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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 
Núm.:  14/04. 
Data:  Dimarts, 29 d’abril de 2014. 
Caràcter:  Extraordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De 2/4 i 3 minuts de 9 del vespre fins a 2/4 de deu del vespre. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 
 
Alcalde/president:   Sr. Pere Vila Frigola, alcalde (CIU). 
Regidors/es:    Sr. Josep M. Cros Roca, primer tinent (CiU). 

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. 
 
 
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.- Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de 
maig de 2014. 
2.- Proposta d’aprovació del “Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de 
les Preses per a la instal·lació d’un punt digital d’informació turística”. 
3.- Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses amb 
efectes 1 de gener de 2013. 
4.- Proposta d’aprovació del “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al finançament del servei de transport escolar no obligatori”. 
5.- Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni 
mundial de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 
6.- Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació de competències municipals en matèria de 
sanejament en alta i reutilització de les aigües regenerades a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa als efectes de la seva constitució en Entitat Local de l’Aigua (ELA)”. 
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7.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col·laboració per a la redacció del Pla Especial Urbanístic 
del Bosc de Tosca”. 
8.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/01. 

 

 

 
 

1.- Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions al Parlament Europeu del 
dia 25 de maig de 2014. 
 
Amb l’objectiu de donar compliment al que estableix l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), i a l’efecte de lo determinat en els 
articles 27.5 i 101.2 d’aquesta Llei, i complertes totes les formalitats legals establertes, 
aquest Ajuntament, mitjançant sorteig i per unanimitat de tots els regidors/es que 
component el Consistori, s’han format les 2 Meses electorals amb les persones que 
s’expressen i per als càrrecs que es detalla tot seguit: 
 
MESA A 

 

TITULARS I  TITULARES 
 

PRESIDENT/A: SR./SRA. 

PRES/DENTE/A: D/Da. 

GIL CAMPANARIO FRANCISCA 52257499G 0401 AV CONSTITUCIO (DE LA ) 23 PLADEVALL 

1rVOCAL: SR./SRA. 

1° VOCAL: D/Da. 

VILAR CARRILLO JESUS MANUEL 37392663E 0923 C/ FAIG 27 PTAA 

2n VOCAL: SR./SRA. 

2° VOCAL: D/Da. 

SOLER MIARNAU MARIA CARMEN 77897800C 0856 C! MAJOR 21 

 

 

SUPLENTS I  SUPLENTES 
 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 

DE PRES/DENTE/A: D/Da. 

FEIXAS FEIXAS MOISES 77912883S 0338 C! MAJOR 34 PISO P01 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 

DE PRES/DENTE/A: D/Da. 

MONTENEGRO GALLARDO ESTEFANIA 40340919T 0587 AV ESTACIO (DEL') 8 BLQ 1 PISO PBJ PTA 1 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. 

DE 1° VOCAL: D!Da. 

ORTIZ MANZANO JOSEP 39164147T 0623 PLACA EUROPA (D') 2 PLADEVALL 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. 

DE 1° VOCAL: D/Da. 

BRIONES PRAT SUSANA 40321618L 0108 PLACA EUROPA (D') 6 PLADEVALL 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. 

DE 2° VOCAL: D/Da. 

SANCHO MOREJON MARIA TERESA 46672062W  0811 AV CONSTITUCIO (DE LA) 30 PLADEVALL 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. 

DE 2° VOCAL: D/Da. 

PRAT VILA MONTSERRAT 77893444B 0694 PG GIRONA (DE) 32 PISO P01 PLADEVALL 

 
MESA B 

 

 

TITULARS I  TITULARES 
PRESIDENT/A: SR./SRA. 

PRES/DENTE/A: D/Da. 

ROURA RODRIGUEZ XAVIER 77912017T 0320 CTRA SANT MIQUEL DEL CORB (DE) 10 PISO P01 PTA 

1 SANT MIQUEL DEL CORB 

1rVOCAL: SR./SRA. 

1° VOCAL: D/Da. 

RIBALTA SERRA MARIA CARMEN 46672932K 0301 C/ VOLCA RACO 22 PISO P01 PTA 2 BOSC DE TOSCA 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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2n VOCAL: SR./SRA. 

2° VOCAL: D/Da. 

VILA PLANELLA EVA 43634338A 0409 CTRA OLOT (D') 18 PISO P01 BOSC DE TOSCA 

 
 

SUPLENTS I  SUPLENTES 
 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 

DE PRES/DENTE/A: D/Da. 

SOY BANUS MERITXELL 43635578R 0374 AV ZONA ESPORTIVA (DE LA) 34 BOSC DE 

TOSCA 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 

DE PRES/DENTE/A: D/Da. 

VIDAL PALOL DE EDUARD 07263929T 0404 AV ZONA ESPORTIVA (DE LA) 17 BOSC DE 
TOSCA 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. 

DE 1° VOCAL: D!Da. 

PASTORET ALSINA JULIA 46672510J 0253 CTRA PINYA (DE LA) 13 BOSC DE TOSCA 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. 

DE 1° VOCAL: D/Da. 

SALA MARGUI JOSEFA 77900463S 0335 CTRA SANT MIQUEL DEL CORB (DE) 5 

SANT MIQUEL DEL CORB 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. 

DE 2° VOCAL: D/Da. 

TRIADU BARTRINA ANNA 77916102Z 0394 VENAT POCAFARINA  (DE) 9 PISO PBJ 
POCAFARINA 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. 

DE 2° VOCAL: D/Da. 

ERAZO PAREDES RICHARD MANUEL 45171705G 0117 C/ VOLCA RACO 21 PISO P01 BOSC DE 
TOSCA 

 
2.- Proposta d’aprovació del “Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses per a la instal·lació d’un punt digital d’informació 
turística”. 
 
Assumpte:  

Proposta d’aprovació del “Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les 
Preses per a la instal·lació d’un punt digital d’informació turística”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del “Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses per a la instal·lació d’un punt digital d’informació turística”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni: 

“REUNITS 
 
D'una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa que actua en nom 
d'aquesta institució, assistit pel secretari, Sr. Jordi Jové i Perich; 
 
D’altra part, el Sr. Pere Vila i Frigola, alcalde de les Preses, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de les Preses, assistit per la secretària, Sra. Olga Fornós Mir; 
 
EXPOSEN 
 
Que el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses són socis de Turisme Garrotxa, l'ens 
de promoció turística comarcal; 
 
Que és voluntat del Consell Comarcal de la Garrotxa millorar i ampliar la informació turística i la franja 
horària en que aquesta es proporciona a la Garrotxa; 
 
Que per aquest motiu, el Consell Comarcal de la Garrotxa, juntament amb Turisme Garrotxa, ha creat la 
Xarxa de Punts Digitals d'Informació Turística de la Garrotxa, una xarxa que proporciona informació de la 
comarca i de cada municipi on està implantada, amb una imatge i gestió unificades; 
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Que en data 9 de desembre de 2010 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar inicialment 
l’expedient de creació i establiment del servei públic comarcal d'informació turística anomenat “Xarxa de 
Punts Digitals d'Informació turística de la Garrotxa”, el qual inclou la memòria justificativa de l’oportunitat de 
l’establiment, l’informe econòmic financer del servei, i el reglament d’organització del servei. 
 
