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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

Núm.:  PLE 2015/7 
Data:  Dijous, 16 de juliol de 2015 
Caràcter: Ordinària 
Convocatòria: Primera 
Horari:  De les 20:33h del vespre fins a les 23:16h de la nit. 
Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila 

RELACIÓ S’ASSISTENTS: 

Alcalde/president: Sr. Pere Vila Frigola:    Regidor electe de CiU 
Regidors/es:  Sr. Josep M. Cros Roca:   Regidor electe de CiU 

Sr. Lluís Guillaumes Picart:   Regidor electe de CiU 
Sr. Carles Roura Teixidor:   Regidor electe de CiU 
Sr. Lluís Xancó Vilas:    Regidor electe de CiU 
Sra. Assumpta Crous Ferrer:   Regidora electe de CiU 
Sra. Roser de Palol Masó:    Regidora electe d’ERC- Les Preses 
Sra. Mari González Arnau:    Regidora electe d’ERC- Les Preses 
Sr. Josep Ayats Nogué:    Regidor electe d’ERC- Les Preses 

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.- Proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària núm. 2015/6, de data 1 de juliol 
de 2015. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
5.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/02.  
6.- Acords d'urgència. 
7.- Precs i preguntes. 
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1.- Proposta d'aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària núm. 2015/6, de 
data 1 de juliol de 2015. 

El Sr. alcalde obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 

Assumpte: 

Proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària núm. 2015/6, de data 1 de juliol de 
2015. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a l’aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària núm. 2015/6, de data 1 
de juliol de 2015. 

Fets i fonaments de Dret: 

Vist que el Sr. alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte de 
l’acta de la sessió extraordinària núm. 2015/6, de data 1 de juliol de 2015, la qual els ha 
estat facilitada prèviament als regidors/es. 

Vist que ningú demana la paraula. 

A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 2015/6, de data 1 de juliol de 
2015. 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat (6 vots favorables dels 
regidors/a (CIU) i 3 vots favorables dels regidor/es (ERC-Les Preses)). 

2.- Despatx oficial. 

El Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària, tot explicant que mitjançant el despatx 
oficial, la Sra. secretària dóna compte de tots els decrets aprovats per l’Alcaldia des de 
l’últim plenari celebrat, i que en aquesta ocasió al haver-hi hagut el període durant el qual no 
s’havia constituit l’actual Consistori arran de les Eleccions municipal del maig, hi ha un núm. 
superior de decrets al que hi ha habitualment, dels quals se’n donarà compte en aquesta 
sessió i la següent. 

La Sra. secretària interventora realitzar les comunicacions següents als membre del plenari: 

1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des 
del dia 26 de març de 2015: 

Decret d’Alcaldia núm. 15/08 bis, de data 15  d’abril de 2015: On es dóna compta de la 
correcció d’errades al resultat pressupostari ajustat referent als crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals de la Liquidació del Pressupost 
correponsent a l’exercici 2014. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Decret d’Alcaldia núm. 15/09, de data 15 d’abril de 2015: Pel qual s’avoca en favor de 
l’Alcaldia les competències en matèria de contractació administrativa delegades a la Junta de 
govern local, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011, d’acord amb l’article 14 
de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en relació amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP). 

Decret d’Alcaldia núm. 15/9 bis, de data 15 d’abril de 2015: Mitjançant el qual es 
deleguen les funcions d’Alcaldia a favor del  regidor Sr. Lluís Guillaumes Picart, per a què 
pugui actuar com a representant de l’Ajuntament de les Preses en la celebració 
del matrimoni civil que contrauran el Sr. ADS  i la Sra. CGB, el dissabte  25 d’abril 
d’enguany. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/10, de data 20 d’abril de 2015: On es dóna la conformitat de 
l’Ajuntament de les Preses a la sol·licitud de la comissió de serveis de  la Sra. Mercè 
Comamala Laguna funcionària d’habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria-
intervenció, al lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Cadaqués, per un 
termini  d’un any prorrogable per un període de la mateixa durada, fins a un màxim de dos 
anys. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/11, de data 24 d’abril de 2015: Pel qual es ratifica 
el nomenament de la Sra. Olga Fornós i Mir, amb NIF núm. (...)373-D, com a 
secretària interventora de l'Ajuntament de les Preses, en règim de funcionària interina, 
d’acord amb la Resolució de la Direcció general de l’Administració local, de data 31 de 
gener de 2014, per tal de proveir la cobertura del lloc de treball de Secretaria 
Intervenció vacant a aquest Ajuntament, amb efectes a partir, d’avui mateix, dia 24 
d’abril de 2015.  
Decret d’Alcaldia núm. 15/12, de data 27 d’abril de 2015: D’aprovació de la concessió 
d'un ajut pel projecte del Fons de Cooperació al Desenvolupament núm. 2782 "Campanya 
de resposta als efectes del terratrèmol al Nepal", per un import de 1.500,00 euros. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/13, de data 7 de maig de 2015: Pel qual es resol que la 
Intervenció municipal procedeixi a formar el Compte general de la Corporació corresponent 
a l’exercici 2014, i emeti l’informe preceptiu i que la secretària interventora emeti informe en 
relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació del Compte 
general corresponent a l'exercici 2014.  

