
 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/02, de 14 d’abril de 2015 
 

 
 

AP15-02_00024 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/02, de 14 d’abril de 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  15/02. 
Data:  Dimarts, 14 d’abril de 2015. 
Caràcter:  Ordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De les 20:40h del vespre fins a les 21:34h de la nit. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

 
 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 
 
Alcalde/president:   Sr. Pere Vila Frigola, alcalde (CIU). 
Regidors/es:  Sr. Josep M. Cros Roca, primer tinent d’alcalde (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.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/02, celebrada el 4 de 
març de 2014 i de l’acta de la sessió ordinària núm. 15/01, celebrada el dia 24 de febrer de 
2015. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/07, de data 6 de març 
de 2015. 
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5.- Proposta d’aprovació de les Normes de règim intern de la Piscina municipal de les Preses. 
6.- Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics 
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es 
manifesta en l'acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 7 d’abril 
de 2015.  
7.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/01.  
8.- Acords d'urgència. 
9.- Precs i preguntes. 
 

 
El Sr. alcalde obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/02, 
celebrada el 4 de març de 2014 i de l’acta de la sessió ordinària núm. 15/01, 
celebrada el dia 24 de febrer de 2015. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/02, celebrada el 4 de 
març de 2014 i de l’acta de la sessió ordinària núm. 15/01, celebrada el dia 24 de febrer de 
2015. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/02, celebrada el 
4 de març de 2014 i de l’acta de la sessió ordinària núm. 15/01, celebrada el dia 24 de febrer 
de 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que s’ha detectat un error de transcripció en l’Acta de la sessió plenària núm. 14/03, 
celebrada el dia 25 de març de 2014, en la qual no consta l’aprovació de l’acta de la sessió 
plenària núm. 14/02, celebrada el dia 4 de març. 
 
Vist que el Sr. alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte de 
l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/02, celebrada el 4 de març de 2014 i de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 15/01, celebrada el dia 24 de febrer de 2015, les quals els han estat 
facilitades prèviament. 
 
Vist que ningú demana la paraula. 
 
A la vista d’això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/02, celebrada el 4 de març de 
2014 i l’acta de la sessió ordinària núm. 15/01, celebrada el dia 24 de febrer de 2015. 
 
Debatuda i 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/es (LP-
PM)). 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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2.- Despatx oficial. 
 
La Sra. Secretària interventora procedeix a fer les comunicacions del despatx oficial 
següents:  
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des 
del dia 26 de gener de 2015: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 15/06, de data 25 de febrer de 2015: On s’aprova l’expedient de 
modificació de crèdits número TC 01/2015, mitjançant transferència entre aplicacions 
pressupostàries dins el mateix grup de funció, d’acord amb la Base 7a i 10a de les Bases 
d’execució del Pressupost per a l’exercici d’enguany, sense alterar l’import dels crèdits totals 
consignats inicialment en el Pressupost vigent.  
 
Decret d’Alcaldia núm. 15/07, de data 6 de març de 2015: Pel qual s’aprova el Pla 
Pressupostari a mig termini de la Corporació integrat per l’Ajuntament de les Preses i la 
societat municipal EMPRIS, SL, pel període comprès entre els exercicis 2016-2018. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 15/08, de data 26 de març de 2015: On es dóna la conformitat a 
l’Ajuntament de Cadaqués, per a què es difereixi el cessament de la Sra. Mercè Comamala 
Laguna, per necessitats del serveis en l’actual lloc de treball que ocupa com a funcionària 
d’habilitació nacional, i que prengui possessió, dins el termini màxim de 3 mesos, en el lloc 
de secretaria intervenció a l’Ajuntament de les Preses, d’acord amb el nomenament efectuat, 
en data 6 de març de 2015, per Resolució de la Direcció General de la Funció Pública, 
publicada  al BOE núm. 71, de data 24 de març de 2015. 
 
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):  
 
 La informació corresponent al Pressupost i estat financers inicials corresponents a 
l’exercici 2015 d’acord amb l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 La informació referent al Pla pressupostari a  mig termini (marc pressupostari), d’acord 
amb l’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
El Sr. alcalde explica, també en qualitat de regidor de l’Àrea de benestar social, que la setmana 
passada en el Consell d’Alcaldes celebrat al Consell Comarcal de la Garrotxa es van donar les 
dades més importants de la memòria del Consorci d’acció social, la qual es farà arribar a tots 
els ajuntaments de forma personalitzada per cada municipi, i com a síntesi comenta el número 
de persones de les Preses ateses pels Serveis de benestar social durant l’any 2014. 
 