El propi reglament del servei preveu que la Xarxa de Punts Digitals d'Informació turística de la Garrotxa és 
configura com un servei  assumit com a propi pel Consell Comarcal de la Garrotxa, que es gestionarà 
directament mitjançant convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca que vulguin establir un 
punt d'informació digital dins el seu terme municipal. No obstant, la gestió dels continguts dels punts 
d'informació i la coordinació del servei serà assumida per l'Associació  la  Garrotxa  Terra  d'Acolliment  
Turístic  (Turisme  Garrotxa)  en  qualitat  d'ens  de promoció turística comarcal del qual n'és membre 
fundador el propi Consell Comarcal. 
 
Així doncs, en base a les previsions del reglament del servei i de la voluntat dels òrgans de govern 
d'ambdós ens locals de subscriure un conveni de cooperació consensuada per la prestació del servei, 
aquests convenen els següents: 
 
ACORDS 
 
1. El Consell Comarcal de la Garrotxa instal·larà al carrer Antiga Estació, s/n  de les Preses (davant de 
l'Oficina de Turisme) un terminal digital d'informació turística del model 46 polzades i alta lluminositat, amb 
peu. 
  
2. El Consell Comarcal es farà càrrec de la coordinació de la informació publicada als terminals, de la gestió 
i actualització dels continguts d'àmbit comarcal, de l'allotjament dels continguts en un servidor, de 
l'assistència tècnica online, de l'actualització software, de l'assistència tècnica amb desplaçament i de 
l'assegurança. 
 
3. L'Ajuntament es farà càrrec de les obres i instal·lacions necessàries per a la posada en marxa del 
terminal: presa d'electricitat i d'Internet (i el seu subministrament), adaptació del vidre (si s'escau), i les obres 
per a la instal·lació dels ancoratges del terminal. També es farà càrrec de la neteja periòdica del terminal i 
de la gestió dels continguts d'àmbit local que apareixeran al/s terminal/s implantat/s al seu municipi. 
 
4. L'Ajuntament de les Preses assumirà una quota de 1.106,79 euros anuals en concepte de manteniment. 
El Consell Comarcal utilitzarà els ingressos derivats de les quotes municipals per pagar les despeses de les 
que es farà càrrec, esmentades al punt 2, i per poder fer front a futures reparacions o substitucions de 
terminals que no cobreixin ni l'assistència tècnica ni l'assegurança. 
 
5. L’Ajuntament de les Preses vetllarà per la conservació i pel manteniment del punt digital, com un immoble 
més del municipi i comunicarà al Consell Comarcal de la Garrotxa qualsevol problema que hi detecti. Des 
del moment del venciment de la garantia, el manteniment i reparació dels desperfectes que pugui patir són 
responsabilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa, sempre i quan no siguin produïts per una negligència 
aliena al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
6. El Consell Comarcal de la Garrotxa, a través de Turisme Garrotxa, afavorirà la promoció del punt digital 
amb totes les accions que li siguin possibles. 
 
7. Es crea una comissió de seguiment que estarà formada per un tècnic o representant de l'ajuntament, 
juntament amb representants tècnics de Turisme Garrotxa i del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta 
comissió es reunirà sempre que ho demani alguna de les parts. Tindrà com a funció definir l'estructura de 
menús amb preselecció de l’idioma per tal d'accedir a un conjunt limitat de continguts web centrats en el 
web de Turisme Garrotxa i en l'apartat de turisme del web de l'ajuntament on està instal·lat cada terminal i la 
seva imatge exterior i interior. També tindrà com a funció fer el seguiment de l'estat de la xarxa, avaluar les 
estadístiques, fer propostes de millora i revisar les quotes. En aquest cas, caldrà que faci una proposta de 
modificació de les quotes per tal que siguin aprovades pels òrgans de govern del Consell Comarcal i 
l'ajuntament. Es deixarà constància de la reunió de la comissió mitjançant una acta dels acords adoptats. 
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8. La durada del conveni serà indefinida. 
 
9. Són causes d'extinció del present conveni: 
 

a) Per mutu acord de les parts o per incompliment de les clàusules d’aquest conveni. 
b) En cas de manca d’afluència d’usuaris, a la vista de les estadístiques, el Consell Comarcal  de  la  
Garrotxa  podrà  decidir,  previ  consens  de les  dues parts,  rescindir  el conveni. 
c) L'ajuntament podrà rescindir el conveni amb efectes del primer dia de cada any natural amb un pre-
avís de 2 mesos (l'acord de rescindir el conveni haurà de ser comunicat abans del dia 1 de novembre 
previ a l'any natural que ha de deixar tenir efecte). 

 
10. El  present  conveni  té naturalesa jurídica  de  conveni  interadministratiu  de  cooperació, de caràcter 
voluntari i negocial, 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. 
 
En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni per duplicat, al lloc i data esmentats en 
l’encapçalament." 
 

Ateses les determinacions de 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 (ROAS). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar el “Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les 
Preses per a la instal·lació d’un punt digital d’informació turística”. 

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

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables dels regidors/a (LP-PM)). 

 
3.- Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de 
les Preses amb efectes 1 de gener de 2013. 
Assumpte:  

Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses amb 
efectes 1 de gener de 2013. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les 
Preses amb efectes 1 de gener de 2013. 
 
Fets i fonaments de Dret: 

 
Atès el contingut del Reial decret 1016/2013, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a 1 de gener de 2013 (BOE 
núm. 311, de data 28 de desembre de 2013). 
 
Atès el que disposa l’article 16 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) i els articles 81 i següents del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial les entitats locals. 
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Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat a l’Ajuntament de les Preses la xifra de 
1.779 habitants a les Preses, amb efectes 1 de gener de 2013. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses amb 
efectes 1 de gener de 2013: 1.779 habitants. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a l’Àrea del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de les 

Preses. 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables dels regidors/a (LP-PM)). 

 
4.- Proposta d’aprovació del “Conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al finançament del servei de 
transport escolar no obligatori”. 
 
Assumpte:  

Proposta d’aprovació del “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses per al finançament del servei de transport escolar no obligatori”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu l’aprovació del “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al finançament del servei de transport escolar no obligatori”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni: 

“REUNITS 

D’una banda el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, en exercici de les 
facultats que li confereix l’article 13 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. 