Decret d’Alcaldia núm. 15/14, de data 19 de maig de 2015: D’adjudicació del contracte 
menor per a l’execució de les obres incloses en la memòria valorada “Actuacions de millora 
del pati de la Llar d’infants municipal de les Preses”. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/15, de data 19 de maig de 2015: Mitjançant el qual s’adjudica el 
contracte menor per a la substitució de l’arbrat i reforma de la vorera del carrer Camp del 
Prat. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/16, de data 20 de maig de 2015: Pel qual s’adjudica el 
contracte menor per a l’execució de les obres incloses en la memòria valorada “Arranjament 
del camí de l’ermita de Sant Martí del Corb”. 
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Decret d’Alcaldia núm. 15/17, de data 21 de maig de 2015: D’adjudicació del contracte 
menor per a l’execució de les obres incloses en la memòria valorada “Arranjament de les 
voreres al polígon industrial a la Ctra. del Corb”. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/17bis, de data 28 de maig de 2015: D’aprovació de 
la contractació del Sr. S. B. M., amb NIF núm. (...)878-K, per motius d’urgència i a 
l’empara de l’article 291.1 del TRLMRLC, en el lloc de treball d’operari de serveis adscrit a 
la Brigada municipal, en règim de personal laboral no permanent, i amb caràcter 
d’urgència, fins a la cobertura del lloc de treball mitjançant el procés de selecció 
corresponent. 
Decret d’Alcaldia núm. 15/18, de data 28 de maig de 2015: D’aprovació de la classificació 
de les proposicions presentades pels licitadors (en relació a la licitació de la concessió 
administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de l’espai destinat a bar-restaurant de la 
piscina municipal a l’edifici del veïnat de la Boada, 3 de les Preses, i l’explotació de la 
prestació del servei de bar-restaurant). 

Decret d’Alcaldia núm. 15/19, de data 2 de juny de 2015: Mitjançant el qual es deleguen 
les funcions d’Alcalde de l’Ajuntament de les Preses en la  regidora Sra. Esther Pagès Ayats 
per a què pugui actuar com a representant de l’Ajuntament de les Preses en la 
celebració del matrimoni civil que contrauran el Sr. CMCM  i la Sra. ARO, el divendres  
12 de juny   d’enguany. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/20, de data 3 de juny de 2015: On s’aproven les liquidacions 
elaborades per l’Àrea de Recaptació d’aquest Ajuntament, corresponent a l’Impost sobre 
l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), integrada per la relació núm. 
6/2015 (expedients números 239/2015), i per la Taxa sobre liquidació d’expedients de 
plusvàlua (IIVTNU), per un import total de 130,68 euros (inclosa la taxa municipal) i es 
notifica als interessats amb indicació dels recursos que poden interposar i els terminis per al 
seu pagament. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/21, de data 5 de juny de 2015: On s’aprova la convocatòria i 
ordre del dia de la sessió plenària extraordinària per proposar l’aprovació de les Actes de les 
sessions del Ple números 15/02 i 15/03, de dates 14 i 27 d’abril de 2015 i notificar la present 
Resolució d’Alcaldia als regidors/es i publicar-ho al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/22, de data 10 de juny de 2015: On s’aprova la convocatòria i 
ordre del dia de la sessió plenària extraordinària per la constitució de la nova Corporació 
municipal. 

2.- Es comunica al Ple que la Secretaria Intervenció municipal, dins el termini legalment 
establert, va comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP):  

 Que la Secretaria intervenció municipal ha enviat les dades corresponents de a l’esforç 
fiscal de l’exercici 2013 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Sr. Ayats pregunta si la Sra. Esther Pagés va fer un casament? 

La Sra. secretària i el Sr. alcalde contesten que sí, i aquest últim explica el funcionament de 
les competències per a la celebració de casaments. 

3.- Comunicacions d'Alcaldia. 



AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/07, de data 16 de juliol de 2015 

AP15-06_00082

El Sr. alcalde comunica als membres del Ple que el proper plenari ordinari que es celebri es 
presentarà la proposta d’aprovació de les Festes locals de les Preses per l’any vinent, 
perquè, com cada any, s’espera a l’aprovació dels dies de Festes locals per part de 
l’Ajuntament de d’Olot, per tal de fer coincidir els dies de Festes en els dos municipis. Afegint 
que segurament seran el dia 8 de setembre i 13 d’octubre. 

Continua explicant al Ple que, novament, l’Ajuntament de les Preses tornarà a adherir-se a 
la nova convocatòria del Programa mixt de treball i formació del SOC per aquest any 2015, a 
través del Projecte “Impuls de les TIC i de l’Administració electrònica”. Es sol·licita la 
contractació de dues persones amb perfil administratiu, lo qual es gestiona totalment a nivell 
comarcal. També afegeix que si algú sap persones que s’adequin als perfils es faci saber. 

La Sra. de Palol pregunta, si això no es pot fer públic?. 

El Sr. Vila contesta que de moment no es pot fer públic fins que no hi hagi la resolució de 
concessió per part del SOC, d’acord amb les indicacions del Consell Comarcal. Un cop 
aprovat es farà públic, mitjançant el programa de ràdio “l’alcalde respón”, la revista,... . 

Seguidament, explica que hi ha un problema amb el terreny del Sr. Torras, perquè la 
Constructora Vilanova està col·locant pedres a la paret de tanca que està construïnt a la 
parcel·la núm. 16 del Polígon 4 contradint les directrius del Parc de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, el qual ens sol·licitarà que requerim la presentació d’un projecte d’ampliació de 
l’inicialment presentat per a la llicència d’obres de la paret esmentada, aclarint que s’està 
vigilant el tema des del Parc i els Serveis tècnics de l’Ajuntament. 

Tot seguit, fa avinent als membres del Plenari que el Síndic de Greuges de Catalunya ha 
sol·licitat a l’Ajuntament, arran d’una denúncia de cinc possibles irregularitats en les 
inscripcions de nens i nenes a l’Escola la Bòbila, que dugui a terme tasques de comprovació 
referents a si l’empadronaent d’aquestes nens i nenes s’ha realitzar seguint tots els requisits 
legals establerts per la normativa aplicable. Alhora, també, explica que ja es té tota la 
documentació necessària per a donar resposta al Síndic, fent-li tramesa en breu dels volants 
i certificat padronals, així com aquells documents compulsats que s’han aportat per les 
famílies per acreditar que els infants viuen a l’habitatge on es troben empadronats. 