A continuació explica que l’Equip de govern fa uns parell de mesos va sol·licitar una auditoria 
dels anys de mandat (2011-2014) al Gabinet Tècnic D’auditoria i Consultoria, SA (GTAC), 
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empresa amb amplia experiència en el sector, comentant que la setmana vinent l’empresa 
auditora vindrà a donar un primer avanç dels resultats dels seus treballs. 
4.- Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/07, de 
data 6 de març de 2015. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/07, de data 6 de març de 
2015. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/07, de data 6 de 
març de 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, per Decret d’Alcaldia, de data 6 de març de 2015, es van adoptar els següents 
acords: 
 
“Vist que, en data 3 de març de 2015, es va iniciar expedient per a aprovar el Pla pressupostari a mitjà termini de 
la Corporació, integrat per l’Ajuntament de les Preses i la societat municipal EMPRIS, SL, per període comprès 
entre els exercicis 2016-2018. 
 
Vist que, en data 5 de març de 2015, es va emetre informe de la Secretaria municipal en relació amb el 
procediment i la legislació aplicable a seguir per l’aprovació dels plans pressupostaris. 
 
Vist que, en la mateixa data, es va emetre informe per l'Intervenció municipal sobre l'elaboració del Pla 
Pressupostari a mitjà termini de la Corporació pel període comprès entre els exercicis 2016-2018. 
 
Vista la documentació que consta en l’expedient administratiu i de conformitat amb la mateixa, i ateses les 
determinacions de l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, i de l'article 22.2 .e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia, RESOL: 
 

Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini de la Corporació integrat per l’Ajuntament de les Preses i 
la societat municipal EMPRIS, SL, pel període comprès entre els exercicis 2016-2018. 

 
Segon.- Ratificar el present acord davant el Ple de la Corporació en la propera sessió plenària que es celebri. 
 
Tercer.- Comunicar el Pla Pressupostari a mig termini de la Corporació al Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques per mitjans telemàtics habilitats a l'efecte.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Ratificar i aprovar els referits acords del Decret d’Alcaldia núm. 15/07, de data 6 
de març de 2015. 
 
Debatuda i 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/es (LP-
PM)). 
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5.- Proposta d’aprovació de les Normes de règim intern de la Piscina municipal 
de les Preses. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de les Normes de règim intern de la Piscina municipal de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de les Normes de règim intern de la Piscina municipal de les 
Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que a les piscines d’ús públic existeixen uns riscos potencials que no poden ser 
controlats i/o modificats de manera substancial per l’acció individual. I aquesta dificultat 
justifica la necessitat d’establir una regulació que tendeix a garantir que les condicions de les 
piscines d’ús públic no tinguin un efecte negatiu sobre la salut i el benestar de les persones 
usuàries. 
 
Vista la necessitat de l’Ajuntament de les Preses de garantir el correcte ús i funcionament de 
la Piscina municipal per part de tots els seus usuaris/-àries, en desplegament d’allò que 
disposa el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel que s’aproven les Normes sanitàries 
aplicables a les piscines d’ús públic. 
 
Ateses les determinacions del Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la 
disposició transitòria única del Decret 95/2000, del Decret 165/2001, de 12 de juny, de 
modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries 
aplicables a les piscines d'ús públic i del Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual 
s'estableixen els criteris tècnic sanitaris de les piscines. 
 
Atès allò establert en l’article 29 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen 
les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, el qual estableix que les 
instal·lacions de piscines han de disposar d'unes normes de règim intern per a les persones 
usuàries. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les Normes de règim intern de la Piscina municipal de les Preses, d’acord 
amb les determinacions de l’article 29 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a EMPRIS, SL. 

