació acreditativa dels mitjans emprats per la publicitat i difusió de les 
activitats subvencionades. 

 
3. Obligacions que assumeix l’Ajuntament de les Preses: 
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 Col·laborar i cooperar en la contractació de les  accions que es realitzaran per part del 

Consell Comarcal, que inclou: 
 
• Seguiment directe de les accions del projecte en el municipi, i nomenar una 

persona de referència i contacte de l’Ajuntament. 
• Control  de la inclusió dels logotips del Departament d’Empresa i Ocupació en 

cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o 
audiovisuals o de les accions . Aquestes imatges estan publicades a la 
http://www.gencat.cat/piv/. 

• Controlar que les actuacions sol·licitades estiguin finalitzades abans del 15 de 
setembre de 2015. 

• Elaborar tota la documentació tècnica i administrativa (veure annex 1) requerida 
que inclou, entre altres, una memòria d’execució de l’actuació, amb indicació de 
les activitats realitzades i dels resultats obtinguts incloent imatges fotogràfiques de 
l’actuació realitzada, i en cas d’obres, imatges fotogràfiques de l’estat inicial i final. 

• Controlar que totes les accions sol·licitades del municipi es realitzin. El termini 
màxim per executar les accions i justificar-les econòmicament davant el Consell 
Comarcal de la Garrotxa és el 15 de setembre de 2015.  

• Col·laborar en el procés de licitació dels contractes administratius, proposant un 
mínim de tres empreses suficientment capacitades per poder executar les 
actuacions i participar si s’escau, en la Mesa de contractació que ha de valorar les 
propostes. També proposarà la persona responsable del contracte a fi que 
assumeixi les funcions previstes a l’article 52 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  

• Estar al corrent de les obligacions econòmiques acordades en aquest conveni. 
 
4. El conveni serà vigent a partir de la data de la seva signatura i s’extingirà amb la deguda  
justificació de la subvenció i la seva acceptació/revisió per part del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
5. El present conveni té naturalesa jurídica de conveni interadministratiu de cooperació, de 
conformitat amb el que preveu l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Per tant, les 
qüestions litigioses que se’n derivin del mateix, seran competència de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
ANNEX 1 
 
PROCEDIMENT DE GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACCIONS DE L’AJUNTAMENT DE 
LES PRESES INCLOSES AL PROJECTE “LA GARROTXA TERRA DE VOLCANS, 
CULTURA I IDENTITAT” DINS EL MARC DEL PLA DE FOMENT TURÍSTIC 
 
ACTUACIONS: 
 

Beneficiari Actuacions Import elegible 
       
 Les Preses Punt digital  13.068,00 
   6 itineraris d'Itinerànnia 5.532,04 
 Total   18.600,04 
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Subvenció Ajuntament 20% del 60% Total pagament al CC 
60% 40% 20%   

11.160,02 7.440,02 2.232,00 9.672,02 
 
- Qualsevol de les actuacions incloses al projecte “La Garrotxa, terra de volcans, Cultura i  
identitat”, superior a 3.000 euros caldrà demanar tres pressupostos.  
 
- Caldrà redactar plecs per les adjudicacions quan l’import de l’actuació d’un servei i/o 
subministrament sigui superior a 18.000 euros i quan l’import de l’actuació d’una obra sigui 
superior a 50.000 euros. L’Ajuntament proposarà al Consell Comarcal les empreses que 
vulgui convidar al procés de contractació. I, si s’escau, participar en el procés d’adjudicació. 
 
- Fer el seguiment i control de les actuacions sol·licitades del municipi en el projecte que es 
realitzin. El termini màxim per executar les accions i justificar-les econòmicament davant del 
Consell Comarcal de la Garrotxa és el 15 de setembre de 2015.  
 
- Vetllar per la correcta inclusió dels logotips del Departament d’Empresa i Ocupació en 
cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o 
de les accions. Aquestes imatges estan publicades a la web:http://www.gencat.cat/piv/ 
 
Estabilitat pressupostària 
 
- Les actuacions que s’adjudiquin dins de l’any 2014 convindria que s’executessin dins el 
mateix any i que la factura es presentés abans del 31 de desembre de 2014. En el cas que 
no es vegi possible complir-ho es pressupostaran i adjudicaran per l’any 2015.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses, per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit del 
projecte “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat” i el seu annex. 

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

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
7.- Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i 
millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per a 
l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”. 
 
Identificació de l’expedient: 
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Expedient relatiu a l’’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials 
per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en data 15 de juliol de 2014, el Ple municipal, en relació a l’expedient de contribucions 
especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora 
del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”, va aprovar, entre d’altres els 
següents acords: 
 

“Primer.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.1 del TRLHL, la imposició de contribucions 
especials com a conseqüència de l’execució de les obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (únicament pel tram que es 
correspon amb la Fase 2 del projecte global),  l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un 
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 

 
Segon.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.3 del TRLHL, l’ordenació del tribut concret d’acord 

amb les determinacions següents: 
 
• El cost previst de l’obra és de 88.016,07 euros i el cost suportat per l’Ajuntament es fixa en 6.626,61 

euros. 
• Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 59.639,46 euros, corresponents al 90% del cost 

suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o 
menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els 
subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries. 

• S’apliquen com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana (100%). 
Tercer.- Aprovar provisionalment la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a 

la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable, segons consta en el document annex. 
 
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública mitjançant edicte publicat en el BOP i en el Tauler d’edictes 

de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils, durant els quals els interessats/des poden examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els 
propietaris o titulars afectats poden constituir-se, d’acord amb els articles 36 i 37 del TRLHL, en associació 
administrativa de contribuents. 

 
Cinquè.- Fer constar que, si no es produeixen reclamacions, els acords provisionals esdevindran definitius i 

es publicaran en el BOP. Si es produeixen reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les abans 
d’aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de les contribucions especials. 

 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu aquests acords i les quotes que els corresponguin.” 

 
Vist que l’expedient de contribucions especials per a l’execució de les obres incloses en el 
“Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les 
Preses (Fase 2)” ha estat exposat al públic mitjançant inserció en el BOP de Girona núm. 142, 
de data 28 de juliol de 2014, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies 
hàbils que finalitzava el dia 2 de setembre de 2014 als efectes de presentació de possibles 
reclamacions. 
 
Vist que no s’ha presentat cap documentació acreditativa de la constitució de cap associació 
administrativa de contribuents. 
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Vist que, durant l’esmentat termini d’exposició pública, s’han presentat les següents 
al·legacions: 
   

 RE núm. 898/2014, de 5 d’agost de 2014:  

Presentada pel Sr. Josep Hidalgo Coll, on esmenta que no s’han dut a terme prospeccions 
sobre el terreny, per tal de determinar on comença el mur projectat, cosa que pot fer variar 
el pressupost final d’execució de les obres. 
 

 RE núm. 908/2014, de 7 d’agost de 2014:  

Presentada pel Sr. Josep Hidalgo Coll, mitjançant la qual expressa que els terrenys que es 
volen destinar a eixamplar el carrer Puigsacalm són de la seva propietat. 
 

