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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 
Núm.:  14/01. 
Data:  Dimarts, 28 de gener de 2014. 
Caràcter:  Ordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari:  De 2/4 de 9 del vespre fins a 2/4 i 5 minuts de les 10 del vespre. 
Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 
Sr. Josep M. Cros Roca: 1r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, Obres 

públiques i Medi ambient (CiU). 
Sr. Lluís Guillaumes Picart: 2n Tinent d’Alcalde. Tresorer Recaptador. Regidor de 

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

Pagesia i Turisme (CiU). 
Sra. Elisa Boix Valmaña: Regidora d’Educació, Cultura i Lleure (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla: Regidora (LP-PM).  
Sr. David Espuña i Colomer: Regidor (LP-PM).   
Sr. Josep Ayats Nogué: Regidor (LP-PM).  
 
Sra. Anna M. Linares Bravo: Secretaria interventora. 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:     
 
 
Sr. Pere Vila Frigola: Alcalde. Regidor de Salut, Benestar social, Atenció 

ciutadana i Relacions Institucionals (CiU). 
Sra. Estel Muntada Pujiula: Regidora (LP-PM).  
 
 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria: 
 
1.- Proposta d'aprovació de l'acta  de la sessió ordinària núm. 13/09 de 4 de desembre de 
2013. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d'Alcaldia. 
4.- Proposta d'aprovació de la modificació d'Estatuts del Consorci Localret. 
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5.- Proposta  d'acord d'adhesió al protocol d'execució de les diligències  de llançament als 
partits judicials de Catalunya. 
6.- Proposta  d'aprovaci6 de declaraci6  institucional presentada per I'AMI. 
7.- Acords d'urgència. 
8.- Precs i preguntes. 
 

 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 
 

1.- Proposta d'aprovació de l'acta  de la sessió ordinària núm. 13/09 de 4 de 
desembre de 2013. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/09 celebrada el dia 4 de 
desembre de 2013. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/09 celebrada el dia de 
desembre de 2013. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta 
de la sessió ordinària de data 4 de desembre de 2013 les quals els ha estat facilitada. 
 
Vist que ningú demana la paraula. 
 
A la vista d’això, el Ple, per unanimitat dels assistents ACORDA: 
 
 Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 13/09 celebrada  el dia 4 de desembre  
de 2013. 
 

2.- Despatx oficial. 
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des 
del dia 4 de desembre de 2013: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 13/54 de 9 de desembre de 2013: D’aprovació d’inici de 
l’expedient per la selecció d’un lloc de treball de Secretari Intervenció, plaça vacant en la 
Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament a partir del dia 6 de desembre de 2013.  
 
Decret d’Alcaldia núm. 13/55 de 16 de desembre de 2013: D’aprovació d’una 
convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per cobrir, amb caràcter interí, el lloc 
de treball de secretaria intervenció d'aquest Ajuntament, i alhora, les bases que han de regir 
el procés selectiu esmentat en el precedent apartat primer, que s'adjunten com a annex al 
present decret. 
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Decret d’Alcaldia núm. 13/55 de 16 de desembre de 2013: D’aprovació d’una 
convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per cobrir, amb caràcter interí, el lloc 
de treball de secretaria intervenció d'aquest Ajuntament, i alhora, les bases que han de regir 
el procés selectiu esmentat.  
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/01 de 10 de gener de 2014: D’aprovació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en 
el procés selectiu mitjançant concurs, per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de 
secretaria intervenció d'aquest Ajuntament, i alhora, de nomenament definitiu dels membres 
del tribunal qualificador de les proves. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/02 de 23 de gener de 2014: D’aprovació del nomenament 
definitiu dels membres del tribunal qualificador del concurs de mèrits, per cobrir, amb 
caràcter interí, el lloc de treball de secretaria intervenció d'aquest Ajuntament, i d’aprovació 
definitiva de la relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció 
per cobrir, mitjançant concurs, i amb caràcter d’interí, el lloc de treball de Secretaria 
Intervenció de l’Ajuntament de les Preses, inclòs en l’escala de funcionaris d’Administració 
local amb habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al 
subgrup A1. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/03 de 23 de gener de 2014: D’aprovació de la proposta de 
nomenament com secretària interventora interina de l’Ajuntament de les Preses a la Sra. 
Olga Fornós i Mir, amb NIF núm. 77916373-D, per haver obtingut la puntuació més elevada. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/04 de 23 de gener de 2014: D’aprovació d’una delegació per 
l’exercici íntegre de les funcions legalment conferides a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 47 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, en el 1r Tinent d’Alcalde, el Sr. Josep M. Cros 
Roca, el qual actuarà com a Alcalde accidental. 
 