 
Debatuda i 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/es (LP-
PM)). 
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6.- Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als 
empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants 
(2015-2017), conforme es manifesta en l'acta final de la Mesa general de 
negociació dels empleats públics del dia 7 d’abril de 2015.  
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels 
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es manifesta 
en l'acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 7 d’abril de 
2015.  
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats 
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme 
es manifesta en l'acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 7 
d’abril de 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en data 7 d’abril de 2015, es va convocar als representants sindicals dels 
treballadores de l’Ajuntament de les Preses i de l’empresa municipal EMPRIS, SL, per tal de 
dur a terme les preceptives negociacions per a l’adhesió a l’Acord comú de condicions per 
als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-
2017), i constituir la Mesa general de negociació dels empleats públics de la Corporació i de 
l’empresa municipal EMPRIS, SL, la qual estava composada pels següents representants: 
 
 Per la part dels empleats públics: 

Per part dels treballadors que integren la plantilla de l’Ajuntament de les Preses, el Sr. Aitor 
Arroyo Dorado, amb NIF núm. 39709317-R, en qualitat de representant sindical. 
 
Per part dels treballadors que integren la plantilla de l’empresa municipal EMPRIS, SL, la 
Sra. Marta Aiguabella Puigdemont, amb NIF núm. 77913881-R, en qualitat de representant 
sindical. 
 
 Per part de l’Ajuntament i la societat municipal Empris S.L.: 

El Sr. alcalde-president de l’Ajuntament de les Preses i Conseller Delegat de la societat 
municipal, el Sr. Pere Vila Frigola, amb NIF núm. 77895132-C, en qualitat de representant 
legal d’ambdues entitats. 
 
 Secretaria de la Mesa: 

La Sra. Olga Fornós i Mir, amb NIF núm. 77916373-D, en qualitat de secretària interventora 
de l’Ajuntament de les Preses i secretària de l’empresa municipal EMPRIS, SL. 
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Atès que, en la mateixa data, es va signar l'acta final de negociació on totes les parts 
manifesten la voluntat d’adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics 
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) - codi de conveni 
núm. 79100015072015 -, que s'annexa a l'expedient per a la seva aprovació, i alhora, es van 
adoptar els següents acords específics: 
 
“(...) 
 
2.- Es constitueix la Comissió paritària local de seguiment, regulada en l’article 5è de l’Acord comú, integrada per tres 
membres: un representant sindical per part dels treballadors de la plantilla de l’Ajuntament, un representant sindical de la 
plantilla de l’empresa municipal Empris SL i l’alcalde de les Preses com a representant de l’Ajuntament i de la societat 
municipal Empris SL. 
 
El règim de funcionament de la Comissió serà l’establert en l’Acord comú, i en tot cas, s’haurà de reunir, al menys, un cop 
l’any i cada vegada que hagi de resoldre qüestions que derivin de la vigència i aplicació d’aquest. 
 
En el dia d’avui, aquesta comissió la formen les següents persones: 
 

 Per la part sindical: 

El Sr. Aitor Arroyo Dorado, amb NIF núm. 39709317-R, en qualitat de representant sindical dels treballadors de l’Ajuntament 
de les Preses. 
 
La Sra. Marta Aiguabella Puigdemont, amb NIF núm. 77913881-R, en qualitat de representant sindical dels treballadors de 
l’empresa municipal EMPRIS, SL. 
 

 Per part de l’Ajuntament i de la societat municipal Empris SL: 

El Sr. Pere Vila Frigola, amb NIF núm. 77895132-C, en qualitat d’alcalde-president de l’Ajuntament de les Preses i Conseller 
Delegat de la societat municipal. 

3.- Totes aquelles situacions específiques que siguin necessàries establir per una adequació organitzativa i singular de les 
característiques pròpies de l’Ajuntament de les Preses i de la societat municipal EMPRIS, SL es regularan mitjançant 
l’aprovació d’un Reglament de règim intern municipal, prèvia negociació amb els representants sindicals dels treballadors 
d’ambdues entitats.”  

Vist que en la negociació d’aquest acord s'han respectat tots els drets determinats en l’article 
15.b) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i de l’article 4.1.c) 
del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'Estatut dels treballadors, així com s’ha complert amb els requisits previstos al Capítol IV de 
la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i en el Títol II 
del RDL 1/1995. 
 
Vistos els preceptius informes de Secretària Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
 L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), 
estableix que les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin 
representació en els òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions 
públiques tindran, entre d’altres drets, el de la negociació col·lectiva, en els termes establerts 
en la seva legislació específica. 
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 Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a 
la negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les 
seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el 
dret a negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració 
Pública. 

 L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació 
dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici 
dels preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són d’aplicació. 

 L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball 
dels funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, 
obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant 
l’exercici de la capacitat representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els 
articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, d’acord amb el que 
estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP. 

 Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de 
Negociació en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants 
de l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les organitzacions sindicals més 
representatives a nivell estatal, les organitzacions sindicals més representatives de 
Comunitat Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 o més dels 
representants en les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals 
compreses en l’àmbit específic de la seva constitució. 

 Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les 
condicions comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament de les Preses per 
mitjà de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), acordat per l’Associació Catalana de 
Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per Comissions Obreres de 
Catalunya i per la Unió General de Treballadors de Catalunya el 19 de desembre de 2014. 
Tal i com permet l’article 34.2 de l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació 
negocial de les associacions de municipis, per tal què puguin negociar col·lectivament 
acords de condicions de funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb 
caràcter previ o de forma successiva a la seva negociació. 

 L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent 
a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en 
cada cas. Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la 
negociació en el seu apartat segon. 

 L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, 
els representants de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la 
representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la 
determinació de condicions de treball dels funcionaris d’aquestes Administracions.  
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 Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que 
corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscrigui 
i, s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els Acords es duran a 
terme sobre matèries competencials dels òrgans de govern de les Administracions 
Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació expressa i 
formal per part d’aquests òrgans. Quant aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a 
temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut 
d’aquests serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens 
perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació, en el seu cas, de la 
normativa reglamentària corresponent. 

 En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de 
negociació impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple 
municipal, per la qual cosa l’Acord concertat requerirà de la seva aprovació expressa, per tal 
que adquireixi plena validesa i eficàcia. 

 El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació 
de les condicions de treball dels empleats públics. 

 L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals 
de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) un cop aprovat i signat, s’ha de 
remetre a l’oficina pública a què fa referència la LOLS i serà immediatament publicat en el 
diari oficial corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, 
de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball. Per tant, caldrà 
trametre a la Delegació territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
el text de l’acord d’adhesió per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 

Atès que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord comú de l’Ajuntament de les Preses 
pel període 2015-2017 és del Ple de la Corporació, tal i com disposen la legislació bàsica de 
règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens 
locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es manifesta en 
l'acta final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 7 d’abril de 2015.  

 
Segon.- Aprovar la constitució de la Comissió paritària local de seguiment, regulada en 

l’article 5è de l’Acord comú, integrada en l’actualitat per tres membres: un representant 
sindical per part dels treballadors de la plantilla de l’Ajuntament, el Sr. Aitor Arroyo Dorado, 
amb NIF núm. 39709317-R, un representant sindical de la plantilla de l’empresa municipal 
Empris, SL, la Sra. Marta Aiguabella i Puigdemont, amb NIF núm. 77913881-R, i per últim, 
com a representant legal d’ambdues entitats, i en qualitat d’alcalde-president, el Sr. Pere 
Vila Frigola, amb NIF núm. 77895132-C.  
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El règim de funcionament de la Comissió serà l’establert en l’Acord comú, i en tot cas, 
s’haurà de reunir, al menys, un cop l’any i cada vegada que hagi de resoldre qüestions que 
derivin de la vigència i aplicació d’aquest. 

 
Tercer.- Determinar que totes aquelles situacions específiques que siguin necessàries 

establir per una adequació organitzativa i singular de les característiques pròpies de 
l’Ajuntament de les Preses i de la societat municipal EMPRIS, SL es regularan mitjançant 
l’aprovació d’un Reglament de règim intern municipal, prèvia negociació amb els 
representants sindicals dels treballadors d’ambdues entitats, entrant en vigor l’aplicació de 
l’Acord comú l'endemà de la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament de les Preses, amb 
independència de l’aprovació posterior de la norma reglamentària de règim interior 
esmentada. 

 
Quart.- Trametre còpia dels presents acords, així com de tota la documentació 

complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la 
seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú 
per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de 
l’Acord comú. 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord als representants sindicals. 
 
Sisè.- Donar la publicitat preceptiva als acords precedents. 
 

Debatuda i 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/es (LP-
PM)). 
 
7.- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
15/01.  
 