La Sra. Gónzalez comenta que és una preocupació de veure com al Padró municipal del 
mes de gener hi havia 17 persones inscrites per començar P3, i es pregunta, com pot ser 
que al febrer n’hi hagi 28?. Afegeix que com a mestre apostem que el projecte de l’Escola la 
Bòbila, veiem que s’està xafan, perquè és diferent treballar amb 17 o 18 persones, treballant 
amb racons, a l’estil de l’escola de Finlàndia, a treballar amb 28 persones sense poder 
desdoblar fins a 29, i a més, s’ha de pensar que l’Escola de la Bòbila està pensada per una 
sola línia. 

La Sra. Gónzalez pregunta, com es pot controlar?. 

El Sr. alcalde respon que no es té els mitjans suficients per fer les comprovacions oportunes. 
I que fins i tot havent parlat amb el Padró han comentat que un Ajuntament amb un vòlum 
com el de Girona tampoc tenen suficients mitjans. 

La Sra. regidora comenta que segons les directrius d’ensenyament si una persona ve ha 
inscriure’s amb un empadronament a la mà, com a secretària de l’Escola es veu obligada a 
inscriure als infatns, tot i saber que no viuen al municipi. 
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El Sr. Ayats, comenta que ha de ser un particular que presenti una denuncia al respecte. 

La Sra. González comenta que fins ara no es podia desmatricular a cap nen, encara que 
s’hagi constatat que tot i estar empadronat no visqui realment al municipi. 

El Sr. alcalde explica que s’ha modificat la normativa i que ara sí es pot desmatricular als 
infants de l’Escola en aquells casos en que s’ha comprovat que els nens s’ha empadronat 
irregurlarment. 

La Sra. González sol·licita que s’adopti una postura de posar-nos tots ferms per mirar de 
solucionar el problema. 

Continua dient que si se sap d’algú amb seguretat que es troba en aquesta situació s’hauria 
de denunciar. 

El Sr. Roura comenta que des de l’Ajuntament el què es pot fer, és fer-ho públic, ja sigui 
mitjançant la revista o el què calgui. 

El Sr. alcalde llegeix l’escrit del Síndic on explica el procés de desmatriculació dels nens 
inscrits irregularment en les escoles. 

La Sra. González contesta, doncs, que és fantàstic i que ja era hora. Continua comentant 
que es fà al càrrec de les situacions de totes les famílies i les seves particularitats, però que 
també s’ha de tenir en compte els esforços que s’ha dirigit al projecte de la nostra Escola. 

El Sr. Ayats, comenta que ara aquests documents es faran correctament. 

La Sra. Roser de Palol, comenta que només pel fet que se sàpiga que s’està investigant farà 
que aquestes situacions disminueixin. 

El Sr. Roura, també comenta que, efectivament, el fet que se sàpiga, que es coneixin les 
conseqüències, i el fet d’engantxar a un, limita l’actuació de la resta. 

El Sr. Guillaumes comenta que s’haurà d’esperar a veure que respon el Síndic. 

Finalment la Sra. González demana que es mantingui al seu grup informat de l’evolució del 
tema.  

4.- Proposta d’aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la 
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 

El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 

Assumpte: 

Proposta d’aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada 
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per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestal, 
modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als 
ajuntaments. 
 
Atès que la llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava 
obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, 
excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots 
els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o 
dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la 
modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a complir les 
determinacions de la llei. 
 
Vist que la primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les 
finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció. 
 
Atès que la Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de 
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
 
Vist el “Plànol de delimitació del municipi de les Preses” que ha realitzat el Consell Comarcal 
de la Garrotxa a petició de la Diputació de Girona; 
 
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita: 
 
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, 
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de 
l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre 
al Departament de Medi Ambient” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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Primer.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 
5/2003. 

Segon.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions 
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a 
complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis. 

Tercer.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com 
a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se 
càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de 
que es beneficien. 

Quart.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de 
delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.  

Cinquè.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre 
els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de 
protecció. 

Sisè.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves 
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre 
del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003. 

Setè.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja 
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes 
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament. 

Vuitè.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal 
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament. 

Novè.- Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de 
Catalunya. 

Desè.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal. 

Onzè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura 
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat (6 vots favorables dels 
regidors/a (CIU) i 3 vots favorables dels regidor/es (ERC-Les Preses)).” 

5.- Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 15/02. 

El Sr. Lluís Guillaumes presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 

Assumpte: 

Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/02. 
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Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 15/02. 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/02 (suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
entre aplicacions), quines modificacions, a nivell d’ingressos i despeses, es reflecteixen en 
els següents quadres: 
 
MODIFICACIONS D’APLICACIONS DE DESPESES: 
 
DESPESES     

SUPLEMENT DE CRÈDIT MOD. 

16000 221 SEGURETAT SOCIAL 4.500,00 

21000 1721 CONSERV. RECS 6.200,00 

21000 453 CONSERV. VIES PÚBLIQUES 19.000,00 

21005 342 CONSERV. PISCINA MUNICIPAL 8.000,00 

21200 330 REP. EDIFICIS CENTRE CULTURAL 1.000,00 

21201 326 REP. EDIFICIS LLAR D'INFANTS 7.000,00 

21202 433 REP. EDIFICIS CENTRE EMPRESES 6.700,00 

21203 432 REP. EDIFICIS ESTACIÓ 500,00 

21204 453 REP. EDIFICIS MAGATZEM 650,00 

21300 453 REP. INSTAL. ENLLUM. PÚBLIC 2.000,00 

21500 920 REP. MOBILIARI I ESTRIS 2.500,00 

22000 453 MATERIAL BRIGADA 2.100,00 

22001 920 MATERIAL FUNGIBLE 500,00 

22601 920 ATENC. PROT. I REPRESENTATIVES 3.000,00 

22610 338 FESTIVAL ESDANSA 2.500,00 

22708 920 SERVEIS DE RECAPTACIÓ (XALOC) 25.000,00 

22799 920 ASSESSORIA I SERVEIS 10.000,00 

25000 920 INFORMES CONSELL-LLICÈNCIES AMBIENTALS 1.500,00 

48001 330 PREMI CONCURS LITERARI 175,00 

48913 334 SUBV. FESTA SANT ANTONI 50,00 

    SUBTOTAL: 102.875,00 

CRÈDIT EXTRAORDINARI MOD. 