2.- Es comunica al Ple l’informe trimestral corresponent al 4rt trimestre de l’exercici del 2013 
sobre el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament, 
previstos a la Llei estatal 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei estatal 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, el qual s’ha de trametre al Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
3.- Es comunica al Ple que s’ha fet tramesa al Ministeri d’Hisenda de l’informe d’execució 
trimestral del pressupost municipal, corresponent al 4rt trimestre de 2013. 
 

3.- Comunicacions d'Alcaldia. 
 
El Sr. alcalde accidental, Sr. Josep M. Cros Roca, en primer lloc, comenta que actua per 
delegació del Sr. Alcalde, Sr. Pere Vila Frigola, delegació que té atribuïda fins el dia 4 de febrer 
de 2014, a causa d’una intervenció quirúrgica a l’ombro, a la qual ha estat sotmès el Sr. Vila, 
avui mateix, i que l’impedeix assistir a la present sessió plenària.  
 
En segon lloc, el Sr. Cros deixa la paraula al segon tinent d’alcalde, Sr. Lluís Guillaumes i 
Picart, regidor de Governació, Hisenda i Esports, perquè comenti els temes tractats, en la 
sessió de data 15 de gener de 2014, pel Consell de Direcció de l’Agència de Promoció 
Econòmica de la Garrotxa (APEG). En concret, esmenta la comunicació realitzada a l’agència, 
en aquesta mateixa sessió, respecte la decisió pressa, després d’un període de reflexió davant 
del nou règim legal aplicable a la creació de consorcis, i en definitiva a la situació econòmica en 



 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/01, de 28 de gener de 2014 

 

AP14-01_0004 

general, per l’equip de Govern de deixar de formar part dels membres fundadors de l’agència, 
per passar a ser-ho com a membre participant, aportant-hi en espècie els espais de l’edifici del 
Centre d’Empreses del municipi. 
 
Donant resposta a diversos comentaris i suggeriments fets per part del Sr. David Espuña i 
Colomer, regidor del Grup municipal LP-PM, en relació a la seva coincidència en què no s’està 
en uns moments idonis per a la creació de nous ens, i alhora, en la seva voluntat de deixar 
palesa la seva postura respecte a l’ús de l’equipament municipal del Centre d’Empreses. En 
concret, el Sr. Espuña, manifesta que és un equipament que s’ha de tenir en compte i donar-li 
el màxim profit possible. 
 
El Sr. Espuña no veu bé que s’hagi donat publicitat a la creació d’aquest nou ens sense 
comptar amb les Preses, en el sentit que s’ha estat marejant la perdiu durant tres anys per no 
rés. En la mateix línia que es va volia seguir fa cinc anys enrere que, en paraules del Sr. 
Espuña, ja es va voler fer quelcom similar sota la batuta del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
però el projecte no va tirar endavant.  
 
El Sr. Espuña comenta que, tampoc, veuen clar la creació d’un nou ens amb la mentalitat i 
normativa del Govern estatal actual (PP), en el sentit de que aquest no vol l’existència 
d’aquests tipus d’ens; en aquest sentit, es té clar que no funcionaria. 
 
A tot això, el Sr. Guillaumes respon dient que no haurà estat per voluntat nostra aquesta 
situació. 
 
El Sr. Guillaumes afegeix, donant resposta a la preocupació del Sr. Espuña respecte a 
l’abandonament de l’equipament municipal del Centre d’Empreses, que hi ha una planificació 
certa de cursos, promoció d’activitat econòmica a través de l’ocupació total de les naus, i dels 
mòduls i despatxos, es cedeix l’ús dels espais destinats al coworking d’una manera puntual; i 
afegeix que la idea principal és continuar la promoció econòmica de l’espai. 
 
El Sr. Espuña, pregunta si es vol resoldre el Consorci de Promoció Econòmica de les Preses i a 
la Garrotxa, a la qual, el Sr. Guillaumes respon que sí. 
 