 RE núm. 936/2014, de 13 d’agost de 2014:  

Presentada conjuntament per la Sra. Teodora Coll Camps, la Sra. Anna Ma. Pujol 
Espunya, la Sra. Rosa Barcons Pujol i el Sr. Josep Castells Obrador, argumentant, en 
primer lloc, que a l’expedient no es motiva ni tècnicament ni jurídicament que el benefici 
especial hagi de ser del 90% del cost de l’obra. I alhora, s’al·lega que el finançament de 
l’Ajuntament en el cost de l’obra, en tot cas, hauria d’haver estat superior al 10%, si 
s’hagués tingut en compte a l’hora de fer la valoració el benefici general que per a tots els 
veïns del nucli urbà suposa la millora de l’accés al dipòsit d’aigua potable existent. 
En segon lloc, insten a l’Ajuntament de les Preses a fer una ponderació dels interessos 
generals i especials, amb la corresponent motivació, sense que sigui suficient per a la seva 
fixació la senzilla operació aritmètica realitzada (90% beneficiaris - 10% Administració). 
Considerant que aquest benefici general per a tota la col·lectivitat ha de ser, com a mínim 
del 40%, per tant, l’import a repercutir als beneficiaris directes de l’augment del valor amb 
l’execució de les obres haurien de finançar-les amb un import de 39.759,65 euros, en 
comptes de 59.639,46 euros. 
 
Per últim, sol·liciten que en la tramitació de l’expedient de contractació per a l’execució de 
les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al 
terme municipal de les Preses (Fase 2)”, encara que es pugui licitar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, hi hagi la màxima transparència, i es convidin a més de tres 
empreses capacitades per a participar-hi. 

 
Vistes les al·legacions presentades a l’expedient de contribucions especials per a l’execució 
de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al 
terme municipal de les Preses (Fase 2)” referenciades, i vistos els informes dels Serveis tècnics 
municipals, de dates 14 i 28 d’agost de 2014, l’informe emès pels tècnics redactors del projecte 
executiu, el Sr. Marc Avellana Casi i el Sr. Miquel Fradera Arroyo, i vist l’informe jurídic emès 
per la Secretaria intervenció municipal, cal resoldre les esmentades al·legacions en el sentit 
següent: 
 

 RE núm. 898/2014, de 5 d’agost de 2014:  

L’interessat argumenta que no s’han dut a terme prospeccions sobre el terreny, per tal de 
determinar on comença el mur projectat, cosa que pot fer variar el pressupost final 
d’execució de les obres. 
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D’acord amb l’informe emès pels tècnics redactors del projecte executiu, el Sr. Marc Avellana 
Casi i el Sr. Miquel Fradera Arroyo, cal desestimar l’al·legació, primer, perquè l’adopció de 
qualsevol altra solució implicarà un augment del cost de l’obra, i segon, perquè d’acord amb 
les determinacions de l’article 3 del Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
la Instrucció del formigó estructural (EHE 08), deixa absolutament a ple criteri de l’autor del 
projecte, sota la seva expressa responsabilitat, la potestat de determinar quins són el 
procediments i les disposicions constructives més adients per donar compliment a la 
normativa d’aplicació, informant, en aquest sentit que, la formació que conté el propi projecte 
és justa i suficient per poder executar les obres en quant a paràmetres d’exigència de 
càrregues sol·licitades i assegurar la continuïtat i estabilitat a l’element de contenció (mur) al 
llard de tot el seu recorregut. 
 
D’acord amb l’informe jurídic emès per la Secretaria intervenció, cal desestimar-les donat 
que el termini per a la presentació d’al·legacions a l’aprovació definitiva del “Projecte 
executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses 
(Fase 2)” finalitzava el dia 17 de febrer de 2014, no havent-se presentat les al·legacions en 
temps i forma. 
 

 RE núm. 908/2014, de 7 d’agost de 2014:  

Presentada pel Sr. Josep Hidalgo Coll, mitjançant la qual expressa que els terrenys que es 
volen destinar a eixamplar el carrer Puigsacalm són de la seva propietat. En concret, el 
terreny objecte de discussió és un marge d’una alçada variable d’entre 1 a 9 metres, situat 
a la banda de llevant de la finca del Sr. Hidalgo a la cota 98 fins a la cota 111. 
 
S’ha de desestimar l’al·legació perquè no s’acredita mitjançant cap tipus de prova 
admesa en dret que aquesta franja de terreny sigui propietat de l’interessat. A més a més, 
d’acord amb l’article 546-8 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi 
Civil de Catalunya relatiu als drets reals (DOGC núm. 4640, de data 24 de maig de 2006) 
determina que: 
 
“1. Es presumeix que els marges, ribes i parets de sustentació entre finques veïnes els sòls es troben en cotes 
diferents són propietat dels titulars de la finca superior.”  
 
D’altra banda, d’acord amb la normativa urbanística vigent aplicable al supòsit, l’article 44 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, el qual regula els 
deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat estableix 
que:  
 
“1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures 
comuns següents:  
 
a) Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic. 
b) Cedir a l'ajuntament o a l'administració que pertoqui, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l'àmbit de desenvolupament en què siguin 
compresos els terrenys, amb les especificitats següents:  
 
Primera. En sòl urbà, l'àmbit d'actuació és el del polígon d'actuació urbanística o el sector del pla de millora 
urbana, que poden ésser físicament discontinus.  
Segona. En sòl urbanitzable delimitat, l'àmbit d'actuació és el sector del corresponent pla parcial, que també 
pot ésser físicament discontinu.  
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c) Cedir a l'ajuntament o a l'administració que pertoqui, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a 
l'execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l'àmbit 
d'actuació urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què estiguin adscrits per a l'obtenció del sòl.  
d) Costejar i, si s'escau, executar i cedir a l'ajuntament o a l'administració que pertoqui, amb el sòl 
corresponent, totes les obres d'urbanització previstes en l'actuació, així com les infraestructures de 
connexió amb les xarxes generals de serveis i les de ampliació i reforç de les existents fora de 
l'actuació que aquesta demani per les dimensions i les característiques específiques, sens perjudici del 
dret de rebre el reintegrament de les despeses d'instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les 
empreses prestadores d'aquests serveis, en els termes que estableix la legislació aplicable. En 
aquestes infraestructures s'inclouen les de transport públic que siguin necessàries com a conseqüència de la 
mobilitat generada per l'actuació de què es tracti. La participació en els costos d'implantació d'aquestes 
infraestructures es determina d'acord amb la legislació sobre mobilitat.  
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic.  
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l'habitatge protegit que 
eventualment els correspongui.  
g) Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits en què 
s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi justificadament el pla d'ordenació urbanística o 
el programa d'actuació urbanística, la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la 
urbanització.  
 