21900 920 MATERIAL INVENTARIABLE 4.000,00 

48904 334 SUBV. EXTRAORDINÀRIA ESBART DANSAIRE MARBOLENY 5.000,00 

61903 1532 REFORÇ PAVIMENT VEÏNAT BELLAIRE 20.000,00 

61905 1532 ADEQUACIÓ  I MILLORA CRUÏLLA BICICARRIL CTRA. DEL CORB 5.000,00 

62301 165 INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT AL VEÏNAT BELLAIRE 20.000,00 

    SUBTOTAL: 54.000,00 

    TOTAL: 156.875,00 

 
MODIFICACIONS D’APLICACIONS D’INGRESSOS: 
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INGRESSOS 

MAJORS INGRESSOS 

11500 IMPOST VEHICLES 6.000,00 

11600 IMPOST INCRE, VALOR TERRENY 9.000,00 

30000 SERVEI PROVEIMENT AIGUA P.P. 1.000,00 

30200 TAXA ESCOMBRARIES 5.000,00 

32505 TAXA LLICÈNCIES AMBIENTALS 1.000,00 

39100 MULTES 10.752,31 

39300 INTERESSOS DEMORA 4.000,00 

39904 APORTACIÓ REPARACIONS SINISTRADES 4.000,00 

39907 CONVENI ADIGSA 1.200,00 

42000 PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT 40.354,99 

45080 GTAT. FONS SOCIALS (FLA) 5.858,00 

45086 GTAT. GOVERNS-ELECTES 138,00 

46101 DIPUTACIÓ FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 15 3.825,00 

46103 DIPUTACIÓ ACT. ESPORTIVES 1.203,00 

46104 DIPUTACIÓ COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 2.469,78 

46106 DIPUTACIÓ PROMOCIÓ SALUT 688,74 

46107 DIPUTACIÓ CATALEG SERVEIS 2015 6.385,18 

46108 DIPUTACIÓ EDUCACIÓ (LLAR D'INFANTS) 9.000,00 

76102 DIPUTACIÓ NOVES TECNOLOGIES 1.339,51 

76103 DIPUTACIÓ EXTRAORDINÀRIA VEÏNAT DE BELLAIRE 15.000,00 

SUBTOTAL: 128.214,51 

RT LLIURE 

8700 ROMANENT LLIURE PER DESPESES GENERALS 28.660,49 

TOTAL: 156.875,00 

Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 

Ateses les determinacions dels articles del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit núm. 15/02 del vigent 
Pressupost. 

Segon.- Exposar al públic  l’expedient de modificació de crèdit, durant el termini de 15 
dies hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 

Tercer.- Considerar  que aquest acord és immediatament executiu i que, en el supòsit 
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment, aquest acord de modificació de 
crèdit quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés. 

La Sra. De Palol pregunta al Sr. Guillaumes a què fa refència quan parla d’impagats. 
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El Sr. Guillaumes respon que es tracta de gent que no ha pagat els impostos, i per evitar 
que el dret de cobrament prescrigui s’envia al Xaloc, després d’haver deixat un marge de 
temps, i de donar les màximes facilitats de pagament als contribuents. I explica que, 
precisament aquesta partida serveix per pagar la comissió que cobra el Xaloc per la 
competència que té delegada de la gestió administrativa d’executiva. 

El Sr. Ayats comenta que aquesta modificació de crèdit va dirigida a regularitzar partides, 
però que té algún dubte que dirigeix al Sr. Guillaumes, per exemple, de despeses 
d’assessoria, pregunta, perquè hi ha10.000,00 euros de més?. 

El Sr. Guillaumes respon que aquest augment ve donat per les despeses d’advocats del 
contenciós sobre la concessió del Xingurri, i també, aquest any, hi ha les despeses de 
l’auditoria realitzada. 

El Sr. Ayats pregunta per l’aplicació corresponent al Centre d’Empreses que puja 6.700,00 
euros?.  

El Sr. Guillaumes constesta que són de temes d’actuacions d’obres de manteniment que 
s’han de fer, com arreglat els labavos i el teulat. 

El Sr. Vila, precisa, que s’hi ha imputat la compra d’un nou aire acondicionat que es va 
espatllar. 

El Sr. Ayats pregunta per l’aplicació de material inventariable s’hi ha imputat 4.000,00 
euros?. 

El Sr. Vila respon que s’ha hagut de comprar taules noves i paraïgues per a Xenacs, i per 
això s’ha creat aquesta aplicació pressupostària. 

Seguidament el Sr. Ayats pregunta per l’augment dels 3.000,00 euros de l’aplicació de 
protocol?. 

El Sr. alcalde explica que aquesta despesa respon a la celebració de les Jornades Rosa 
Sensat organitzades a la Llar d’infants municipals, en les quals hi van participar 150 
professionals, aconseguint un reconeixment públic molt important. 

La Sra. Roser de Palol comenta que li crida l’atenció l’aplicació pressupostària de la 
Seguretat Social que ha incrementat 4.500,00 euros. 

El Sr. Guillaumes explica que es tracta de la part que restava abonar de la retenció de 
nómines que es va haver de fer l’any 2012. 

El Sr. Vila afegeix que, sí és això, però que una part corresponent a la Seguretat Social del 
mes de desembre de 2014, perquè habitualment el mes de desembre es comptabilitzava 
l’exercici següent en comptes de dins el propi exercici, es periodificava malament. Per 
aquest motiu, i per regularitzar la situació, explica que s’augmenta l’aplicació, perquè aquest 
any 2015 es comptabilitzaran 13 mesos en comptes de 12 mesos, i remarca que, 
precisament, es fa aquest regularització arran de les observacions fetes per l’auditoria 
realitzada, on es va detectar aquest error. 