D’ altra banda, l’Il·lustríssim senyor Pere Vila Frigola, alcalde de l’Ajuntament de les Preses, en exercici de 
les facultats que li confereix l’article 53.1a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya. 

MANIFESTEN 
 
1. Que el Consell Comarcal té delegades les competències per la gestió del servei de transport escolar a la 
comarca de la Garrotxa; competències i serveis que ha de dur a terme d’acord amb el decret 161/1996, de 
14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat 
en l'educació obligatòria. 
 
2. Que el Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona diverses rutes de transport escolar considerades com a 
no obligatòries a la comarcal de la Garrotxa. 



 

 
 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/04, de 29 d’abril de 2014 

 

AP14-01_00047 

3. Que la dotació econòmica que atorga el departament d’Ensenyament per a l’organització i gestió de 
transports considerats com a no obligatoris, no cobreix la totalitat de costos que en suposa la seva 
organització la qual cosa exigeix buscar altres vies de finançament. 

4. Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar un nou conveni de col·laboració 
interadministratiu, 

PACTES 
 
Primer.-  Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l'Ajuntament de les Preses per al finançament del servei de transport escolar considerat no obligatori. 
 
Segon.-  Càlcul de costos efectius del servei i finançament  
 
L’Ajuntament es compromet a finançar la quantitat no coberta de les rutes que hi hagi al seu municipi, en la 
quantitat resultant de la diferència entre la despesa i els ingressos imputats a les rutes del seu municipi.   
 
Al final de cada curs escolar el Consell Comarcal de la Garrotxa calcularà els costos efectius del servei 
(directes i indirectes) i els ingressos obtinguts provinents de les aportacions d’altres administracions i dels 
usuaris, i ho comunicarà a l’ajuntament per mitjà d’un informe desglossat.    
 
Dins els costos indirectes a finançar per l’ajuntament s’inclourà el mateix percentatge de gestió que aplica el 
Departament d'Ensenyament, en la gestió dels serveis de menjador i transport escolar. 
 
Tercer.-   Pagament 
 
El Consell Comarcal comunicarà a l’Ajuntament la quantitat que li correspon pagar, i aquest procedirà a 
realitzar el pagament mitjançant transferència bancària en el termini màxim d’un mes.  
  
Quart.-  Vigència 
 
Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva signatura i es considerarà vigent per a temps indefinit. 
 
Cinquè.-   Causes d’extinció.   
 
El present conveni es resoldrà: 
 

a) Per mutu acord entre les parts. 
b) Per manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de 3 mesos. 
c) Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa aplicable. 
d) Per finalització del període d’activitat i vigència. 

 
Sisè – Jurisdicció competent.  
 
En tot el no previst en aquest conveni, es resoldrà de comú acord entre les parts. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.” 
 

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

Primer.- Aprovar el “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses per al finançament del servei de transport escolar no obligatori”. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
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Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables dels regidors/a (LP-PM)). 

 
5.- Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la candidatura per a la declaració de 
Patrimoni mundial de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll. 
 
Assumpte:  

Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni 

mundial de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 

Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la Moció de suport a la candidatura per a la declaració de 
Patrimoni mundial de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL 

DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR  
DE SANTA MARIA DE RIPOLL 

 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la 
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i 
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va 
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per 
la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos 
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del 
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres, 
continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada 
esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les 
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies 
catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, 
capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com 
les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o 
menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la 
segona meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat 
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels 
joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos 
de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle 
XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del 
seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han 
posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en el 
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món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i 
pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada de 
Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal 
estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix totes 
i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal excepcional 
establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la 
Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i 
preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 
va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser 
declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll 
per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del 

Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables dels regidors/a (LP-PM)). 

 
6.- Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació de competències municipals 
en matèria de sanejament en alta i reutilització de les aigües regenerades a favor del 
Consell Comarcal de la Garrotxa als efectes de la seva constitució en Entitat Local de 
l’Aigua (ELA)”. 
 
Assumpte:  

Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació de competències municipals en matèria de 
sanejament en alta i reutilització de les aigües regenerades a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa als efectes de la seva constitució en Entitat Local de l’Aigua (ELA)”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu l’aprovació del “Conveni per la delegació de competències municipals en matèria 
de sanejament en alta i reutilització de les aigües regenerades a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa als efectes de la seva constitució en Entitat Local de l’Aigua (ELA)”. 
 

Fets i fonaments de Dret: 
 
“REUNITS: 
 
D’una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa,  amb domicili a l’Av. 
Onze de Setembre, núm. 22, de la ciutat d’Olot., facultat per acord plenari del Consell Comarcal de la 
Garrotxa de data 13 de març de 2014. 
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I de l’altra el/la Sr. Pere Vila Frigola, alcalde de l’Ajuntament de les Preses amb domicili al carrer Major, 2 de 
les Preses, facultat per acord plenari de l’ajuntament de data 11 de juny de 2011. 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- D’acord amb l’article 15.1 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, la constitució d’una entitat local d’aigua bàsica, ELA, d’àmbit 
supramunicipal exigeix als municipis que s’hi integrin l’atribució de totes les seves competències en matèria 
de serveis d’aigua o bé d’una part d’aquestes, així com les instal·lacions que hi estan vinculades. 
 
II.- El Programa d'Actuació Comarcal de la Garrotxa, en les seves Bases d'Actuació (Àmbit IV Medi Ambient 
- Cicle de l'Aigua) preveu que la comarca de la Garrotxa assumeixi, en base a la normativa sectorial 
d'aigües,  les competències en matèria de tractament de les aigües residuals següents: 
 
“a)..  b) .. c) ... 
d)  Recepció de les instal·lacions executades per altres ens i prestació del servei de sanejament d'aigües 
residuals. 
e) Condició d'administració actuant en el àmbit de la comarca. 
f)  Elaboració i aprovació d'un reglament d'àmbit comarcal regulador dels abocaments a xarxes de 
clavegueram. 
g) Facultats de vigilància, control i sanció relacionades amb els abocaments a la xarxa de clavegueram. 
h) Gestió i manteniment de les depuradores i col·lectors de la comarca. 
i) i j).....” 
III.- Per altra banda el Consell Comarcal té assumides les funcions d’Administració actuant del servei públic 
de sanejament en alta.  Aquestes funcions han estat històricament reconegudes per la Junta de Sanejament 
mitjançant conveni de col·laboració de data 17 de maig de 1999, i posteriorment també han estat 
reconegudes en virtut del conveni d'atribució de fons per part de l'Agència Catalana de l'Aigua signat en 
data 23 de desembre de 2005 i posteriors pròrrogues.   
 