4.- Proposta d'aprovació de la modificació d'Estatuts del Consorci Localret. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de la modificació d’Estatuts del Consorci Localret. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Localret, tramitat per Localret. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de les Preses en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en la sessió de 23 de novembre de 
2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
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“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, definitivament la 
modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un termini 
d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè  presentin, en  el  seu  cas,  les  esmenes que 
estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord 
un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat  de Catalunya,  d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 

• Municipis catalans que han expressat la  seva voluntat d'integrar-se en  el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les  noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant. 
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en 
el termes que s’ha indicat anteriorment,  obliga a modificar la composició dels òrgans  de 
govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin 
representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes 
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al  
que  disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual  
s’aprova el Text  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 
resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que  
la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del  seu òrgan de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
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Atès que l’article 313.2 del  Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 
majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació els estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
 Segon.- Donar trasllat el precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents  
(vot a favor dels 4 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 3 regidors/es del Grup 
municipal de LP-PM). 
 

5.- Proposta d'acord d'adhesió al protocol d'execució de les diligències de 
llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’acord d’adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en data 5 de juliol de 2013, el 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 van signar el Protocol 
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
Vist que el citat Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en 
l’execució de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits 
judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que 
constitueixin  l’habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una situació 
de vulnerabilitat social -amb exclusió del partit judicial de Barcelona, que té el seu propi 
protocol-, així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les 
persones en  aquesta situació pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de 
desnonament, execució hipotecària o similar. 
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Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, és 
necessari lliurar una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el protocol, 
així com la següent informació: 
 

• Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme 
actuacions d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació. 
• Identificació del responsable de l’actuació dels  serveis designats a aquest efecte, amb 
nom, cognoms i càrrec. 
• Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic. 
• Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal,  
que  aquest  té  coneixement  de  la  designa  municipal  i  n’ha donat conformitat. 
 

Vist així mateix que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor 
a partir de l’acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
i tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius 
períodes anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una  antelació  de  
90  dies  mitjançant  una  comunicació  escrita  a  la  Presidència  del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
Vistes les diferents obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als 
acords del Protocol d’actuació. 
 
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació, en virtut dels articles  
52  del  TRLMRLC  i  123  de  la  LBRL,  es  proposa  l’adopció  dels  següents, ACORDS: 
 
 Primer.- 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. 
 
 Segon.- 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. 
 
 Tercer.-  Donar a l’adopció del present  acord  la resta d’efectes  de publicitat  que siguin 
preceptius. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents  
(vot a favor dels 4 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 3 regidors/es del Grup 
municipal de LP-PM). 

 
6.- Proposta  d'aprovació de declaració  institucional presentada per I'AMI. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de declaració institucional presentada per l’AMI. 
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Identificació de l’expedient: 
 
Declaració institucional presentada per l’AMI. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat Independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la 
ciutadania de les Preses, vol MANIFESTAR: 
 
 Primer.- La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, 
de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
 Segon.- El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 
 
 Tercer.- La seva crida a la ciutadania a què participi de manera activa, pacífica i en 
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents  
(vot a favor dels 4 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 3 regidors/es del Grup 
municipal de LP-PM). 

 
7.- Acords d'urgència. 
 
El Sr. Alcalde accidental 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: 
 
7.1.- Proposta d’aprovació de presa de coneixement de la renúncia, amb efectes a partir 
d’avui mateix, de la Sra. Estel Muntada Pujiula com a regidora de l’Ajuntament de les 
Preses. 
 
Assumpte:  
 
Presa de coneixement de la renúncia, amb efectes a partir d'avui mateix, de la Sra. Estel 
Muntada Pujiula com a regidora de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la presa de coneixement de la renúncia, amb efectes a partir d'avui 
mateix, de la Sra. Estel Muntada Pujiula com a regidora de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 

 
Vista la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de les Preses, presentada en data 24 
de gener de 2014 (REN núm. 99) per la Sra. Estel Muntada Pujiula, regidora del Grup 
municipal LP-PM, i amb efectes a partir del dia 28 de gener de 2014. 
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Atès que l’article 9.4 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) determina que 
els membres de les Corporacions locals perdran la seva condició, entre d’altres, per 
renúncia, la qual s’haurà de fer efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació. 
 
Vist que el Ple, en cas de no observar cap anomalia o defecte, haurà de prendre’n 
coneixement, instant la Junta Electoral Central que designi el següent candidat de la llista 
del Grup municipal LP-PM. 
 
Atès que l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general 
(LOREG) determina que, entre d’altres causes, en cas de renúncia d’un regidor/a, l’escó 
s’atribuirà al candidat/a o, en el seu cas, al suplent/a de la mateixa llista a qui correspongui, 
atenent al seu ordre de col·locació. 
 