La Sra. de Palol, pregunta sobre el cost dels 40.000,00 euros imputats a les obres del veïnat 
de Bellaire. I afegeix si es tracte de l’enllumenat i el pavimentat?.  



AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/07, de data 16 de juliol de 2015 

AP15-06_00089

El Sr. alcalde respon que l’enllumenat sol ja té un cost aproximat de 20.000,00 euros. 

El Sr. Ayats pregunta si es va crear sense conèixer amb exactitud cost de l’obra?. 

El Sr. Vila respon que era una aplicació que no existia i que s’ha creat, per executar unes 
obres inclosses en una subvenció extraordinària que ha concedit la Diputació a les Preses, 
pel finançament d’obres relacionades amb l’estalvi energètic, l’enllumenat, afegint un punt de 
llum del carrer de la Mata fins a l’última casa del bicicarril, i alhora, també, per a la 
pavimentació del mateix tram del bicicarril. I afegeix que també s’ha aprofitat per aprofundir 
amb la xarxa de clavegueram per evitar problemes amb l’aigua pluvial. 

La Sra. De Palol pregunta com es liciten aquestes obres?. 

El Sr. alcalde explica les licitacions corresponents pels imports es faran mitjançant la figura 
del contracte menor, sol·licitant tres pressupostos a tres empreses diferents. 

Continua explicant que els imports són arrodonits per indicacions dels Serveis tècnics 
municipals, per tenir una mica de previsió dels imprevistos que puguin sorgir amb l’execució 
de les obres. 

Sr. Ayats pregunta si les voreres de la zona industrial les fa l’empresa Arico Forest?. 

El Sr. Guillaumes respon que sí. 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta (6 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 3 abstencions dels regidor/es (ERC-Les Preses)). 

6.- Acords d'urgència. 

El Sr. alcalde proposa al Ple l’adopció un acord no inclòs a l’Ordre del dia presentat pel Grup 
ERC-Les Preses, per la qual cosa es procedeix a votar la seva urgència per ser-hi introduït. 
El Ple, per unanimitat, aprova la seva urgència. 

6.1.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat pel plenari en la sessió de data 29 de 
març de 2012 a favor de l’adhesió de l’Ajuntament de les Preses a l’Associcació de 
Municipis per a la Independència (AMI). 

La Sra. Roser de Palol com a membre portaveu del Grup municipal ERC-Les Preses 
presenta al Ple la proposta d’aprovació següent: 

Assumpte: 

Proposta de ratificació de l’acord adoptat pel plenari en la sessió de data 29 de març de 
2012 a favor de l’adhesió de l’Ajuntament de les Preses a l’Associcació de Municipis per a la 
Independència (AMI). 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a la ratificació de l’acord adoptat pel plenari en la sessió de data 29 de 
març de 2012 a favor de l’adhesió de l’Ajuntament de les Preses a l’Associcació de 
Municipis per a la Independència (AMI). 
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Exposició de motius: 
 
Vist que, en data 29 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de les Preses va aprovar, per 
unanimitat, la Moció presentada a favor de l’adhesió de la Corporació a l’Associació de 
Municipis per a la Independència (AMI) que es transcriu a continuació: 
 
“El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret 
d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la què es preguntava a la 
població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea. 
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, inclòs les Preses, donant la possibilitat 
de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans i catalanes. El 10 d’abril del 2011 
aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona. 
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional, en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia dels nostre país, va sorgir un 
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de 
la Constitució espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 
2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels Drets Humans, qüestió aquesta 
que està recollida a la Carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, 
ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. 
 
En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos 
naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional 
basada en un principi de benefici recíproc, i també del Dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat 
dels seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i 
territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb 
les disposicions de la Carta de les Nacions Unides”. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les 
entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos 
Ajuntaments, entre els qual també forma part el de les Preses, volem impulsar la creació d’una associació de 
municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit 
municipal. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en 
concordança amb el que disposa l'esmentat Decret 110/1996. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per a la Independència, constituïda a Vic, en 
data 14 de desembre de 2011. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta la següent 
 
Moció: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de les Preses a l’“Associació de Municipis per a la Independència”, 
constituïda a Vic, en data 14 de desembre de 2011, amb l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, 
els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat 
d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’“Associació de Municipis per a la Independència”. 
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Tercer.- Designar el Sr. Alcalde, el Sr. Pere Vila Frigola, com a representant d’aquesta Corporació en 
l’”Associació de Municipis per a la Independència”, el qual podrà delegar aquesta representació, mitjançant 
resolució expressa, en un regidor/a de l’Ajuntament. 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a la implementació dels acords 
precedents. 

Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Associació de Municipis per a la Independència (C. Ciutat, 1 (08500 – 
Vic)) per al seu coneixement i als efectes oportuns”. 

A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel plenari en la sessió de data 29 de març de 2012 a 
favor de l’adhesió de l’Ajuntament de les Preses a l’Associcació de Municipis per a la 
Independència (AMI). 

Segon.- Notificar el present acord a l’Associació de Municipis per a la Independència 
(AMI). 

Debatuda i sotmesa a votació la porposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots a favor dels regidors/es (ERC-Les 
Preses)).” 

Precs i preguntes. 

La Sra. Roser de Palol fa petició de la pàgina núm. 9 dels Estatus de l’empresa municipal 
EMPRIS, SL, els quals se’ls ha entregat prèviament a la present sessió plenària.  

Continua comentat que el Grup ERC-Les Preses creu que EMPRIS es va crear per agilitzar 
els serveis municipals que gestiona, però en cap cas es deu voler que la gestió no es 
conegui o sigui transparent com la gestió de l’Ajuntament. 