2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d'actuació urbanística estan obligats a cedir 
gratuïtament a l'ajuntament o a l'administració que correspongui, prèviament a l'edificació, únicament els 
terrenys destinats a carrers o qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicació o a les ampliacions que 
siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.” 
 
Així mateix, les Normes Subsidiàries de Planejament de les Preses aprovades 
definitivament el dia 9 de desembre de 1.981 van determinar com a sector, el què avui és 
el segon tram del carrer Puigsacalm qualificat com a sòl urbà, zona d’ordenació especial 
(1), desenvolupant-se amb posterioritat mitjançant un estudi de detall aprovat 
definitivament en data 2 de maig de 1.984. 
 
Per tant, d’acord amb l’informe emès pels Serveis tècnics municipals i l’informe emès per la 
Secretaria intervenció, deixant de banda que la propietat del marge queda demostrat que 
no pertany al Sr. Hidalgo; a més a més, aquests terrenys es troben en un sòl qualificat com 
a urbà no consolidat, i per tant, les cessions del sòl destinat a sistemes locals o generals 
(en aquest cas el carrer Puigsacalm) són de cessió obligatòria i gratuïta, i en tot cas, a 
càrrec dels propietaris el costejar les obres d’urbanització necessàries. 
 
Per finalitzar, cal dir que el terreny sobre el què s’ha projectat l’ampliació del carrer 
Puigsacalm és sòl públic, el qual s’ha d’adequar d’acord amb les dimensions i amplada 
determinats en l’estudi de detall aprovat, en data 2 de maig de 1.984. 
 

 RE núm. 936/2014, de 13 d’agost de 2014:  

Presentada conjuntament per la Sra. Teodora Coll Camps, la Sra. Anna Ma. Pujol 
Espunya, la Sra. Rosa Barcons Pujol i el Sr. Josep Castells Obrador. 
 
En primer lloc, en relació a l’al·legació per la qual es sol·licita una nova valoració motivada 
que disminueixi la base imposable repercutible als propietaris aplicada a les contribucions 
especials, en base a la disminució del percentatge de repartiment del 90% al 40% del 
finançament del cost de les obres, argumentant que s’ha de posar més èmfasi a l’ubicació 
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en el carrer d’un dipòsit d’aigua potable que abasteix al municipi, es desestima pels 
següents motius: 
 

1. D’acord amb l’article 31 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, s’estableix que la base imposable 
de les contribucions especials està constituïda com a màxim per un 90% del cost que 
l’Administració local suporti per a la realització d’obres o per l’establiment de serveis. 
 
2. Quan al percentatge real aplicat a la base imposable de les contribucions especials 
repercutides als propietaris suposa, aproximadament, un 68% del cost total que ascendeix a 
88.016,07 euros. Per tant, el percentatge real que assumeix l’Ajuntament de les Preses 
sobre el cost total del “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al 
terme municipal de les Preses (Fase 2)” és d’un 32,16 %, equivalent a l’import de 28.309,11 
euros, en comptes del 10% al·legat per la propietat. Aquest fet demostra la voluntat inicial de 
l’Ajuntament finançar al màxim possible l’execució d’aquestes obres, conservant l’equilibri en 
d’altres actuacions que s’ha de dur a terme per donar solució a la resta de necessitat  d’altres 
necessitat del municipi, i queda patent que el percentatge aplicat als veïns és totalment 
favorable no produint-se cap greuge envers els mateixos. 
 
3. Quan al benefici general que suposa per a l’accés al dipòsit municipal d’aigua argumenta 
pels interessats, és cert que està situat en aquell sector dins a sòl no urbanitzable. Però cal 
esmentar dues qüestions: 
 
La primera, que el dipòsit d’aigua és un equipament municipal situat en sòl no urbanitzable i 
la seva accessibilitat no és equivalent a cap altre equipament com poden ser escoles, 
centre, cultura, zones esportives,..., que tenen un accés públic. En el cas del dipòsit no h ha 
accés públic sinó al contrari, l’accés és restringit a la companyia concessionària del servei i 
està tancat amb un portat i cadenat. L’amplada de pas del portal és de 4,60m. 
 
En segon lloc, val a dir que l’amplada del camí d’accés al dipòsit, un cop es deixa el carrer 
urbà té una amplada de només 3,00m. 
 
Per tant, no té sentit argumentar que el fet d’assolir amb l’ampliació una amplada fixa de 
6,00m incrementa el benefici de caràcter general. El criteri adoptat pel càlcul de les 
contribucions, com les contribucions especials aplicades en el mateix carrer per a 
l’adequació de l’enllumenat exterior l’any 2013, el qual no es va recórrer, ha estat els mòduls 
de repartiment en metres lineals de façana de les finques beneficiades.   
 
Així mateix, cal afegir que l’ampliació representa un benefici especial pels veïns del carrer 
que són les persones que pateixen l’ús vial d’un carrer que no compleix amb els metres 
mínims establerts pel Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91, quan determina 
que “Les condicions d’accessibilitat fixa una amplada de vial mínima de 6m per ocupacions inferiors a 300 
persones”. Obligació també imposada pel fet que des de l’estudi de detall de 1.984, i així 
mateix, la darrera revisió de les Normes subsidiàries de les Preses, aprovades 
definitivament en dat 18 de juny de 2003 ja recollien la necessitat de dur a terme l’ampliació 
del carrer amb 3m. 

 
4. Per últim, en relació a la sol·licitud d’una tramitació transparent de l’expedient de 
contractació per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i 
millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”, no cal dir que es 
seguiran les determinacions establertes per aquest tipus de licitació en el Reial decret 
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legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, i la resta de normativa concordant, assegurant la pública concurrència i 
transparència en el procediment, com no pot ésser d’altra el comportament de 
l’Administració pública. 
 
Vist que, s’ha detectat un error material en l’import de 21.750,00 euros concedit per la 
Diputació de Girona pel finançament d’aquest obra, constant en l’acord provisional 
d’imposició de les contribucions especials adoptat pel plenari de data 15 de juliol de 2014, el 
qual és 21.675,00 euros, havent-hi una variació de 75,00 euros. 
 
Vistos els informes dels Serveis tècnics municipals, el dels tècnics redactors del projecte, el 
Sr. Marc Avellana Casi i el Sr. Miquel Fradera Arroyo, i el de la Secretaria intervenció. 
 
Ateses les determinacions dels articles 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
(ROF); del 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); dels articles 22.2.e), 26.1.a) i 47.3 h) de la 
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels 
articles 52.2.f) i 114.3.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); dels articles 15.1, 17, 
28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); i de l’Ordenança fiscal general núm. 7, 
reguladora de les contribucions especials. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS: 
 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Hidalgo Coll, la Sra. 
Teodora Coll Camps, la Sra. Anna Ma. Pujol Espunya, la Sra. Rosa Barcons Pujol i el Sr. 
Josep Castells Obrador (RE núm. 936/2014, de 13 d’agost de 2014, RE núm. 908/2014, de 
7 d’agost de 2014 i RE núm. 898/2014, de 5 d’agost de 2014), d’acord amb les 
argumentacions que consten en l’expositiu. 