Atès el que preveuen els articles 19.1.l) i 182 de las Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, en relació a la substitució de càrrecs representatius locals, atribuint-
se a la Junta Electoral Central, l’expedició de credencials als regidors en casos de vacant 
per renúncia, quan hagin finalitzat el seu mandat les Juntes Electorals de Zona, en relació al 
procés electoral de renovació de càrrecs municipals, com és el cas. 
 

Vist el que regula la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 

substitució dels càrrecs representatius locals, on s’estableix com efecte de la renúncia, la  

pèrdua del càrrec de Regidor/a, havent de prendre raó el ple municipal i d’indicar el nom de 

la persona que a criteri de la Corporació correspongui cobrir la vacant, de forma prèvia a la 

tramitació de l’expedient davant la Junta Electoral Central. 

 
A la vista de tot això, i en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
  

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec i a l'acta de regidora de 
l’Ajuntament de les Preses, que es fa efectiva en aquest acte, presentada en 24 de gener de 
2014 (REN. núm. 99) per la Sra. Estel Muntada Pujiula, regidora del Grup municipal LP-PM, 
agraint els serveis prestats en l'exercici del càrrec i la professionalitat i defensa dels 
interessos del municipi de les Preses amb què ha actuat en tot moment.  

 
Segon.- Declarar la vacant de regidora de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Tercer.- Instar la Junta Electoral Central que expedeixi la corresponent credencial per a 

la designació del següent candidat/a de la llista del Grup municipal LP-PM. 
 
Quart.- Indicar que, a judici d’aquest Consistori, li correspondria cobrir la vacant al 

candidat de la llista del Grup municipal LP-PM, al Sr. Pere Pujol Molas. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords als interessats als efectes oportuns, fent-ho públic 

al tauler d'anuncis i a la web municipal. 
 

8.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt de l’Ordre del dia, el Sr. alcalde accidental cedeix la paraula als 
regidors/es. La regidor Sr. Anna Maria Ibañez demana que ara que es té previst reformar els 
jardins i patins de la Llar d’infants municipals, si seria possible posar aigua calenta a la pica 
on els nens/es es renten les mans, per evitar que no es rentin tots allà mateix. En aquest 
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sentit, el Sr. alcalde accidental i el Sr. Lluís Guillaumes responen que es mirarà de 
solucionar. 
 
També, la Sra. Anna Maria Ibañez comenta l’existència d’un vehicle abandonat, precintat 
pels mossos d’esquadra, fa uns tres mesos, i vol saber si es procedirà a la seva enretirada. 
El Sr. Lluís Guillaumes respon que el Sr. alcalde estar al cas d’aquest tema, i en aquest 
sentit, comenta que ha mantingut diverses converses amb els mossos d’esquadra, a fi i 
efecte d’esbrinar quan de temps s’ha d’esperar per treure’l de la via pública. 
 
La Sra. Ibañez pregunta si el Sr. Modest Planas Molas, membre de la Brigada municipal ha 
plegat, perquè fa uns dies que es veu treballar un senyor escombrant pels carrers del 
municipi, i es pregunta si és en lloc del Sr. Molas. El Sr. Guillaumes respon que no. El Sr. 
López, explica, està realitzant un treballs de recolzament a la Brigada en el marc d’una 
convocatòria de subvencions del SOC gestionada pel Consell Comarcal de la Garrotxa, 
aportant l’Ajuntament una petita part del finançament. 
 
Els membres de l’oposició comenten que a l’avinguda de la carretera de la Parcel·lària hi ha 
una parcel·la amb unes ampolles de plàstic (d’aigua), que en realitat no és aigua, sinó orina, 
i alhora, que una de les parcel·les del Polígon industrial situada davant del Caprabo està 
molt bruta, sol·licitant, en ambdós casos, que si faci algun tipus d’actuació per a la seva 
neteja. El Sr. Espuña comenta si no seria possible fer alguna normativa per solucionar 
aquest tema. El Sr. Guillaumes respon, en primer lloc, que ja s’han fet gestions en aquest 
sentit, s’ha parlat amb els industrials de la carretera de la Parcel·lària perquè mantinguin 
netes les parcel·les d’ampolles, i també, en Paulino i passa de tant en tant a recollir-les. 
 
En segon lloc, respecte al tema de la brutícia de la parcel·la davant del Caprabo, el Sr. 
Guillaumes, comenta que ho està mirant l’Equip de govern, s’han enviat cartes i propostes al 
propietaris perquè les netegin, advertint-los que en cas que no ho facin ho farà l’Ajuntament 
subsidiàriament. 
 