El Sr. Vila pregunta, com és que no es coneix?. Si es tracta d’una societat limitada que 
audita els seus comptes anuals, i a més són públics. 

La Sra. De Palol, diu que és una empresa pública que dóna un servei públic i que és un ens 
que d’acord amb la Llei de transparència haurà de donar comptes amb el mateix nivell que 
l’Ajuntament. 

El Sr. alcalde contesta que ningú creu el contrari. 

Seguidament pregunta com es contracte als treballadors d’EMPRIS? 

El Sr. alcalde contesta que no es pot contractar personal, només es fa pel Casal i l’Escola. 

I la Sra. Roser de Palol pregunta, i el personal de la Brigada? 

El Sr. alcalde contesta que és personal de l’Ajuntament. 

La Sra. Roser vol saber com es gestiona i comunica que presentarà una moció per tenir 
presència en la societat municipal EMPRIS. 

El Sr. alcalde i el Sr. Guillaumes expliquen, entre d’altres aspectes, com es gestiona la 
societat municipal, com es prenen els acords relacionats amb l’empresa, comenten com 
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s’aproven els pressupostos, així com, la proposta de renovació de càrrecs arran de les 
passades Eleccions municipals del 24 de maig. 

Seguidament, pregunta, qui està en nòmina a EMPRIS?. 

El Sr. alcalde fa lectura de la relació de personal d’EMPRIS i de l’Ajuntament de les Preses, 
explicant les variacions de personal que hi ha hagut des del seu mandat, com per exemple 
la desaparició de la figura del gerent de l’empresa municipal, la qual ha assolit el propi Sr. 
Vila, fet que ha propiciat que la disminució de la despesa en personal hagi permès mantenir 
la massa salarial d’acord amb la llei, tot i contractar temporalment els monitors del Casal. 

La Sra. De Palol pregunta, com i de quina manera es contracte el personal?. Si es fa 
públicament?. 

El Sr. alcalde explica que sempre s’ha informat al Ple dels temes relatius a personal i es fa 
públic d’acord amb la llei.  

El Sr. Guillaumes afegeix que per exemple la contractació d’en SB s’ha seguit les 
directrius del propi SOC d’acord amb el conveni signat. 

El Sr. Vila continua explicant el procés de selecció dut a terme per a la contractació del 
Sr. L, en el qual es va fer segons les pròpies directrius del SOC. 

El Sr. Ayats comenta que la preocupació de fons ve del model de gestió, és a dir, qui ho 
gestiona, el conseller delegat, tresorer, la secretària,.. 

El Sr. alcalde explica que com a figures obligatòries només hi ha de ser la figura del 
conseller delegat i la de la secretària, afegint que quan va haver de signar les escriptures de 
nomenament del càrrec de conseller delegat, val voler personalment que s’afegís 
expressament la signatura conjunta del conseller delegat i d’un dels vocals, perquè 
considerava que en una societat municipal hi havia d’haver, a més, de la signatura del 
conseller delegat i hagués la del tresorer de l’Ajuntament. 

El Sr. Guillaumes precisa que la gestió del dia a dia la porta la Marta. 

El Sr. Ayats replica dient que sí però que és una administrativa. 

La Sra. De Palol pregunta com es gestiona el dia a dia, pregunta com s’organitzen les 
reunions per prendre decisions relacionades amb EMPRIS. 

El Sr. Guillaumes explica que la Marta només fa la gestió, i que les decisions es prenen per 
Ple (Junta General). 

El Sr. Vila comenta que la gestió d’EMPRIS ara després de transmissió de la gestió de les 
concessions a l’Ajuntament des de l’any 2011, per motius legals no pot gestionar EMPRIS, 
la situació a la societat és d’una gestió simple de llibre de caixa, d’entrades i sortides, d’altes 
i baixes de monitors dels casals o de la llar d’infants. 

La Sra. Roser de Palol pregunta, així les concessions també les porta l’Ajuntament? 

El Sr. alcalde respon que sí. 
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El Sr. alcalde aclareix que també porta la gestió de les naus i despatxos del Centre 
d’Empreses mitjançant llicències d’ocupació temporal. 

I el Sr. Guillaumes explica que els preus, també s’aproven per Junta o Ple. 

El Sr. alcalde i el Sr. Guillumes comenten que qualsevol dubte que es tingui es pot consultar 
al personal. 

La Sra. De Palol, pregunta on s’ha de dirigir per consultar el Llibre de Decrets?. 

La Sra. secretària contesta que ella és la responsable de la seva custodia, i que es poden 
consultar en qualsevol moment.  

El Sr. Ayats pregunta, vista la modificació de crèdit presentada, i la consignació de l’aplicació 
d’ingressos corresponent a la concessió de la Piscina on hi consten que continua essent la 
mateixa (4.500,00 €), si no es rebaixarà l’import del cànon, tal i com s’havia dit en algun 
ple?. 

El Sr. alcalde i el Sr. Guillaumes expliquen que, efectivament, sí s’ha rebaixat l’import del 
cànon a 3.600,00 euros, i que encara no ha tingut reflexa en l’aplicació pressupostària, 
perquè es va licitar desprès de l’aprovació del Pressupost. Afegeixen que s’ha rebaixat amb 
prudència, pel fet que la concessió es va haver de tornar a licitar, precisament, per renuncia 
de l’anterior concessionari que encara té un deute pendent amb l’Ajuntament al respecte.  

La Sra. González comenta que és una concessió on els beneficis estan condicionats a la 
climatologia de dos mesos a l’any, i que per tant, creu que l’import del cànon a proporció de 
la resta de cánons de les concessions és massa elevat. 

El Sr. Roura contesta que potser el què s’haurà de fer en la pròxima licitació és fer una 
revisió de les claúsules administratives per tenir en compte aquest condicionant climatològic. 

La Sra. González proposa que es tingui en compte la possibilitat d’establir el cànon en funció 
dels beneficis. 