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

contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres ordinàries incloses 
en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal 
de les Preses” (Fase 2), l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un 
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 

 
Tercer.- Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 34.3 del TRLHL, l’ordenació del 

tribut concret, un cop corregida la base imposable repercutible havent-se detectat un error 
material en l’acord d’aprovació provisional, d’acord amb els nous imports següents: 
 

  Càlcul contribucions especials per l’Adequació i millora del carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)   

a) Treballs previs, redacció de projecte, direcció d'obres, i honoraris tècnics   

  Topogràfic i treballs previs 0,00 

  Projecte 5.351,11 

  Direcció d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut 5.106,20 

    10.457,31 
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b) Import de les obres a realitzar   

  OBRA FASE 2 77.558,76 

    77.558,76 
      

c) Valor dels terrenys o immobles que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis 0,00 

d) 
Indemnitzacions per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o 
instal·lacions a abonar 0,00 

e) 
Interès del capital invertit en les obres (crèdit per finançar la part que no cobreixen les 
contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament) 0,00 

  Import total obra 88.016,07 

f) Deduccions o increments per diversos conceptes:   

  Subvenció Diputació (Fons de cooperació econòmica i cultural) 21.675,00 

  Import total a repercutir 66.266,07 
      

  Aportació Ajuntament (10%) 6.634,11 
      

  Base imposable a repercutir 59.706,96 
 
Atès que la base imposable serà, com a màxim, de 59.706,96 euros, corresponents al 90% 
del cost que l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra. L’Arquitecte tècnic 
municipal, en el seu informe, estableix que les obres que s’executin a l’indret i que afectin els 
propietaris dels immobles de la zona delimitada en el plànol annex núm. 1, suposaran un 
considerable benefici o increment del valor dels béns, per la qual cosa proposa que el 
percentatge a aplicar sigui del 90%. 
 

Quart.- Aprovar definitivament la relació de subjectes passius i les quotes singulars que 
resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable 
per metres lineals de façana aplicat (100%), segons consta en el document annex. 

 
Cinquè.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en el moment en què 

les obres s’hagin executat. 
 
Sisè.- Donar la publicitat determinada en l’article 34.4 del TRLHL, i en tot cas s’haurà de 

notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes definitives que els corresponguin.  
 

Abans d’entrar en la votació d’aquest punt, el Sr. Espuña, apunta si s’ha tingut en compte la 
volumetria com opció a l’hora de realitzar el càlcul de les contribucions especials. El Sr. Vila li 
contesta que s’han estudiat totes les opcions possibles, i que la presentada és la més 
adequada, i en general la més beneficiosa pels veïns afectats. 
 
El Sr. Espuña afegeix que ja es veu que s’ha tramitat tot correctament, però que, potser, 
s’hauria d’haver invertit més recursos municipals, donat l’import d’aquesta obra, i vist el desgast 
econòmic de les persones afectades, perquè es tracte de quantitats, en alguns casos, 
elevades. 
 
El Sr. Vila explica que, a nivell d’inversió municipal, es farà un gran esforç destinant dues 
anualitats de la subvenció del Fons de cooperació econòmica i cultural, concretament, les 
convocatòries 2014 i 2015, que suposen un 40,35% del cost total de l’obra, incloses les dues 
fases. 
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A més el Sr. alcalde, continua explicant que en tot moment es va donar la màxima informació 
als veïns afectats, en quatre reunions que s’han mantingut amb tots ells, deixant de banda 
l’escrit informatiu que l’Equip de govern es va comprometre a enviar a tots els veïns afectats, en 
una de les reunions, perquè fossin coneixedors del període per presentar al·legacions al 
projecte, en el cas que algú en volgués presentar alguna. 
 
Afegeix que, en l’última reunió mantinguda amb els afectats, se’ls va anticipar i explicar els 
imports individuals que es presenten per aprovar en la present sessió plenària, i comenta que 
en aquella ocasió ningú va plantejar el seu malestar per aquest tema. 
 
El Sr. Espuña, comenta, novament que el muntant de l’obra és massa alt i desfasat, i que es 
podria invertir més recursos municipals, donat l’import de l’obra, i afegeix, si es va tenir en 
compte el volum. 
 
El Sr. Vila, li coment que sí, que es van mirar totes les opcions, i que les diferències en els 
imports, no es troben en els veïns que paguen més, i que quan un opció és més beneficiosa 
per uns és més perjudicial per altres, i que s’ha mirat la millor per tots. 
 
El Sr. alcalde, explica que en totes les reunions hi ha estat presents els Serveis tècnics 
municipals, i en alguna, fins i tot els tècnics redactors del projecte explicant i resolen dubtes 
sobre la necessitat de l’execució de les obres per raons tècniques i de seguretat pels veïns, 
l’inversió en la realització de les obres de la segona fase abans de la primera,  l’inversió que si 
destinarà, el procediment a seguir en la licitació de les obres, i la resta dels aspectes de l’obra. 
 
Per últim, el Sr. Vila comenta amb detall els números de la proposta d’aprovació de les 
contribucions especials, i afegeix que es notificaran individualment a cada un dels afectats, 
adjuntant-los còpia de tots els informes tècnics valoratius de l’obra. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria simple (3 vots favorables 
dels regidors (CIU), en aquest punt la Sra. Boix regidora de (CIU) s’abstent de votar per tenir 
un interès personal en el tema objecte de votació) i 4 abstencions del regidors/es (LP-PM)). 
 
8.- Proposta d’aprovació d’una sol·licitud de canvi de destí de l’actuació número 
2012/549 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (Fase 
2)”, inclosa dins del Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials 
de baixa intensitat (PG/MN) per l’anualitat 2012. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la renuncia a l’execució de les obres compreses en l’actuació 
número 549/2012 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines 
(Fase 2)”, inclosa dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de 
baixa intensitat (PG/MN) per l’any 2012. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la renuncia a l’execució de les obres compreses en 
l’actuació número 549/2012 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a 
oficines (Fase 2)”, inclosa dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees 
residencials de baixa intensitat (PG/MN) per l’any 2012. 
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Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012, 
l’Ajuntament de les Preses hi té inclosa, dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i 
àrees residencials de baixa intensitat (PG/MN), l’actuació número 2012/549 “Habilitació de la 
casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (Fase 2)”. 
 
Vist que d’acord amb l’article 18 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria 
per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, període 2008-2012 (PUOSC), 
la Comissió de Cooperació Local de Catalunya (CCLC), en la sessió de data 2 de desembre 
de 2011, va aprovar per unanimitat la formulació de l’anualitat del PUOSC 2012. 
 