IV.- En data 23 de setembre de 2002,  el Consell d'Alcaldes de la Garrotxa  va informar favorablement el 
conveni tipus per a la delegació municipal dels sistemes de sanejament i la seva gestió.  Aquest conveni  va 
ser subscrit per la pràctica totalitat del municipis de la comarca que varen delegar a favor del Consell 
Comarcal la gestió de les aigües residuals en el seu terme municipal. 
 
V.- En virtut de l’aprovació del Programa d’actuació i de les corresponents delegacions, els municipis 
signants ja han atribuït al Consell Comarcal les seves competències en una part del cicle hidràulic, 
concretament, el sanejament en alta de les aigües residuals urbanes, amb els corresponents serveis i 
instal·lacions. Per tant, queden degudament acreditats els requisits necessaris per constituir-se en ELA 
envers el servei públic indicat. 
 
VI.- A la vista d’aquesta voluntat, en data 1 de juliol de 2013 el Consell Comarcal de la Garrotxa,  mitjançant 
Decret de Presidència va aprovar iniciar el procediment administratiu per a la constitució del Consell 
Comarcal de la Garrotxa en entitat local d’aigua bàsica, ELA, de sanejament d’aigües residuals, (inclosa la 
reutilització d’aigües regenerades amb les degudes concessions i autoritzacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua). 
 
VII.- L’Agència Catalana de l’Aigua en data 15 d’octubre de 2013 va emetre l’informe preceptiu al qual es 
refereix l’article 15.4 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,  informant favorablement la constitució del Consell Comarcal de la 
Garrotxa en ELA de caràcter bàsic supramunicipal, amb la condició que prèviament s’ha de concretar qu ins 
són els municipis inclosos i comptar amb les corresponents atribucions de competències en matèria de 
sanejament i reutilització de les aigües, degudament actualitzades en el marc del TRLMAC i el Decret 
130/2003 de 13 de maig que aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.  
 
VIII.- A la vista d’aquests antecedents, els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la  Garrotxa 
volen establir els vincles de col·laboració necessaris per garantir un correcte tractament i gestió de les 
aigües residuals produïdes en el seu municipi i que d’acord amb el previst en el Text Refós de la legislació 
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en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, manifesten la 
seva voluntat d’establir amb la resta de municipis de la comarca una Entitat Local d’Aigua de caràcter bàsic 
per al sanejament, com a primer pas per arribar, si s’escau,  a establir una ELA qualificada. 
 
Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document: 
 
CONVENEN: 
 
Primer.-  Que els ajuntaments signants atribueixen al  Consell Comarcal de la Garrotxa la competència per 
constituir-se en  ELA en caràcter bàsic en matèria de sanejament d’aigües residuals, (inclosa la reutilització 
d’aigües regenerades amb les degudes concessions i autoritzacions de l’Agència Catalana de l’Aigua). 
 
L’esmentada atribució comporta que el Consell Comarcal, en qualitat d’ELA,  assumeixi expressament les 
següents tasques relacionades amb la gestió de les aigües residuals en el seu terme municipal: 
 

a) Gestió dels sistemes de sanejament: planta depuradora, col·lectors en alta, i estacions de bombament, 
compreses en l’annex al present conveni a més de les que puguin ser delegades després de la seva 
signatura. 
b) Gestió i control del sistema d’inspecció de les aigües residuals d’origen industrial abocades al sistema 
de sanejament,  control dels permisos d’abocament,  aprovació  de les ordenances de gestió i control,  i 
potestat sancionadora.  
c) La presentació de les sol·licituds de fons a l’ACA i la gestió íntegra de qualsevol altre sistema de 
finançament que en el futur es pugui establir.  
d) El manteniment del programa de gestió i els treballs que siguin necessaris per al manteniment, neteja i 
conservació de lleres, en el marc de les actuacions acordades. 
e) L’establiment per acord mutu amb els municipis de qualsevol altre servei relacionat amb el sanejament 
integral del mateix  o al cicle integral de l’aigua.  
f) Les capacitat perquè el Consell Comarcal actuï com a ens gestor dels sistemes de sanejament de la 
comarca, assumint les tasques de planejament i les propostes d’actuació i controlant el desenvolupament 
del Pla de Sanejament de les aigües residuals urbanes, a la comarca de la Garrotxa. 

 
L’àmbit territorial de l’ELA a constituir per part del Consell Comarcal de la Garrotxa coincideix amb el territori 
comprès pels municipis signants del present conveni, que serà susceptible de ser ampliat o reduït en virtut 
de futures ampliacions de nous municipis,  o per la baixa d’aquests comunicada d’acord amb el que 
estableix el Pacte  Onzè.   
 
Segon.-  El Consell Comarcal de la Garrotxa, constituït com a ELA, es compromet a gestionar els sistemes 
de sanejament i els serveis  municipals relacionats amb el cicle del aigua que hagin estat delegats, amb les 
màximes garanties.  Al mateix temps es compromet a actualitzar i aprovar en el seu ple el Programa de 
Sanejament de la Garrotxa, que serà la base per a la implantació de nous serveis o la modificació del 
previstos. 
 
Tercer.-  Els ajuntaments signants  es comprometen  a satisfer el valor del cost dels serveis delegats que no 
sigui directament assumit per l’ACA, per això serà imprescindible, però, l’aprovació per part del Consell 
Comarcal del corresponent estudi de costos que fixarà les tarifes i/o taxes del servei, les quals seran 
aprovades mitjançant Ordenança fiscal corresponent.   
 
Quart.-  Els ajuntaments signants es comprometen a informar al Consell Comarcal de la Garrotxa dels 
canvis que es donin en el seu municipi pel que fa a la distribució o ampliació de les connexions de 
clavegueram nous o ja existents, ja siguin públiques com privades i també es tractin de connexions 
domèstiques o industrials.  La informació s’haurà de trametre en suport informàtic compatible amb els 
sistemes de gestió geo-referenciada que disposi el Consell Comarcal.   
 
Cinquè.-  Els ajuntaments signants autoritzen  al Consell Comarcal de la Garrotxa, constituït en ELA,  per tal 
que presti el servei mitjançant qualsevol forma jurídica admesa en dret, i a la realització dels contractes 
públics necessaris per a la prestació dels serveis delegats, si així ho creu convenient i necessari per garantir 
el funcionament dels serveis. 
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Sisè.-  El Consell Comarcal de la Garrotxa, es compromet a mantenir informats  els Ajuntaments de totes 
aquelles actuacions que puguin afectar el normal funcionament dels serveis. 
Setè.-  Els ajuntaments signants i el Consell Comarcal de la Garrotxa, hauran de nomenar un representant 
per a resoldre de comú acord tot el no previst en aquest conveni. 
 