El Sr. Vila contesta que és una solució que s’havia provat amb la concessió de l’Òliba, i que 
no va funcionar, perquè és molt difícil controlar els beneficis del concessionari quan van per 
mòduls.  

La Sra. Mari González respon que sí, però que s’ha de buscar una solució, perquè depenent 
totalment del temps. 

El Sr. Vila diu que sí, però que també s’ha de tenir en compte l’ajut que proporciona 
l’Ajuntament a totes les concessions en matèria d’actuacions de manteniment que, en 
principi, segons les claúsules de les concessions se n’hauria de fer càrrec els propis 
concessionaris, continua explicant que especialment la de Xenacs, per això, un dels motius 
de la creació de l’aplicació d’inventariables és per fer front a aquestes despeses 
necessàries, per exemple, per l’estat del material que es van trobar a l’inici de la concessió 
de Xenacs, del que no s’havia tingut la cura adequada fins aquell moment. 

La Sra. De Palol pregunta si a canvi d’aquest ajut se’ls hi demana quelcom, com l’ampliació 
d’horaris? 
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El Sr. Ayats comenta que l’horari d’obertura dels matins a Xenacs és massa tard. I pregunta 
quina hora d’obertura es té estipulada?. 

El Sr. Guillaumes contesta que li sembla recordar que és a les 9:00 del matí. 

La Sra. secretària interventora procedeix a consultar-ho directament a l’expedient en digital i 
confirma que l’hora d’obertura és a les 10:00h del matí. 

El Grup municipal ERC-Les Preses presenta un  suggeriment a l’Equip de Govern perquè es 
dugui a terme una revisió dels horaris d’obertura de l’Àrea Recreativa de Xenacs, per tal de 
millorar el servei. Davant d’aquesta petició tots els regidors/es de la Corporació estan 
d’acord en què s’ha de revisar els horaris de Xenacs i exigir el compliment de l’horari marcat 
a la concessió. 

El Sr. alcalde passa a donar resposta a tots els precs presentats per escrit pel Grup d’ERC-
Les Preses, menys el corresponent a la ratificació de l’Acord de plenari de data 29 de març 
de 2012 a favor de l’adhesió de l’Ajuntament de les Preses a l’Associcació de Municipis per 
a la Independència (AMI), del qual ja s’ha acordat la seva inclusió com a punt d’urgència de 
la present sessió. 

A continuació, el Sr. Vila llegeix el segon prec referent a fer evindent en el poble aquest 
suport incondicional possant l’estelada al mastíl de davant la farmàcia. 

El mastíl de la farmàcia sempre s’ha reservat pels actes del 11 de setembre exceptuant, 
l’any 2014 pel tema de la manifestació de la “V” a Barcelona, que es va fer al patí de 
l’Ajuntament per ser més proper a la sortida d’autocars de la Bòbila. 

La Sra. De Palol intervé i pregunta, si és que no es vol possar?. 

El Sr. Guillaumes i altres regidors de CIU contesten que no és això, el què es vol dir és que 
aquest lloc ja està reservat tot l’any per la Senyera catalana que és la bandera reconeguda 
com a oficial de Catalunya. 

El Sr. alcalde fa un aclariment, i comenta que de forma personal i com a grup polític, però 
sobretot personalment, explica que ja s’ha interposat un conteniciós contra l’Ajuntament de 
les Preses pel tema de la bandera espanyola, i que no en té cap ganes de cap més 
contenciós, perquè s’entèn que són problemes secunadaris. 

D’altra banda, afegeix que al municipi ja té col·locada l’Estelada en un lloc ben alt, a  la 
Bòbila de les Preses, i que aquesta setmana n’arribarà una per col·locar-la a Xenacs. 

El Sr. Guillaumes remarca que ja se’n van penjar una quinzena d’estelades repartides pel 
municipi. 

El Sr. alcade comenta que, precisament, el municipi de les Preses va ser dels primers, sinó 
el primer, que va penjar aquestes estelades amb motiu de St. Jordi 2014. 

La Sra. De Palol contesta que ara no hi són. 

El Sr. Guillaumes respon que s’han anat fent malbé, però que si convé se n’hi afegiran 
quinze més. 
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A continuació s’entra a debatre sobre l’existència de la Senyera catalana al mastíl que hi ha 
davant de la Farmàcia de les Preses.  

El Grup d’ERC-Les Preses manté la posició que la Senyera de Catalunya no es troba 
col·locada al mastíl esmentat, i per tant, demanen la col·locació de l’Estelada com a símbol 
inequívoc de suport al procés que s’està visquen per aconseguir la Indenpència de 
Catalunya. 

Per la seva banda, el Grup de CIU manté la postura que el municipi de les Preses té marcat 
sobradament el seu suport al procés cap a la Indepència, i que en el referit mastíl hi ha 
penjada la Senyera catalana, i que no hi volen renunciar, perquè és el símbol de Catalunya. 

Tot seguit, el Sr. alcalde creu que l’èxit del procés no dependrà de posar més o menys 
estelades, sinó que és un tema que els polítics que estan més amunt clarifiquin postures i 
treballin conjuntament, perquè fins fa pocs dies, comenta el Sr. Vila, no ho han fet, aquest 
serà l’èxit del 27 de setembre, no per pejar 25 estelades, perquè la gent està perduda no 
pels simbols, sinó pel què estan demostrant, els que estan al capdavant dels partits polítics, 
això és impedeix aconseguir l’exit. 

I la Sr. Roser de Palol contesta que doncs s’ha de canviar l’imatge pèssima que han donat, 
perquè queden molts pocs dies. 

El Sr. alcalde continua amb el següent prec: l’obertura el dia del ple de la porta que dóna al 
carrer, per facilitar l’entrada de les persones del municipi. 

El Sr. Vila comenta que l’estiu es pot obrir, però l’hivern és una altra cosa. 