Vist que, en data 28 de febrer de 2012, la Comissió de Cooperació Local de Catalunya 
(CCLC) va aprovar l’acord pel qual es concedia una subvenció per l’execució de l’actuació 
número 2012/549 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines 
(Fase 2)”, a favor de l’Ajuntament de les Preses per un import de 75.000,00 euros. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, en data 8 de juliol de 2014 (el qual 
s’annexa), d’acord amb el qual es proposa, en relació amb l’actuació del PUOSC 549/2012, 
la no execució de les obres incloses en el projecte “Habilitació de la casa consistorial per a 
arxiu municipal i per a oficines (Fase 2)”, donades les noves circumstàncies que fan 
innecessari el trasllat de les oficines municipals a la segona planta, i l’habilitació de la 
segona planta per Arxiu municipal, entre d’altres, la posada en funcionament de l’Arxiu 
municipal que presta el servei d’Arxiu comarcal als municipis de la Garrotxa, i en el seu lloc, 
davant les noves necessitats estructurals es proposa l’execució de les obres per a la 
consolidació del sostre, duent a terme una nova actuació que només englobi la part de 
consolidació del terra de la segona planta de l’Ajuntament, per tal de garantir la seguretat en 
l’ús de les instal·lacions municipals als propis treballadors del Consistori i als usuaris/-àries 
del municipi; vist que, un cop realitzada una inspecció tècnica rigorosa sobre l’estat actual 
del sostre on es troben situades les oficines administratives municipals, es constata que 
requereix una actuació immediata per evitar danys a persones. 
 
Vistes les noves circumstàncies que fan innecessària l’execució de les obres ordinàries 
incloses en el projecte per l’“Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a 
oficines (Fase 2)”. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 

Primer.- Renunciar a l’actuació número 549/2012 “Habilitació de la casa consistorial per a 
arxiu municipal i per a oficines (Fase 2)”, inclosa dins del Programa Específic de municipis 
petits, nuclis i àrees residencials de baixa intensitat (PG/MN) per l’anualitat 2012, amb un 
pressupost d’execució per contracte d’un import de 245.534,72 euros (IVA vigent inclòs), i 
amb una subvenció concedida per al seu finançament quin import ascendeix a 75.000,00 
euros, condicionada a la inclusió de la nova actuació que es proposa, titulada 
“Consolidació terra segona planta edifici Ajuntament”, amb un import d’execució de contracte 
de 95.140,87 euros (mantenint subvenció concedida per un import de 75.000,00 euros), amb 
un finançament previst de: 

 
Pressupost d’execució per contracte (IVA vigent inclòs): 95.140,87 € 
Aportació de la corporació:  20.140,87 € 
Altres aportacions: 0,00 € 
Subvenció PUOSC: 75.000,00 € 
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Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals.” 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (4 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/es (LP-PM)). 
 
9.- Proposta d’aprovació del Compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 
2013. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2013. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de l’expedient del Compte General de la Corporació de l’exercici 2013. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar els comptes anuals de 
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
 
Vist que el Compte General de la Corporació 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 del Compte General de la Corporació no requereix la conformitat amb 
les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitats, les quals corresponen a 
l’alcalde (com a ordenador de pagaments), al tresorer i a la secretària interventora de la 
Corporació. 
 
Vist que l’aprovació del Compte General de la Corporació és un tràmit essencial per a la 
fiscalització pels òrgans de control extern. 
 
Atès que l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Hisendes locals (TRLHL) determina que el Compte General de les 
entitats locals i, en concret, el d’aquest Ajuntament, està integrat pels comptes anuals de 
l’Ajuntament i pels d’EMPRIS, SL (societat de capital 100% titularitat de l’Ajuntament). 
 
Vistos els comptes anuals dels dos ens de la Corporació, corresponents a l’exercici 2013, 
conjuntament amb tots els seus annexos i justificants. 
 
Vist que, en data 30 de maig de 2014, van ser informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Vist que, mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 118, de 20 de juny de 2014, 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. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, en data 13 de maig de 2014.  
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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). 
 
Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de maig de 2013, 
publicat al DOGC núm. 6382, de 24.5.2013, relatiu a la forma en què les corporacions locals 
de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el compte general per mitjans 
telemàtics.  
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes 
generals de les entitats locals.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
 Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corporació, integrat pels 
comptes anuals de l’Ajuntament i d’EMPRIS, SL, corresponents a l’exercici econòmic 2013, 
d’acord amb les següents dades: 
 
A. COMPTES ANUALS DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL: 
 
Estats i comptes anuals: 
 
 Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 11.197.090,54 euros, un passiu 
de 11.197.090,54 euros. Els comptes de control pressupostari i comptes d’ordre 
ascendeixen a 20.891.698,25 euros. 
 
 Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 459.123,51 euros. 
 
 Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
535.951,40 euros, unes obligacions pendents de pagament de 193.157,04 euros, uns 
romanents de crèdits totals de 1.481.052,07 euros i un resultat pressupostari ajustat de 
819.317,87 euros. 
 
 Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
711.145,07 euros i obligacions pendents de pagar de 0,00 euros. 
 
 Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència final de 275.144,59 euros. 
 
Annexos als estats i comptes anuals: 
 
 Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de 
34.640.843,55 euros i un total en l’haver de 34.640.843,55 euros. 
 
 Estat de modificacions de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els 
crèdits pressupostaris per un import total de 814.026,73 euros. 
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 Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria total 
de 1.481.052,07 euros, dels quals 373.386,45 euros són per a despeses amb finançament 
afectat i 996.251,43 euros per a despeses generals. 
 
 Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici dóna 
un saldo pendent de cobrament de 213.536,42 euros, un saldo pendent de pagament de 
61.568,37 euros i pagaments pendents d’aplicació d’import 0,00 euros. 
 
Justificants 
 
 Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de 
1.485.237,42 euros i un total de despeses de 1.485.237,42 euros. 
 
 La relació de modificacions de crèdit a l’estat de despeses aprovades durant l’exercici 
2013 ascendeix a 814.026,73 euros i la relació de modificacions de les previsions de l’estat 
d’ingressos és de 814.026,73 euros. 
 
 Relació de modificació de drets i obligacions d’exercicis tancats: el total de modificacions 
de drets d’exercicis tancats és de 19.718,17 euros i en quant a l’import de les obligacions és 
de 2.600,00 euros. 
 
 Acta d’arqueig: les existències finals a 31 de desembre ascendeixen a 275.144,59 euros. 
 
 Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de deutors de 
1.349.218,70 euros i un total de creditors de 237.090,05 euros. 
 
B. Comptes anuals d’EMPRIS, SL: 
 
 Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 129.212,71 euros, un passiu de 
129.212,71 euros i un resultat de l’exercici amb uns guanys de 699,39 euros.  
 
 Compte de pèrdues i guanys: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 699,39 euros. 
 

Segon.- Retre el citat Compte General de la Corporació de l’exercici econòmic per l’any 
2013 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria simple (4 vots favorables 
dels regidors/a (CIU) i 4 abstencions del regidors/es (LP-PM)). 
 