El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Guillaumes, regidor d’Hisenda i tresorer de la 
Corporació, perquè expliqui els punts principals de la següent proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/01.  
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 15/01. 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/01 (suplement de crèdit, crèdit extraordinari 
i traspàs entre partides), quines modificacions, a nivell d’ingressos i despeses, es 
reflecteixen en els següents quadres: 
 
MODIFICACIONS D’APLICACIONS DE DESPESES: 
 
DESPESES     

SUPLEMENT DE CRÈDIT MOD. 
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61900 155 CONST. D'UN CARRIL BICI Z. INDUSTRIAL 5.600,00 

62103 155 PAVIMENTACIÓ ZONA INDUSTRIAL 21.934,55 

62950 152 PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL 717,69 

62600 920 EQUIPS PER PROCÉS INFORMACIÓ 421,97 

63200 342 ADEQ. PISTA POLIESPORTIVA   6.235,75 

60902 933 PATI LLAR D'INFANTS 8.500,00 

63100 155 ADEQUACIÓ I MILLORA C/PUIGSACALM (FASE1 i 2) 42.223,22 
        

    SUBTOTAL: 85.633,18 

        

DESPESES     

CRÈDIT EXTRAORDINARI MOD. 

13002 929 PAGUES EXTRES NADAL 2012 5.979,74 

61902 155 ARRANJ. CAMÍ DE L'ERMITA DE SANT MARTÍ DEL CORB 12.505,35 

61903 155 
ARRANJ. VORERA I ENJARDINAT ENTRADA POL IND CTRA. DEL 
CORB 22.610,28 

62254 161 MILLORA ABASTAMENT SECTOR BOADA, C. ROURE, C. AVET 50.000,00 

62300 333 ADQUISICIÓ EQUIP DE SO 2.879,80 

62900 171 ADQUISICIÓ GENERADOR XENACS 5.100,00 

63102 155 ADEQUACIÓ C. CAMP DEL PRAT 6.000,00 

63201 342 CANVI COBERTA PISTA POLIESPORTIVA (PUOSC 2017) 94.000,00 

63300 342 INSTAL. ACUMULADOR VESTIDORS BT 2.982,99 

    SUBTOTAL: 202.058,16 

DESPESES     

TRANSFERÈNCIA D'APLICACIONS MOD. 

22698 920 FONS DE CONTINGÈNCIA -40.000,00 

    SUBTOTAL: -40.000,00 

INGRESSOS     

TRANSFERÈNCIA D'APLICACIONS MOD. 

55050 920 FONS DE CONTINGÈNCIA 40.000,00 

    SUBTOTAL: 40.000,00 

    TOTAL: 287.691,34 
 
MODIFICACIONS D’APLICACIONS D’INGRESSOS: 
 
INGRESSOS   

CONTRIBUCIONS ESPECIALS MOD. 

76101 FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 21.675,00 

36000 CONTRIBUCIONS ESPECIALS C. PUIGSACALM FASE 2 59.706,96 

  SUBTOTAL: 81.381,96 

INGRESSOS   

RT LLIURE MOD. 

87010 ROMANENT AFECTAT -39.158,74 

87000 ROMANENT LLIURE PER A DESPESES GENERALS 245.468,12 

  SUBTOTAL: 206.309,38 
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  TOTAL: 287.691,34 
 
Vist l’informe de Secretaria Intervenció. 
 
Ateses les determinacions dels articles del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit núm. 15/01 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. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 abstencions dels regidors/es (LP-PM)). 
 
8.- Acords d'urgència. 
 
El Sr. alcalde proposa al Ple l’adopció d’un acord no inclòs a l’Ordre del dia, per la qual cosa 
es procedeix a votar la seva urgència per ser-hi introduït. El Ple, per unanimitat, aprova la 
seva urgència. 
 
8.1.- Proposta d’aprovació del model de declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre activitats que proporcionin o pugui proporcionar ingressos 
econòmics, i del model de declaració sobre béns patrimonials i de la participació dels 
regidors/es en societats a inscriure al Registre d’Interessos de la Corporació. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del model de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i 
sobre activitats que proporcionin o pugui proporcionar ingressos econòmics, i del model de 
declaració sobre béns patrimonials i de la participació dels regidors/es en societats a 
inscriure al Registre d’Interessos de la Corporació. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del model de declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre activitats que proporcionin o pugui proporcionar ingressos econòmics, 
i del model de declaració sobre béns patrimonials i de la participació dels regidors/es en 
societats a inscriure al Registre d’Interessos de la Corporació. 
 
Fets i fonaments de Dret: 

 
Vista la necessitat de formular les preceptives declaracions de béns patrimonials i les 
causes de possible incompatibilitat i d’activitats que poden generar ingressos per part dels 
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futurs nous regidors/es del Consistori, així com dels regidors/es cessants i que no 
continuaran en el proper mandat. 
 