La Sra. Roser de Palol respon que si la gent ho sap que pot entrar, entrarà. 

El Sr. acalde respon que la gent ja sap que hi ha oberta la porta d’entrada a l’Ajuntament, i 
fins i tot normalment està oberta la portaleta de l’entrada, perquè quedi oberta de bat a bat, i 
afegeix que és unes de les primeres coses que va canviar l’actual l’Equip de Govern. 

El Sr. Ayats comenta que es demana, per tal que les persones grans o poca mobilitat puguin 
accedir millor a la Sala de Plens. 

El Sr. Vila contesta que ja es va mirar al seu moment d’adequar la rampa del carrer, per tal 
de facilitar l’accés directa per la porta del Saló de sessions, però no es va poder fer, perquè 
hi ha un problema, i és que la vorera és massa estreta, però en aquests casos s’obre 
aquesta port per permetre l’accés al Saló a les persones amb problemes de mobilitat. 

El Sr. Vila continua amb el següent prec del Grup d’ERC-Les Preses referent a donar la 
paraula al públic assistent als plens a la finalització de la sessió plenària. En aquest moment 
el Sr. alcalde contesta que se l’ha informat del funcionament del Ple, i que no hi ha cap 
problema de donar la paraula als assistents. 

La Sra. De Palol respon, a qualsevol persona?. 

El Sr. alcalde contesta que es donarà a tothom, i que estarà satisfet que hi hagin assistents 
als plens. 
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Seguidament, s’entra a tractar el prec referent a la publicitat de les dates dels Plens, tant a la 
revista com a la Web municipal. 

El Sr. Vila comenta que cap problema a la web, i a la revista es possarà al calendari on hi 
consten les sessions del òrgans col·legiats de l’Ajuntament. 

La Sra. De Palol, pregunta, si és possible recordar que és obert a tothom?. 

El Sr. alcalde contesta que sí. 

El següent prec fa referència a la sol·licitud de facilitar l’informació a les persones que 
vulguin i no puguin assistir al Ple, a plublicar l’ordre del dia a la Web municipal, i 
posteriorment, penjar l’acta i gravacions. 

El Sr. Vila comenta que la gravacions del plens les realitza la Sra. secretària per a la 
transcripció de les actes. Aquesta gravació es guarda, i se’n dóna accés a les persones 
interessades que la vulguin consultar. Per tant, s’hi algú necessita consultar-la se li donarà 
l’accés per fer-ho. Quan a les actes dels plens, els Sr. alcalde comenta que ja estan 
penjades a la Web de l’Ajuntament, i que no hi ha problema per penjar-hi, també, les ordres 
del dia de les sessions. 

Per últim, el Grup d’ERC-Les Preses, en veu de la Sra. González, sol·licita una disculpa 
per escrit de la ex-regidor, Sra. EB, per unes manifestacions que va fer el dia de les 
Eleccions i a la xarxa social “Facebook” en relació a persones relacionades amb els 
membres del seu grup. Alhora, que donen les gràcies al Sr. alcalde a la rapidesa en què va 
exigir la retirada d’aquestes immediatament. 

El Sr. Vila contesta que, si cal ho farà ell mateix. 

El Grup d’ERC-Les Preses respon que no, perquè personalment no en té cap culpa. 

El Sr. Vila comenta que, personalment, farà arribar el prec a la Sra. EB. 

Tot seguit, la Sra. De Palol, pregunta perquè les taxes d’escombraries i entrada de vehicles 
es cobren ara, i no l’últim trimestre com l’any passat. 

El Sr. Vila respon que s’ha canviat lleugerament el calendari dels padrons per motius de 
tresoreria, i perquè al separar els dos padrons quedaven massa petits, i eren inoperants. 

El Sr. Ayats comenta que l’informació que es dóna mitjançant els rebuts bancaris arran de la 
nova normativa SEPA és insuficient, perquè hi ha gent que s’ha pensat que s’ha pujat un 
13%, i afegeix que s’hauria d’afegir informació, sobretot per la gent gran. 

El Sr. Vila contesta que s’hi posa tota aquella informació que permet la nova estructura 
establerta per la llei europea. 

El Sr. Ayats, però insisteix demanant que es revisi les dades que s’hi col·loquen. 

A continuació, el Sr. Ayats pregunta si s’han renovat totes les concessionS?. 

El Sr. alcalde respon que no. 
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Seguidament, la Sra. Roser de Palol comenta que el discurs utilitzat pel Sr. alcalde en el 
Programa d’estiu no es correspon amb el què s’hauria de posar en un programa d’aquest 
tipus, en el sentit de parlar de l’ampliació del número de vots obtinguts en les Eleccions 
municipals. I afegeix que a la Revista del municipi s’ha de parlar com alcalde, i al programa 
electoral com a Portaveu del Grup de CIU. 

El Sr. Ayats comenta que s’ha de saber delimitar una cosa i una altra. 

El Sr. Guillaumes contesta que el Sr. Vila ho va fer de forma conjunta per estalviar. 

El Sr. Vila conclou comentant que accepta el prec, però que en matèria de protocol té una 
persona especialitzada en aquest àmbit que l’assessora, i revisa prèviament tot allò que es 
publica. 

Per últim, finalitza el torn de precs i preguntes, la Sra. De Plalol que sol·licita escoltar la 
gravació d’aquesta sessió, en el moment on el Sr. alcalde diu que ha estat motiu de tocar-li 
l’atenció. 

La Sra. secretària amb el permís de l’alcalde respon que no hi ha cap problema. 

Per últim, el Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Pere Puig respecte a la seva pregunta de 
quan es penjaran les banderes, si hi ha algún termini. 

El Sr. Vila, ja ho ha comentat en el prec on s’ha tractat el tema, i serà en breu. 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent les 
23:16 h de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que signa el Sr. alcalde i la certifico amb la meva signatura. 

Sr. Pere Vila En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 