10.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/02. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/02.  
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 14/02. 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
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Vist l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit 
extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit. 
_ 
Ateses les determinacions de l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan s’hagi de 
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el 
pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el 
president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, que haurà 
de ser prèviament informat per la Intervenció, es sotmetrà a l’aprovació del Ple de la 
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així 
mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a 
què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 
_ 
Atès que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit exigeixen l’informe previ de la Intervenció municipal i aprovació del Ple de la 
Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i 
publicitat que el Pressupost municipal, d’acord amb el què estableix l’article 169 del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
_ 
Vist que l’acord d’aprovació inicial s’ha d’exposar al públic per un termini mínim de quinze 
dies hàbils, mitjançant l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament, per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimin pertinents. 
_ 
Atès que les reclamacions que es presentin s’hauran de resoldre pel Ple de l’Ajuntament, 
que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 
del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i 
transferència de crèdit. 
 
Vist que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció de nou 
acord, estenent-se la preceptiva certificació acreditativa per la Secretaria municipal. 
_ 
Vistos els informes de la Intervenció municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost municipal en la seva 
modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit. 
 
Vist que les modificacions que consten a l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/02, a 
nivell de capítols d’ingressos i despeses, es reflecteixen en els següents quadres: 
 
MODIFICACIONS APLICACIONS DE DESPESES: 
 

Capítol  Consignació anterior Increment aplicacions Modifs. Consignació definitiva 

I.- Desp. personal 500.031,76  0,00  0,00  500.031,76  
II.- Desp. béns corrents i servs. 790.790,05  0,00  26.061,44  816.851,49  
III.- Desp. financeres 2.750,00  0,00  1.500,00  4.250,00  
IV.- Transfers. corrents 289.928,42  126,00  7.400,00  297.454,42  
Despeses corrents 1.583.500,23  126,00  34.961,44  1.618.587,67  
VI.- Inversions reals 373.386,45  617.141,29  72.876,81  1.063.404,55  

AP14-07_000119 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/07, de 23 de setembre de  2014 
 
VII.- Transferències de capital 0,00  1.100,00  0,00  1.100,00  
Despeses capital 373.386,45  618.241,29  72.876,81  1.064.504,55  
DESPESES NO FINANCERES 1.956.886,68  618.367,29  72.876,81  1.064.504,55  
VIII.- Actius financers 0,00  0,00  0,00  0,00  
IX.- Passius financers 38.442,89  -38.442,89  0,00  0,00  
DESPESES FINANCERES 38.442,89  -38.442,89  0,00  0,00  

TOTALS…….: 1.995.329,57  579.924,40  107.838,25  2.683.092,22  
 
MODIFICACIONS APLICACIONS D’INGRESSOS: 
 

Capítol  Consignació anterior Increment aplicacions  Modifs. Consignació definitiva 
I.- Impostos directes 879.800,00  0,00  11.000,00  890.800,00  
II.- Impostos indirectes 10.000,00  0,00  700,00  10.700,00  
III.- Taxes i altres ingressos 306.340,00  0,00  24.291,85  330.631,85  
IV.- Transfers. corrents 377.678,66    1.336,44  379.015,10  
V.- Ingressos patrimonials 48.124,46  0,00  2.500,00  50.624,46  
Ingressos corrents 1.621.943,12  0,00  39.828,29  1.661.771,41  
VI.- Alienació d'inversions reals 0,00  0,00  0,00  0,00  
VII.- Transfers. capital 0,00  216.250,00  68.009,96  284.259,96  
Ingressos capital 0,00  216.250,00  68.009,96  284.259,96  
INGRESSOS NO FINANCERS 1.621.943,12  216.250,00  150.918,34  284.259,96  
VIII.- Actius financers 373.386,45  363.674,40  0,00  737.060,85  
IX.- Passius financers 0,00  0,00  0,00  0,00  
INGRESSOS FINANCERS 373.386,45  363.674,40  0,00  737.060,85  

TOTALS………: 1.995.329,57  579.924,40  107.838,25  2.683.092,22  
 
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. 14/02 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 immediatament 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. 
 
Presentada la proposta el Sr. Espuña pregunta si la tramitació de la modificació és la normal 
d’una modificació de crèdit, a lo qual, sota l’indicació del Sr. alcalde, la Sra. secretària 
interventora contesta que sí. 
 
El Sr. Espuña continua preguntant que queda de romanent afectat, novament, la Sra. 
secretària interventora a petició del Sr. alcalde contesta que continua quedant el mateix que 
fins el moment, perquè en aquesta modificació no s’ha utilitzat romanent de cap tipus. En 
concret, explica que en números aproximats hi ha un import de 1.400.000,00 euros totals, 
uns 900.000,00 euros de Romanent per despeses generals, i per últim uns 300.000,00 euros 
de Romanent de tresoreria afectat. 
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També pregunta perquè s’ha augmentat la partida de retribucions a càrrecs electes del 
pressupost inicial. El Sr. alcalde i el Sr. Guillaumes expliquen que no s’ha augmentat, sinó 
que s’ha fet un prorrateig amb l’import de l’aplicació pressupostària dedicada inicialment a la 
pagues extres per import d’uns 51.600,00 euros, amb la resta de partides del Capítol I, 
sense varia l’import total d’aquest, i deixant l’aplicació de pagues extraordinàries del 
pressupost inicial a “0”. 
 
La Sra. Ibáñez pregunta sobre l’increment de 2.000,00 euros de l’aplicació de reparacions a 
la Llar d’infants municipal, i la referent al pati de la Llar. El Sr. Vila i el Sr. Guillaumes 
contesten que s’ha incrementat per realitzar unes obres urgents, per l’adequació de la cuina 
a les determinacions d’una acta d’inspecció de salut realitzada a l’equipament. I en relació al 
pati de la Llar d’infants municipal s’explica que, per motius de seguretat detectats arran de la 
simulació feta en matèria de prevenció d’incendis s’ha d’adequar al pati amb, entre d’altres 
actuacions, la construcció d’una rampa al pati per desallotjar als petits en cas d’incendi pel 
cantó del carrer Puigsacalm. 
 
La Sra. Ibáñez, també pregunta per l’aplicació per l’arranjament del guals al bici carril de la 
zona de la Bòbila. El Sr. Vila i el Sr. Xancó expliquen que es tracte d’una petició feta pel 
Consorci de Vies Verdes per garantir una major seguretat en el tram del bici carril situat 
davant l’Escola la Bòbila. En concret, expliquen que el Consorci es farà càrrec de totes les 
despeses per la senyalització de la zona i canvis de retolació, i que l’Ajuntament s’haurà de 
fer càrrec del cost del rebaix de les voreres a la part esquerra del bici carril pel cantó estret 
dels pisos Artec, es refaran alguns arbres i es col·locaran papereres, es traurà el primer 
arbre situat al començament de l’avinguda Estació, s’arranjarà el tros d’asfalt que ha cedit en 
el tros de la corba que hi ha davant de la xemeneia de la Bòbila, tot amb l’objectiu de 
reforçar la seguretat vial per l’ús de la zona per part del usuaris/es. 
 