Es comenta, també, que la vorera que va del trencat de la carretera del Corb en direcció 
Pocafarina està molt malmesa i deteriorada, a lo qual, el Sr. Guillaumes respon que s’ha 
demanat un estudi a la Sra.  Montse Gou  respecte les voreres més deteriorades del Polígon 
industrial de cares a buscar-hi una solució. 
 
El Sr. Josep Ayats pregunta si les obres que s’estan realitzant al carril bici són per la 
implantació de la fibra òptica (si estan passant els tubs de la fibra òptica). El Sr. Guillaumes 
respon que sí, que és la fibra òptica. Per això, comenta que, d’aquí uns dies hi ha una reunió 
amb els empresaris del municipi, i alhora, que la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) 
finançarà el tram que arriba fins al Centre d’empreses. 
 
El Sr. Josep Ayats pregunta a l’Equip de govern que en l’últim ple celebrat es va comentar 
que s’aniria a Girona pel tema del camp de futbol de gespa del Bosc de Tosca. El Sr. 
Guillaumes respon que sí, però que no es tracte d’un camp de gespa, sinó d’un projecte de 
rehabilitació de tot l’àmbit del Bosc de Tosca, el Sr. Guillaumes, explica que s’ha signat un 
conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament amb una 
vigència de tres anys (2013 a 2015), i amb un import total de subvenció de 120.000,00 
euros, repartits en 40.000,00 euros cada any, per adequar el conjunt esportiu i social del 
Bosc de Tosca. 
 
El Sr. Espuña pregunta com es justificarà. El Sr. Guillaumes respon que es justificaran les 
obres a mida que es vagin fent, comenta que, ara ja tenim factures de l’any 2013, 
d’actuacions ja realitzades, i a mida que es vagin fent s’imputaran a l’exercici que toqui. El 
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Sr. Guillaumes afegeix que el tema de la gespa va part, probablement s’haurà de buscar 
finançament amb subvencions de la Generalitat. 
 
El Sr. Espuña demana que hi hagi màxima transparència en aquest tema, que s’ha 
d’explicar molt bé, perquè el resultat final és que s’hauran gastat uns diners en el Bosc de 
Tosca, i s’haurà gastat uns diners municipals en el camp de gespa. 
 
El Sr. Guillaumes respon que està totalment d’acord que s’ha d’explicar molt bé, i que cal 
afegir que la voluntat és que la mainada de les Preses, no només del Bosc de Tosca, tinguin 
unes instal·lacions esportives adequades per fer-ne ús a nivell de tot el municipi. 
 
El Sr. Ayats comenta que aquest tema s’hauria de treball des de ja entre els dos clubs de 
futbol del municipi. 
 
El Sr. Josep M. Cros respon que les instal·lacions són municipals i que han de servir pels 
dos clubs. 
 
El Sr. Espuña comenta que s’hauria de fer un conveni de funcionament entre els dos clubs 
de futbol, perquè ens costa molts diners el funcionament dels dos clubs, fet per escrit i 
abans que es mogui una pedra perquè els problemes, comenta, surten desprès. 
 
El Sr. Cros diu que està d’acord que s’ha de posar per escrit, i a més, afegeix que en 
converses prèvies amb ambdós clubs tenen clar que les instal·lacions són municipals. 
 
El Sr. Guillaumes comenta que s’està estudiant en aprovar algun tipus de normes de 
funcionament des de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Espuña demana que es faci una reunió prèvia amb els dos clubs per assentar el tema. 
 
El Sr. Cros comenta que ja s’han mantingut converses amb ambdós clubs i creu que s’ha 
d’aprofitar la benentesa que sembla que hi haurà entre els dos clubs, i redactar el conveni 
corresponent. 
 
El Sr. Ayats pren la paraula i diu que si es fa un conveni s’ha de buscar un compromís 
d’utilitzar conjuntament l’espai municipal per part dels dos clubs de les Preses; perquè si hi 
ha canvi de Junta pot ser diferent el tema, però sí ho has fet bé o has fet bé, comenta el Sr. 
Ayats. 
 
Per acabar, en relació al tema del conveni entre els clubs de futbol de les Preses, el Sr. Cros 
comenta que un cop estigui redactat el conveni s’ensenyarà un esborrany a grup de 
l’oposició. 
 
 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde accidental aixeca la sessió, essent 
2/4 i 5 minuts de les 10 del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
Sr. Pere Vila Frigola    En dono fe – Anna M. Linares Bravo 