Vuitè.-  Amb la signatura del present conveni s’entén que els ajuntaments signants,  acrediten i autoritzen al 
Consell Comarcal de la Garrotxa per a poder dur a terme els serveis que li han estat encomanats, donar-li la 
cobertura jurídica necessària per a la seva realització davant de tercers, així com la informació necessària. 
 
Novè.-  El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir i facilitar als  ajuntaments signants  els 
controls industrials i de funcionament dels sistemes públics de sanejament del seu terme municipal sempre 
que l’Ajuntament ho sol·liciti. 
 
Desè.- Els ajuntaments signants autoritzen al Consell Comarcal de la Garrotxa,  com interlocutor únic pel 
que fa a la transmissió d’informació sobre les aigües residuals del seu municipi davant de l’ACA o 
administració competent.  
 
Onzè.-  Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva signatura i es considerarà indefinit.  En cas de 
denúncia per qualsevol de les dues parts, caldrà considerar sempre els terminis dels contractes 
d’adjudicació i esperar  la seva finalització per tal de no afectar amb la renúncia a tercers. En qualsevol cas, 
la renuncia unilateral s’haurà de fer per anys naturals complerts  i s’haurà de comunicar amb un termini 
mínim de tres mesos abans que finalitzi l’anualitat vigent.  
 
Dotzè.-  Es faculta al Consell Comarcal perquè aprovi les addendes específiques amb cadascun dels 
ajuntaments signants del present conveni,  en virtut del quals es definiran els sistemes,  els equipaments 
que es cedeixen, col·lectors, bombaments i altres infraestructures,  així com els serveis específics i 
modificacions d’aquests.” 
 

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

Primer.- Aprovar el “Conveni per a la delegació de competències municipals en matèria de 
sanejament en alta i reutilització de les aigües regenerades a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa als efectes de la seva constitució en Entitat Local de l’Aigua (ELA)”. 

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

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables dels regidors/a (LP-PM)). 

 
7.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col·laboració per a la redacció del Pla 
Especial Urbanístic del Bosc de Tosca”. 
 
Assumpte:  

Proposta d’aprovació del “Conveni de col·laboració per a la redacció del Pla Especial Urbanístic del 
Bosc de Tosca”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu l’aprovació del “Conveni de col·laboració per a la redacció del Pla Especial 
Urbanístic del Bosc de Tosca”. 
 

Fets i fonaments de Dret: 



 

 
 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/04, de 29 d’abril de 2014 

 

AP14-01_00053 

 
 “REUNITS 
 
D’UNA PART: 
 
L’Honorable Senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (d’ara 
endavant, DAAM), d’acord amb les facultats que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, amb domicili a 
Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 614, i amb el CIF núm. S0811001G.  
 
D’ALTRA PART: 
 
El Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas, alcalde de l’Ajuntament d’Olot, nomenat en data 11 de juny de 
2011, en nom i representació d’aquesta entitat local, amb domicili a Olot, Passeig Bisbe Guillamet, 10, amb 
el CIF núm. P1712100E, en compliment de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 29 de març 
de 2012.. 
 
I DE L’ALTRA PART: 
 
El Sr. Pere Vila i Frigola, alcalde de l’Ajuntament de les Preses, nomenat en data 11 de juny de 2011, en 
nom i representació d’aquesta entitat local, amb domicili a Les Preses C/ Major,2 , amb el CIF núm. 
P1714800H, en compliment de l’acord adoptat per la sessió plenària de data 11 de juny de 2011.  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal i suficient per atorgar el present conveni i, a tal efecte, 
 
MANIFESTEN 
 
1. L’article  46.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (d’ara endavant, EAC) estableix que els poders 
públics han de fer efectives les condicions per a la preservació de la natura i la biodiversitat, han de 
promoure la integració d’objectius ambientals a les polítiques sectorials i han d’establir les condicions que 
permetin a totes les persones el gaudi del patrimoni natural i paisatgístic.  
 
2. D’acord amb l’article 144 de l’EAC, correspon a la Generalitat, en matèria d’espais naturals, la 
competència exclusiva que, respectant el que disposa l’article 149.1.23 de la Constitució, inclou, en tot cas, 
la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d’espais naturals i 
d’hàbitats protegits situats a Catalunya. 
 
3. En virtut del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya corresponen al DAAM les 
polítiques sobre el medi natural. 
 
4. En aquest marc, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, creat per la Llei 2/1982, depèn del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 
5. D’acord amb el que estableix l’article 3.1 de la Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (en endavant, Llei 2/1982), el Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa té 
per objecte el desenvolupament del règim de protecció de la Llei esmentada i la definició detallada dels usos 
permesos en cada zona, mitjançant l’establiment dels aspectes globals i estratègics de l’ordenació de l’àmbit 
territorial exposats al punt 4 d’aquest article, i de totes aquelles altres determinacions necessàries per a 
l’adequada protecció del seu medi natural i del seu paisatge 
 
6. El vigent Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha estat aprovat per Acord de Govern 
GOV/161/2010, de 14 de setembre pel qual s’aprova definitivament el PEZVG. 
 
7. L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla especial correspon al del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa establert pel Decret 41/2008, de modificació dels límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 



 

 
 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/04, de 29 d’abril de 2014 

 

AP14-01_00054 

Garrotxa, de declaració de reserves naturals parcials i de concreció topogràfica de l’àmbit territorial del Parc 
Natural i de les seves reserves naturals.  
 
Aquest àmbit comprèn territoris dels municipis de Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Montagut, 
Santa Pau, Mieres, Sant Aniol de Finestres, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, les Preses, Olot i 
la Vall de Bianya. 
 
8. L’article 43 del Pla especial regula els anomenats “Espais singulars amb tractament específic (clau 5)” 
Aquesta clau Inclou àmbits que per les seves característiques singulars i la seva entitat ecològica i 
paisatgística pròpia requereixen una ordenació específica de detall i/o una zonificació interna específica. 
 
9. El Bosc de Tosca (clau 5.1) és una de les dues subzones que el Pla inclou sota la clau 5.  L’objectiu de 
l’ordenació d’aquesta àrea  és la protecció estricta del paisatge característic i dels elements d’interès 
naturalístic, la correcció d’un conjunt de disfuncions detectades i la potenciació d’unes funcions socials 
compatibles amb els objectius esmentats.  
 
Amb aquesta finalitat, el mateix article del PEZVG estableix que  s’elaborarà un pla especial urbanístic, 
d’acord amb el que disposa l’article 8.2 b) de les Normes del PEZVG, per a l’ordenació detallada de tot 
aquest àmbit, el qual inclourà també els terrenys adjacents que s’estenen fins al riu Fluvià i el límit 
occidental del Parc. 
 
10 L’àmbit del Bosc de Tosca descrit en el punt anterior comprèn terrenys tant del municipi d’Olot com del 
municipi de les Preses, la qual cosa determina el caràcter plurimunicipal de Pla especial que cal elaborar. 
 