Per últim, la Sra. Ibáñez pregunta a què es destina la nova aplicació pels reductors de la Llar 
d’infants. El Sr. alcalde li comenta que es una obra per a la col·locació d’un pas de vianants 
elevat per evitar els danys que provoquen les màquines llevaneus al reductors existents, 
amb  el mateix sistema que ja es va col·locar a l’avinguda Constitució. 
 
El Sr. alcalde, per finalitzar, vol fer un aclariment a la pregunta realitzada pel Sr. Ayats en 
una sessió plenària passada, respecte a l’aplicació d’actuacions de caràcter puntual. En 
concret, en el debat per a l’aprovació de la primera modificació de crèdit d’aquest exercici va 
preguntar que s’imputava a aquesta partida. El Sr. Vila aclareix que s’imputen aquelles 
actuacions petites sense consignació, imprevistes i urgents, que no es poden imputar en 
d’altres partides existents, donant un detall del què s’hi ha imputat fins al moment, entre 
d’altres la col·locació de les bústies del Corb, la compra d’una desbrossadora per Xenacs 
que es va fer malbé, etc. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria simple (4 vots favorables 
dels regidors/a (CIU) i 4 abstencions del regidors/es (LP-PM)). 
 
11.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança del règim general de comunicació 
prèvia i classificació d’activitats innòcues, i controls municipals ambientals, recreatius i 
en matèria de prevenció d’incendis. 
 
Aquest punt de l’Ordre del dia de la sessió es deixa sobre la taula per un defecte de forma en el 
procediment administratiu aplicat. 
 
12.- Acords d'urgència. 
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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.  
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
12.1.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança del règim general de comunicació 
prèvia i classificació d’activitats innòcues, i controls municipals ambientals, recreatius i 
en matèria de prevenció d’incendis. 
 
Assumpte:  
 
Proposta de ratificació dels acords d'aprovació definitiva de l'Ordenança del règim general 
de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls 
municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis, de conformitat amb l'expedient 
tramitat pel consell comarcal per delegació de l'ajuntament.  
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de ratificació dels acords d'aprovació definitiva de l'Ordenança del 
règim general de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i 
controls municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis, de conformitat amb 
l'expedient tramitat pel consell comarcal per delegació de l'ajuntament.  
 
Fets i Fonaments de Dret:  
 
Vist el Conveni per a la delegació i encàrrec de la gestió dels serveis públics de competència 
municipal en matèria de prevenció seguretat i control d’activitats, establiments, 
infraestructures i edificis signat l’any 2011 pel Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament 
de les Preses, l’objecte del qual el constituïa la delegació, per part d’aquest Ajuntament, al 
Consell Comarcal de la Garrotxa, i aquest va acceptar, l'encàrrec de gestió d’assistència 
tècnica i jurídica pel que fa a la competència municipal en matèria d’intervenció 
administrativa de les activitats i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, exclosos tots aquells edificis d’habitatges. 
 
Vist que, en data 11 de juny de 2013, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar 
deroga i deixar sense efecte el “Reglament regulador de les activitats sotmeses a llicència 
municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació” (BOP de Girona núm. 61 de 
31 de març de 2010), i simultàniament va aprovar inicialment l’avantprojecte de l’ordenança 
tipus reguladora de comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i 
controls municipals de llicències ambientals, recreatives i incendis, i derogació del reglament 
vigent, aprovada en el marc de les actuacions d’assistència tècnica a favor dels municipis de 
la comar que van signar el conveni abans referenciat. 
 
Vist que, el plenari de l’Ajuntament de les Preses en la sessió ordinària de data 29 d’octubre 
de 2013, entre d’altres, va aprovar els següents acords 
 
“Primer.- APROVAR DEROGAR I DEIXAR SENSE EFECTE  el “Reglament regulador de les activitats 
sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació”  que ja fou parcialment 
derogat en virtut d’acord de Ple de data 25 de març de 2010. 
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La derogació serà efectiva en el moment que entri en vigor la nova “Ordenança del règim general de 
comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls municipals de llicències 
ambientals, recreatives i incendis”,  que ha d'aprovar el Consell Comarcal de la Garrotxa per delegació de 
l'ajuntament.   
 
Segon.- SOL·LICITAR  al Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi una actuació d’assistència tècnica 
relativa a la redacció i aprovació de l'avantprojecte d'Ordenança del règim general de comunicació prèvia 
d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls municipals de llicències ambientals, 
recreatives i incendis. 
 
Tercer.- DELEGAR  en el Consell Comarcal de la Garrotxa que realitzi simultàniament els tràmits administratius  
d'informació pública dels expedients de derogació del Reglament i d'aprovació de l'esmentada Ordenança,  tot de 
conformitat amb el que preveu l'article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis.  
 
Quart.- Una vegada aprovada amb caràcter definitiu, l'ajuntament aprovarà la ratificació dels acords adoptats pel 
Consell Comarcal, als efectes de la seva entra en vigor com a Ordenança municipal.   
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa”. 
 
Vist que aquests acords delegaven al Consell Comarcal de la Garrotxa la realització 
simultània de les tasques de tramitació administrativa d’informació pública dels expedients 
de derogació del Reglament esmentat i l’aprovació de l’Ordenança referenciada, tot de 
conformitat amb el que preveu l'article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS). 
 
Vist que el Consell Comarcal per delegació d’aquest va procedir a tramitar el procés 
d'aprovació de l'Ordenança, fent l'aprovació inicial i informació pública al BOP número 189 
de 2 d'octubre de 2013 i al DOGC de data 9 d'octubre de 2013.  
 
Vist que, en data 26 de novembre de 2013 (BOP número 226), es va publicar l'edicte 
d'aprovació definitiva de l'Ordenança, atenent que durant el termini d’exposició al públic no 
es  va presentar cap al·legació ni reclamació, i per tant els acords han esdevingut aprovats 
amb caràcter definitiu. 
 
Vist que, una vegada aprovada amb caràcter definitiu per part del Consell Comarcal és 
preceptiu que l'Ajuntament aprovi la ratificació dels acords adoptats pel Consell Comarcal, 
als efectes de la seva entrada en vigor com a Ordenança municipal.  
 
Ateses les determinacions dels articles 25.1 a) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
dels articles 4.1 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, 
de l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i dels articles 
62 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis (ROAS).  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Ratificar els acords d'aprovació definitiva de l'“Ordenança del règim general de 
comunicació prèvia d’activitats, classificació de les activitats innòcues i controls municipals 
de llicències ambientals, recreatives i incendis”, i derogació del Reglament vigent, tot de 
conformitat amb l'expedient tramitat pel Consell Comarcal per delegació de l'Ajuntament de 
les Preses.  
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El text íntegre de l'Ordenança aplicable al municipi de les Preses és el que consta publicat 
com a Ordenança tipus en el BOP de Girona número 189 de data 2 d'octubre de 2013. 
 

Segon.- Publicar els presents acords al BOP de Girona. 
 

Tercer.- Comunicar una còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de la seva entrada en vigor com a Ordenança municipal, tal com 
s'estableix a l’article 70.2 de la Llei de Bases del règim local. 