Atès que l’article 163.1 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 estableix que “tots els membres de les 
corporacions locals estan obligats a formular, abans de prendre possessió del càrrec i quan es produeixin 
variacions en el curs del mandat i amb ocasió del cessament, una declaració dels béns i de les activitats privades 
que els proporcionen o els poden proporcionar ingressos econòmics o que afecten l'àmbit de les competències 
de les corporacions. Les declaracions s'han d'inscriure en un registre d'interessos que ha de constituir cada 
corporació local”. 
 
Vistos el model de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre activitats que 
proporcionin o pugui proporcionar ingressos econòmics, i el model de declaració sobre béns 
patrimonials i de la participació dels regidors/es en societats a inscriure al Registre 
d’Interessos de la Corporació següents: 
 

“MODEL DE DECLARACIÓ SOBRE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I SOBRE 
ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN O PUGUIN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS 

 
CORPORACIÓ: ANY 20__/20__ 
DATA D’ANOTACIÓ: ____/____/____ 
N.º DE REGISTRE: ____________________ 
 
 
NOM  DNI  
DOMICILI  CARRER  N.º  
LOCALITAT  C.P.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 30 i 
31 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, formula la següent declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats i declara: 
 
Que [no concorre cap de les causes d'incompatibilitat descrites en l'article 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 
Electoral General/que concorren les següents causes d'incompatibilitat de les descrites en l'article 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, de Règim Electoral General  
1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________] 

 
ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA 
1. ACTIVITAT/CÀRREC PÚBLIC 

ADMINISTRACIÓ/EMPRESA/ORGANISME:  Localitat: Província: 
DENOMINACIÓ DEL LLOC: COS/ESCALA: 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
REMUNERACIÓ: 
2. CÀRREC DE REPRESENTACIÓ POPULAR 
Òrgan: Òrgan: Òrgan: 
3. CÀRREC EN CÀMARES O COL·LEGIS PROFESSIONALS 
Corporació: Corporació: Corporació: 
Càrrec: 
Remuneració: 

4. ACTIVITAT PER COMPTE PROPI 
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ACTIVITAT O EMPRESA:  Localitat: Província: 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
 
NIF: N.º d’inscripció/filiació a la Seguretat Social: 

5. ACTIVITAT PER COMPTE ALIÈ 
ACTIVITAT O EMPRESA:  NIF: 
Domicili Social: Localitat: 

 
Província: 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE LA ENTITAT O EMPRESA: 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA: 
 
 
6. ALTRES ACTIVITATS 
 
 
 
7. AMPLIACIÓ DE DADES PEL DECLARANT 
 
 
 
8. TIPUS DE DECLARACIÓ 
Marcar amb una X el quadre que procedeixi: 
 Inicial 
 Final (per cessament en el càrrec) 
 Modificació (declaració d'actualització o modificació de la informació) 
 
En compliment del disposat en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
i perquè consti als efectes oportuns, signo la present declaració, declarant ser certs les dades en ella consignats. 
 
Les Preses, ____de _______ de 2015 
 
L’INTERESSAT/ADA,      LA SECRETÀRIA INTERVENTORA 
 
Signatura.: ___________      Signatura.: ___________” 

 
 

ANNEX 
 
Descripció de les causes d'incompatibilitat que s'assenyalen en els articles 177.2 i 178 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General:  
 
 Membres de la Família Real Espanyola inclosos en el Registre Civil que regula el Reial decret 2917/1981, 
de 27 de novembre, així com els seus cònjuges.  

 Presidents del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Consell d'Estat, del Tribunal de Comptes i 
del Consell que fa referència l'article 131.2 de la Constitució. 

 Magistrats del Tribunal Constitucional, Vocal del Consell General del Poder Judicial, Conseller Permanent 
del Consell d'Estat i Conseller del Tribunal de Comptes.  

 Defensor del Poble i els seus Adjunts.  
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 Fiscal General de l'Estat.  

 Subsecretari, Secretari General, Director General dels Departaments ministerials i els equiparats a ells; en 
particular, Director dels Departaments del Gabinet de la Presidència del Govern, Director dels Gabinets dels 
Ministres i dels Secretaris d'Estat.  

 Cap de Missió acreditat, amb caràcter de resident, davant un Estat estranger o Organisme Internacional.  

 Magistrat, Jutge i Fiscal que es trobin en situació d'actiu. 