11 Les parts reconeixen i comparteixen la necessitat d’iniciar de forma urgent el desenvolupament del Pla 
especial del Bosca de Tosca atenent a les dinàmiques i problemàtiques  que actualment s’hi detecten. 
 
En conseqüència, per tal de poder instrumentar aquestes voluntats, les parts formalitzen aquest conveni 
amb subjecció als següents, 
 
ACORDS 
 
Primer. Objecte del Conveni 
 
L’objecte del conveni és regular la col·laboració entre les parts per a la elaboració del Pla especial urbanístic 
del Bosc de Tosca d’acord amb les determinacions de l’article  43.2.a del Pla especial de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 
 
Segon. Compromisos 
 
1. Finançar a parts iguals el cost de la contractació externa de redacció del Pla especial del Bosc de Tosca i 
documents associats valorada en 13.800 euros + 21% d’IVA (16.698 euros IVA inclòs). 
 
Amb aquests efectes el Parc Natural de la Zona Volcànica durà a terme la contractació dels treball per la 
quantitat total de la despesa i, en el moment de signatura del present conveni, els Ajuntaments d’Olot i de 
les Preses aportaran la quantitat de 5.566 euros (IVA inclòs) que s’haurà d’ingressar al compte corrent núm.  
0182 1729 17 0201539689 del Banc Bilbao Vizcaya. 
 
L’aportació per part del DAAM anirà a càrrec del règim d’autonomia econòmica del Parc Natural de la Zona 
Volcànica i l’actuació de la redacció del Pla especial urbanístic del Bosc de Tosca s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària D/2270013 “treballs tècnics”. 
 
2. Facilitar tota la informació gràfica i escrita sobre els Bosc de Tosca disponible en els arxius de cadascuna 
de les institucions que signen el present conveni 
 
3. Posar a disposició del procés de redacció del Pla el suport dels corresponents serveis tècnics municipals i 
l’equip de gestió del Parc 
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4. Crear una comissió tècnica amb la finalitat de guiar i supervisar el procés de redacció i tramitació 
composta per dos representants de l’Ajuntament d’Olot, dos representants de l’Ajuntament de les Preses i 
dos representants de l’equip de gestió del Parc Natural.  
 
Tercer. Vigència  
 
Aquest conveni tindrà vigència des del mateix moment de la seva firma i podrà ser modificat i ampliat per 
acord mutu entre les diferents parts. La seva durada s’estableix fins a l’aprovació del Pla especial del Bosc 
de Tosca. 
 
Quart: Resolució del conveni 
 
Seran causes de resolució del conveni: 
 

a) Per mutu acord de les parts formalitzat per escrit. 

b) Denúncia d’alguna de les parts. 

c) Per incompliment de les condicions estipulades en aquest conveni, prèvia advertència i requeriment a 

la part corresponent. 

La resolució del conveni, bé sigui per mutu acord de les parts, bé per incompliment de les condicions 
estipulades en aquest conveni, no donarà lloc en cap cas a indemnitzacions per danys i perjudicis, ni de 
qualsevol altre índole. 
 
Setè. Qüestions litigioses 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i el compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.” 
 

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

Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració per a la redacció del Pla Especial Urbanístic del 
Bosc de Tosca”. 

 

Segon.- Notificar aquest acord al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i al 
Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables dels regidors/a (LP-PM)). 

 
8.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/01. 

Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/01.  
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 14/01. 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
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Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/01, quin import ascendeix a 629.867,29 euros, i 
el qual està integrat pels següents expedients: 
 

 Crèdit extraordinari: es troba finançat per majors ingressos per un import de 216.250,00 euros i 
per romanent de tresoreria per un import de 363.674,40 euros. 
 

 Transferència de crèdits (diferent grup de funció): es troba finançada per un import de 
49.942,89 euros de les aplicacions del Pressupost de despeses següents: 

 

 
Vist que les modificacions que consten a l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/01, a nivell 
d’ingressos i despeses, es reflecteixen en els següents quadres: 
 

MODIFICACIONS APLICACIONS DE DESPESES: 

 

Capítol  Consignació anterior Increment aplicacions Consignació definitiva 

I.- Desp. personal                    500.031,76 €                                        -   €                           500.031,76 €  

II.- Desp. béns corrents i servs.                    790.790,05 €                                        -   €                           790.790,05 €  

III.- Desp. financeres                        2.750,00 €                                        -   €                               2.750,00 €  

IV.- Transfers. corrents                    289.928,42 €                               126,00 €                           290.054,42 €  

Despeses corrents                1.583.500,23 €                               126,00 €                       1.583.626,23 €  

VI.- Inversions reals                    373.386,45 €                       617.141,29 €                           990.527,74 €  

VII.- Transferències de capital                                     -   €                           1.100,00 €                               1.100,00 €  

Despeses capital                    373.386,45 €                       618.241,29 €                           991.627,74 €  

DESPESES NO FINANCERES                1.956.886,68 €                       618.367,29 €                       2.575.253,97 €  

VIII.- Actius financers                                     -   €                                        -   €                                            -   €  

IX.- Passius financers                      38.442,89 €  -                      38.442,89 €                                            -   €  

DESPESES FINANCERES                      38.442,89 €  -                      38.442,89 €                                            -   €  

TOTALS…….:                1.995.329,57 €                       579.924,40 €                       2.575.253,97 €  

 

MODIFICACIONS APLICACIONS D’INGRESSOS: 

 

Capítol  Consignació anterior Increment aplicacions Consignació definitiva 

I.- Impostos directes                    879.800,00 €                                        -   €                           879.800,00 €  

II.- Impostos indirectes                      10.000,00 €                                        -   €                             10.000,00 €  

III.- Taxes i altres ingressos                    306.340,00 €                                        -   €                           306.340,00 €  

IV.- Transfers. corrents                    377.678,66 €                             377.678,66 €  

V.- Ingressos patrimonials                      48.124,46 €                                        -   €                             48.124,46 €  

Ingressos corrents                1.621.943,12 €                                        -   €                       1.621.943,12 €  

VI.- Alienació d'inversions reals                                     -   €                                        -   €                                            -   €  

VII.- Transfers. capital                                     -   €                       216.250,00 €                           216.250,00 €  

Ingressos capital                                     -   €                       216.250,00 €                           216.250,00 €  

INGRESSOS NO FINANCERS                1.621.943,12 €                       216.250,00 €                       1.838.193,12 €  

VIII.- Actius financers                    373.386,45 €                       363.674,40 €                           737.060,85 €  

155.62103 - Pavimentació zona industrial:  10.000,00 euros. 
920.63252 - Habilitació Arxiu Municipal (Fase 1):   1.500,00 euros. 
490.90000 - Passius financers:   38.442,89 euros.  
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IX.- Passius financers                           -   €                             -   €                                            -   €  

INGRESSOS FINANCERS                    373.386,45 €                       363.674,40 €                           737.060,85 €  

TOTALS………:                1.995.329,57 €                       579.924,40 €                       2.575.253,97 €  

 

Vist l’informe emès, en data 23 d’abril de 2014, per la Secretaria Intervenció municipal. 
 