 
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt es realitzen els següents precs i preguntes: 
 
La Sra. Ibáñez pregunta, vist a les dates que estem de setembre com està el tema de la 
calefacció a l’Escola la Bòbila?. El Sr. alcalde contesta que s’ha apartat una mica del tema els 
últims tres mesos de forma expressa per veure com es desenvolupava la situació, perquè a 
finals del curs escolars, és a dir, a principis de juliol els d’Infraestructures van nomenar una 
persona responsable, una tècnica, perquè controles personalment la solució del llistat de 
deficiències que encara hi ha. La setmana passada, explica que va rebre un correu de 
l’arquitecte, el Sr. Robert Benedé, on li comentava que tenia un informe emès per la 
responsable on s’informava que no es complia amb totes les deficiències perquè faltava 
finalitzar el tema dels tancaments d’alumini pendents d’acabar per l’empresa Aluminis 
Granollers. En aquest sentit, el departament hi està al cim. 
 
En relació a l’estat de la caldera, el Sr. Vila explica que tècnics propis que han vingut de 
l’empresa de manteniment que va adjudicar el Departament d’Ensenyament, fora dels partes 
de treball, comenten que és la pitjor maquinària que han vist mai, i que no la recomanaran per 
cap altre projecte. Estan fent el possible per la càrrega de l’estella, van col·locar un equipament 
pneumàtic fora de la caldera per espirar directament la sitja, comenta el Sr. Vila que l’última 
càrrega va venir un camió especialitzat a fer-la. I per últim, el Sr. alcalde explica que en tema de 
fusta tot ha funcionat bé, tot el contrari que la maquinària. 
 
El Sr. Ayats diu que, com ja havia comentat inicialment, la solució hauria estat treure-la i  
començar la col·locació de la caldera de nou. 
 
La Sra. Ibáñez pregunta si no hi ha cap altra alternativa que permeti treure l’actual i col·locar-ne 
una de nova. 
 
El Sr. Vila contesta que s’hi hagués estat una licitació feta per l’Ajuntament, es podria haver 
utilitzat la garantia presentada per l’empresa adjudicatària, i s’hauria canviat la caldera per 
solucionar el problema, però no és així, i a més es tracte d’una obra que no està entregada i no 
ho estarà fins que s’acabi el crèdit a ICF d’aquí vint-i-cinc anys.  
 
El Sr. Vila comenta que la sensació és que, n’hi el propi Conseller, se n’ha sortit amb el tema 
de la caldera de l’Escola la Bòbila. 
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La Sra. Ibáñez comenta que és una llàstima que la mainada siguin els que pateixin les 
conseqüències d’aquesta situació, a lo qual el Sr. alcalde respon que, essent clars, els 
usuaris no s’han queixat mai de tenir fred ni els pitjors moments a l’inici de l’ús de les 
instal·lacions, perquè hi va haver el suport de l’AMPA, i com sabeu, comenta el Sr. alcalde, 
m’hi he implicat d’una manera personal per solucionar aquest tema que no es pot deixar així.  
 
A més a més, s’ha dut a terme diverses actuacions per anar solucionant  deficiències com 
l’emporlanat d’una rampa que s’havia deixat a mitges amb sauló, per evitar problemes amb 
la baixada d’aigües quan plou, tal i com es va fer al carrer del Camp del Prat o el camí de la 
Casa nova. 
 
Per la resta de temes, el Sr. alcalde comenta que hi seguirà insistint, que no es signarà cap 
acta de recepció fins que tot no estigui en correctes condicions. 
 
El Sr. Espuña i la Sra. Ibáñez comenten que la rassa oberta al carrer Portal, d’uns 4 o 8 cms 
és molt perillosa donat el trànsit que hi ha en aquest carrer. El Sr. Vila comenta que, avui 
mateix, ho ha comentat amb els Serveis tècnics municipals, i que adoptaran les mesures 
necessàries, perquè l’empresa sol·licitant agilitzin els treballs, i adoptin les mesures de 
seguretat necessàries. 
 
El Sr. Ayats comenta que té una sol·licitud, explica que a la Zona esportiva hi ha les tapes 
de clavegueram que fan un soroll molt molest cada vegada que un cotxe i passa pel damunt, 
sobretot a la nit, el Sr. Guillaumes explica que, precisament, ja s’està al cas del problema, i 
que aquesta setmana s’ha encarregat a una empresa la compra i substitució de les que faci 
falta substituir. 
 
Alhora, la Sr. Pagès, comenta que a la Zona esportiva hi ha dos reductors, els qual tenien a 
la banda dues pil·lones de color blau per evitar que els cotxes que baixen, no ho facin a tota 
velocitat envaint part, fins i tot de la vorera. El Sr. alcalde comenta que es mirarà com 
solucionar el tema, potser, posant-hi pil·lones de ferro com el pas de vianants del davant de 
la Llar d’Infants. 
 
La Sra. Ibáñez comenta que els aparcaments nous que s’han fet a la carretera de Santa 
Coloma, la zona del pas de vianants nou que s’hi col·locat, no està rebaixada. El Sr. Vila, 
respon que el pas de vianants s’ha traslladat al davant del Banc Popular, i que ja està 
rebaixat, tot senyalitzat i pintat de nou, i afegeix que, potser fins i tot avui, s’ha col·locat el 
rètol d’aparcament amb temps limitat. 
 
El Sr. Ayats pregunta com està l’obra de construcció de la casa situada a la carretera d’Olot 
al costat del transformador d’Endesa, propietat del Sr. Morera, perquè és un problema pel 
pas dels veïns, i per això, demana que s’enretirin les valles i s’acabin les voreres. El Sr. Vila 
contesta que mirarà com solucionar el problema d’accés pels vianants, i s’hi ha caducat la 
llicència d’obres. 
 
Per últim, la Sra. Ibáñez, comenta que a la Zona del Pladevall, aquests últims dies arran de 
les fortes pluges que hi ha hagut, alguns veïns han tingut problemes amb els desaigües. El 
Sr. alcalde explica que és un problema, de fa molts anys, provocat per la pròpia situació 
física del riu i l’orografia del terreny, tal i com ja es va recollir amb el Pla del clavegueram 
redactat pel Sigma, i que es van fent actuacions per pal·liar-lo, com el tub col·locat davant 
de l’empresa Cartolot, que ha solucionat part del mateix problema a la zona industrial. 
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La Sra. Boix afegeix que les inundacions, també, s’han vist a l’avinguda de la Constitució, i 
el Sr. alcalde comenta que, precisament, en aquesta zona del municipi, temps enrere, el 
problema arribava fins al final del carrer, i part es va pal·liar col·locant un tub fins a la 
cantonada per evitar que l’aigua anés a parar allà, es glaces i provoques problemes al joves 
que esperen l’autobús per anar a l’escola. 
 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent ¾ de 10 de 
la nit, 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 – Sra. Olga Fornós i Mir 
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