 Militar professional i de complement i membre de les Forces i Cossos de Seguretat i Policia, en actiu.  

 President, Vocal i Secretari de les Juntes Electorals.  

 Delegat del Govern en les Comunitats Autònomes i Subdelegats del Govern i les Autoritats similars amb 
diferent competència territorial.  

 El President de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola i les societats que la integren.  

 President, Director i càrrec assimilat de les Entitats Estatals Autònomes amb competència en tot el territori 
nacional, així com els Delegats del Govern en les mateixes.  

 President i Director General de les Entitats gestores de la Seguretat Social amb competència en tot el 
territori nacional.  

 Director de l'Oficina del Cens Electoral. 

 Governador i Sotsgovernador del Banc d'Espanya, i President i Director de l'Institut de Crèdit Oficial i de les 
altres Entitats oficials de crèdit.  

 President, Consellers i Secretari General del Consell General de Seguretat Nuclear.  

 Condemnats per Sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que duri la pena o encara que 
la Sentència no sigui ferma, els condemnats per un delicte de rebel·lió de terrorisme, o contra les institucions 
de l'Estat quan la mateixa hagi establert la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu en els 
termes previstos en la legislació penal.  

 Qui exerceixi la funció de major nivell de cada Ministeri en les diferents demarcacions territorials d'àmbit 
inferior a l'estatal. 

 President, Director i càrrec assimilat d'Entitats Autònomes de competència territorial limitada, Delegats del 
Govern en les mateixes.  

 Delegat territorial de RTVE, Director de les Entitats de Radiotelevisió depenents de les Comunitats 
Autònomes.  

 President, Director dels òrgans perifèrics de les Entitats gestores de la Seguretat Social.  

 Secretaris Generals de les Delegacions del Govern i Subdelegacions de Govern.  

 Delegat Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.  

 Deutor directe o subsidiari de la Corporació Local contra qui s'hagués expedit manament de constrenyiment 
per Resolució Judicial.  

 Advocat, Procurador que dirigeixi o representi a parts en procediments judicials o administratius contra la 
Corporació, amb excepció de les accions que es refereix l'article 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.  
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 Director de Servei, funcionari o restant personal en actiu del respectiu Ajuntament i de les Entitats i 
establiments depenents d'ell. 

 Director General o assimilat de les Caixes d'Estalvi provincials i locals que actuïn en el terme municipal.  

 Contractista o subcontractista de contractes, el finançament total dels quals o parcial corri a càrrec de la 
Corporació Municipal o d'establiments d'ella dependents. 

 Els regidors electes en candidatures presentades per partits o per federacions o coalicions de partits 
declarats il·legals amb posterioritat per sentència judicial ferma i els electes en candidatures presentades per 
agrupacions d'electors declarades vinculades a un partit il·legalitzat per resolució judicial ferma. 

 
MODEL DE DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS I DE LA PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS 

 
CORPORACIÓ: ANY 20__/20__ 
DATA D’ANOTACIÓ: ____/____/____ 
N.º DE REGISTRE: ____________________ 
 
NOM  DNI  
DOMICILI  CARRER  DOMICILI  
LOCALITAT  C.P.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
formulo la següent declaració sobre els béns i drets que integren el meu patrimoni 

1. BÉNS DE NATURALESA URBANA 
ADREÇA (CARRER I 

NÚMERO) 
MUNICIPI PROVÍNCIA Nº REGISTRAL  DATA D’ADQUISICIÓ 

1      
2      
3      
4      

2. BÉNS DE NATURALESA RÚSTICA 
MUNICIPI PROVÍNCIA DATA 

D’ADQUISICIÓ 
Nº REGISTRAL  

1     
2     
3     
4     

3. COMPTES I VALORS BANCARIS 
CLASE DE TÍTOL ENTITAT EMISSORA   DATA D’ADQUISICIÓ 

1    
2    
3    
4    

4. ALTRES VALORS MOBILIARIS 
CLASSE DE TÍTOL ENTITAT EMISSORA N.º SERIE O Nº 

REGISTRAL 
DATA D’ADQUISICIÓ 

1     
2     
3     
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4     
 
En compliment del disposat en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
i perquè consti als efectes oportuns, signo la present declaració, declarant ser certs les dades en ella consignats 
 
Les Preses, ____de _______ de 2015 
 
 
L’Interessat/ada,       La secretària interventora 
 
 
 
Signatura.: ___________      Signatura.: ___________” 

A la vista d’això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

Primer.- Aprovar el model de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 
activitats que proporcionin o pugui proporcionar ingressos econòmics, i el model de 
declaració sobre béns patrimonials i de la participació dels regidors/es en societats a 
inscriure al Registre d’Interessos de la Corporació. 
 