Ateses les determinacions dels articles del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL). 
 

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

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit núm. 14/01 del vigent 
Pressupost. 

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

hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar que aquest acord és 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”. 
 

Pren la paraula el Sr. Guillaumes i comenta la proposta; explica que la modificació de crèdit  
ascendeix a uns 629.867,29 euros, dels quals 363.674,40 euros venen de romanent de tresoreria, 
49.942,89 de transferència d’aplicacions i 216.250,00 euros de majors ingressos, i fa avinent que 
en aquesta primera modificació, d’acord amb les normes comptables, no s’ha inclòs diversos 
majors ingressos que es té previst poder incorporar en properes modificacions de crèdit, quan es 
tinguin els documents justificatius adequats per la seva incorporació, com és el cas de les 
contribucions especials del carrer Puigsacalm. 
 
El Sr. alcalde explica en relació a l’obra per l’Adequació de la coberta de la Casa Consistorial que 
es tracta de l’obra inclosa en el projecte per l’Habilitació de la Casa Consistorial per Arxiu 
municipal (Fase 1) del PUOSC 2011, que ascendia a un import d’execució per contracte d’uns 
240.000, 00 euros aproximadament, i que comptava amb una subvenció de 140.000,00 euros. El 
Sr. alcalde segueix explicant que, un cop feta una avaluació de l’estat actual de la coberta que era 
el tema més preocupant, s’ha verificat tècnicament que està en perfecte estat, a més a més 
comenta que al llarg d’aquests anys s’ha construït l’Arxiu comarcal de la Garrotxa, en el qual, 
mitjançant un conveni tipus amb el Consell Comarcal de la Garrotxa els ajuntaments podran 
utilitzar-lo com Arxiu històric municipal, el què fa que lo projectat inicialment hagi perdut virtualitat 
en els moments actuals, i es plantegi solucionar la problemàtica actual que és el mal estat de les 
teules a conseqüència de la pujada al teulat per accedir a les antenes de la ràdio. 
 
Per últim, el Sr. alcalde comenta que el què s’ha estudiat és la proposta de la Generalitat en 
relació a aquest PUOSC de l’any 2011, prorrogat en dues ocasions, l’última autoritza la pròrroga 
per l’execució de les obres incloses fins a 31 de desembre d’enguany, la qual permet que, tots 
aquells ajuntaments que en èpoques de bonança havien aprovat projectes molt costosos i que, a 
dia d’avui, es fan difícils de materialitzar pel seu elevat cost, renunciïn al 50% de l’import de la 
subvenció concedida a canvi de mantenir la resta del 50% per destinar-lo a obres en general, 
sense cap mena de justificació de cap classe, això sí, prèvia renuncia per part de l’ajuntament 
corresponent d’executar les obres incloses en aquesta convocatòria. 
 
Per tant, continua explicant que aquesta Fase 1 del l’Arxiu, l’Ajuntament s’acolliria, amb la 
conformitat de Governació, amb la què s’hi va mantenir una reunió fa uns quinze dies per negociar 
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aquest tema, amb lo qual es tindrien com a suport per les actuacions que se volen dur a terme a la 
coberta aquests 70.000,00 euros. 
 
Quant a la Fase 2, el Sr. Vila explica que és la més important, perquè és la problemàtica de les 
esquerdes del sostre del primer pis; en un primer moment, diu el Sr. alcalde, ja es pensava invertir 
l’actuació executant primer el primer pis de reforç i després fer l’actuació al teulat. Un cop estudiat 
pels Serveis tècnics, ara es planteja moure les antenes cap al caire que fa pel darrera de Ràdio la 
Vall col·locant una torre que permetrà accedir-hi directament per la finestra que hi ha a les 
escalades que donen al segon pis. Per tant, comenta el Sr. Vila que del pressupost que hi ha en 
aquests moments d’uns 95.000,00 euros, previsiblement el cost final d’execució serà per un import 
molt  inferior al projectat. 
 
Per finalitzar, afegeix que respecte la Fase 1, ara l’adequació de la coberta, hi ha un termini 
d’adjudicació a 31 de desembre de 2014, però que la Fase 2 que seria la consolidació del terra de 
la segona planta de l’edifici de l’Ajuntament, no hi ha termini, i per tant, es podria executar l’any 
vinent si es considera necessari.  
 
El Sr. Espuña pregunta: La segona és a 31 de desembre del 2015? 
 
El Sr. Vila respon que: sí que és la fase del PUOSC 2012 que es va prorrogar fins el 2015. 
 
El Sr. Espuña pregunta: No es podia haver invertit de fase les actuacions?. 
 
El Sr. Vila respon que és exactament el què pretenia inicialment l’Equip de govern, però comenta 
que al baixar el cost de l’actuació d’una forma tant sensible apareix la possibilitat, si es veu 
convenient, de fer les dues fases totes dues de cop. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Guillaumes, i explica l’obra d’adequació de l’equipament esportiu i social 
del Bosc de Tosca, comenta que el cost del projecte incorporat a la modificació és de 182.232,97 
euros, el qual ja té un finançament reconegut de 120.000,00 euros, arran de la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, també hi ha sol·licitada una subvenció a la 
Generalitat per un import de 17.600,00 euros que encara no estan reconeguts, i per això, no 
s’incorporen a la modificació. 
 
El Sr. Espuña pregunta: Si aquests 120.000 euros aniran repartits en tres anys? 
 
El Sr. Guillaumes respon que: sí en tres anualitat 2013, 2014 i 2015. Afegeix que previsiblement 
es justificarà tot dins aquest any 2014. 
 
El Sr. Ayats pren la paraula i diu que “tot això suma a 280.000,00 euros i en tenim 120.000,00 
euros”. 
 
El Sr. Guillaumes contesta que si es compten les diverses fases del projecte global i el projecte 
separat pel subministrament de gespa, sí, uns 280.000,00 euros, que tenen un finançament dels 
120.000,00 euros esmentats de la Diputació, uns 17.600,00 de la Generalitat, que no estan 
reconeguts perquè falta la resolució de concessió, però el Sr. alcalde, esmenta també que “s’ha de 
tenir en compte també que la setmana passada la Diputació va comunicar a la premsa l’aprovació 
d’un Pla Especial d’Inversions Sostenibles aprovat per donar sortida al sobrant del seu romanent, 
el qual distribuiria als municipi de la província, en base al qual l’Ajuntament de les Preses disposa 
d’uns 20.000,00 euros aplicables, si escau, a aquest projecte, a més a més de la subvenció 
ordinària dels 25.000,00 euros de cada any que ja es concedeix als municipis de la província”. 
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Per tant, pregunta el Sr. Ayats que l’obra tindria un finançament aproximat del 50%, i la resta aniria 
a fons propis, i acaba l’intervenció preguntant “ja en deu quedar poc de romanent’”. 
 
El Sr. Guillaumes respon que de romanent en n’hi ha uns 996.000,00 euros, menys els                  

300.000,00 euros incorporats a aquesta modificació, queden uns 600.000,00 euros. 
 
Els Srs. Ayats i Espuña contesten que d’aquests 996.000,00 euros de la liquidació de 2013, uns 
300.000,00 euros són de romanent afectat, i que 300.000,00 euros més de romanent que 
s’incorpora a la modificació, al pressupost, per tant, el romanent restant són, també, uns 
200.000,00 euros. 
   
El Sr. Guillaumes, respon que són uns 280.000,00 euros aproximadament, si només es té compte 
la part de la despesa, i no es té en compte la part dels majors ingressos, i afegeix que falten més 
partides que incrementaran el finançament però que encara no es poden incorporar. 
 
En aquest punt diversos regidors, el Sr. Vila, el Sr. Guillaumes, la Sra. Ibañez, el Sr. Espuña i el 
Sr. Ayats continuen fent càlculs sobre el romanent utilitzat fins aquest moment, el romanent afectat 
i el romanent per inversions incorporat en el pressupost de despeses amb la modificació de crèdit, 
concloent que el total destinat a inversions, fins al moment, a nivell de pressupost és de 
737.060,00 euros, inclosos els 373.386,45 euros de romanent afectat que venen d’obres d’altres 
anys, 363.674,40 euros incorporats ara a la modificació de crèdit, quedant uns 280.000,00 euros 
aproximats de romanent per despeses generals, sense tenir en compte la part d’ingressos pel seu 
finançament. 
 
El Sr. Espuña acaba dient que “els números són aquests, i ja estem d’acord que hi ha molta cosa 
sol·licitada i que el tema va endavant, però també, s’ha de tenir en compte que molta part del 
romanent ve del tema plusvàlues i desafectacions, lo qual són cosses que hi ha aquest any, no és 
una fita d’ingressos repetible”. El Sr. Guillaumes replica dient que també hi haurà altres majors 
ingressos aquest any a nivell d’ordinari com l’IAE que serà superior aquest any. 
 
El Sr. Ayats comenta que no es pot evitar veure que durant un exercici s’utilitza quasi tot el 
romanent.  
 
El Sr. Vila pregunta: Doncs quin és el missatge, si és té aquest superàvit, què se n’ha de fer? 
 
El Sr. Espuña contesta que no vol treure el tema del camp de futbol, però comenta que si destinen 
uns 240.000,00 euros, però en canvi en altres espais esportius municipals, prou importants que 
s’utilitzen a nivell de poble, com la Pista poliesportiva no s’hi destina ni un duro, ni un.  
 
El regidor d’Hisenda, el Sr. Guillaumes, contesta que s’ha de recordar que l’adequació de la Pista 
poliesportiva ja està aprovada dins d’una de les anualitats del PUOSC 2013-2017. 
 
Davant d’aquesta resposta el Sr. Espuña replica que el projecte del Bosc de Tosca no hi estava 
inclòs en el PUOSC, i ja s’està fent. 
 
El Sr. Guillaumes contesta que sí, s’ha prioritzat l’actuació al Bosc de Tosca a la Pista 
poliesportiva, per tal de tenir en compte les necessitats municipals reals de la gent cobertes per 
cada equipament. 
 
El Sr. Espuña diu que “no és qüestió de prioritzar, hi ha un altre equipament a les Preses, i que 
destinant-t’hi tant sols uns 10.000,00 euros a l’espai de la pista quedaria una espai fenómeno”.  
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Ara intervé el Sr. Vila i diu que “s’ha de tenir en compte una cosa, i és que el propi club de futbol 
les Preses, que són els que utilitzen més la pista quan fa mal temps, i que fan l’entreno allà quan 
plou, diuen que l’espai no està en condicions per practicar-hi aquest esport”. 
 
El Sr. Espuña contesta que no parla pas de clubs, perquè la pista la fan servir no només el Club 
de les Preses, sinó que és un equipament més general pel poble, i que si es va deixant la gent del 
poble no la farà servir. 
 
Els Sr. Ayats pregunta: si de les dos partides incloses en la modificació per actuacions de caràcter 
puntual i mediambiental estan ven definides, i si no se’n podrien agafar part i aplicar-les a la 
pista?. 
 
El Sr. Guillaumes contesta que la mediambiental ja està ven definida per finançar l’adequació dels 
edificis municipals a la normativa actual. 
 
El Sr. Espuña aclareix que la seva petició va dirigida a reclamar que es tingui en compte que al 
municipi, a banda de la zona esportiva del Bosc de Tosca, hi ha un altre equipament important per 
la gent del poble, la Pista poliesportiva, que té els seu problemes i que s’hi ha de dur a terme 
actuacions al respecte. 
 
El Sr. Guillaumes explica que l’actuació dirigida a la zona del Bosc de Tosca no va entrar en el 
PUOSC, perquè no li van incloure, i que això va permetre que hi entrés l’actuació de la Pista 
poliesportiva, estant inclosa en una de les anualitats aprovades a principis d’aquest any.  
 
El Sr. alcalde especifica, a més a més, en relació a l’actuació al Bosc de Tosca, que va sortir la 
possibilitat de finançar-ho mitjançant la subvenció de la Diputació, i que sí, que l’actuació al Bosc 
de Tosca no es aprovar dins la planificació del PUOSC. 
 
El Sr. Espuña demana perquè en aquell moment no se’ls va explicar, perquè això dóna suport a 
les seves reivindicacions d’aquell moment respecte que en la situació de crisi econòmica del 
moment fer l’actuació al Bosc de Tosca no era adequada, i afegeix que el què vol deixar clar, com 
ja ha comentat en altres plenaris és que la Pista poliesportiva té els seus problemes, i que s’hi ha 
d’invertir per solucionar-los. 
 
El Sr. Guillaumes finalitza comentat que l’actuació dirigida a l’adequació de la Pista poliesportiva ja 
està inclosa en una de les anualitats aprovades pel PUOSC 2013-2017, i que, per tant, dins les 
prioritats aprovades es realitzarà quan arribi el seu moment. 
  
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels regidors/es assistents (5 
vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots en contra dels regidors/a (LP-PM)). 
 
 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 2/4 de 
deu del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
Sr. Pere Vila Frigola    En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 