Debatuda i 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/es (LP-
PM)). 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Arribats aquest punt el Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Espuña, el qual planteja si s’han 
iniciat converses amb els concessionaris de l’Àrea Recreativa de Xenacs, perquè estan en 
una situació complicada per continuar amb la gestió de la concessió del bar-restaurant i punt 
d’informació turística de Xenacs, si l’Ajuntament no es planteja dur a terme una modificació 
de l’objecte de la mateixa, per aconseguir un equilibri econòmic de la concessió mitjançant 
un cànon més adequat als beneficis reals que se’n treuen de la seva gestió, i de les 
despeses que fora de la concessió assumeixen el concessionaris, perquè, segons el 
coneixement que en té, no poden fer front als 300,00 euros mensuals del cànon. 
 
El Sr. Vila contesta que la proposta d’aquest import no el va establir l’Ajuntament, sinó que 
van ser els propis concessionaris qui en la seva oferta econòmica, el van proposar per 
participar en la licitació de la concessió, i afegeix que conscients de la difícil gestió de l’Àrea, 
ja s’han dut a terme actuacions d’eficiència energètica, per aconseguir una reducció dels 
costos. 
 
El Sr. Espuña contesta que, això ja està bé, però no suposa una entrada de beneficis per fer 
front a les despeses existents, i afegeix que en el passat plenari es va comentar que el 
cànon anual de la concessió del bar de la Plaça és de 1.000,00 euros, import, que pel 
moviment que hi ha a aquí, segurament, és suportable, però 300,00 euros al mes, allà a dalt 
a Xenacs no es pot pagar. 
 
El Sr. Guillaumes, explica que ja s’està buscant una solució, i que fins i tot s’han organitzat 
dinars del grup per ajudar-los. 
 
El Sr. Espuña contesta que, això precisament és una altra cosa important per ajudar a 
arrancar la concessió, i comenta que segurament ja es fa des de l’Ajuntament i és que quan 
s’organitzen marxes o actes es tingui present promocionar l’espai. 
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El Sr. Guillaumes comenta que, també té previst fer una campanya publicitària que englobi 
totes les concessions. 
 
La Sra. Boix pregunta si seria possible platejar alguna modificació de la concessió. 
A continuació el Sr. Espuña pregunta si seria possible, vist el baix import de la concessió, 
alguna forma de concessió directa. 
 
En aquest punt la Sra. secretària interventora explica els possibles procediments legals a 
aplicar. 
 
El Sr. Cros, també, pregunta si hi ha la possibilitat de permetre una ocupació temporal de 
l’espai. 
 
Finalment, el Sr. alcalde comenta que s’estudiarà la manera legal de solucionar la situació 
de la forma més ràpida possible, per evitar que es deixi fora de funcionament l’equipament. 
 
El Sr. Ayats pregunta si ha sortit o sortirà la licitació de la Piscina.  
 
El Sr. alcalde contesta que sí, perquè els anteriors concessionaris han desistit de continuar 
amb la gestió de l’equipament. 
 
El Sr. Guillaumes comenta que, també, sortirà al mateix temps el servei de socorrisme de la 
Piscina municipal. 
 
El Sr. Ayats, comenta que té una última pregunta per acabar, i és que el mes de març la Sr. 
Ibañez va sol·licitar una còpia del balanç de situació, i fent esment d’aquest, comenta que hi ha 
una variació en els imports dels resultats, i a més a més no hi surt l’amortització feta, i pregunta, 
perquè passa això?. 
 
El Sr. alcalde comenta que això passa cada any, i continuar explicant que ja es va comentar a 
la Sra. Ibañez quan se li va fer entrega de la documentació, i dóna la paraula a la Sra. 
secretària interventora que continua explicant que, se li va fer entrega del balanç de situació 
que surt de la Liquidació de l’exercici anterior, i que el resultant del Compte general de la 
Corporació que es presentarà davant la Comissió especial de comptes per la seva aprovació 
encara està en elaboració, i per aquest motiu no s’han realitzat les amortitzacions, les quals 
sortiran reflectides en el Balanç definitiu del tancament de l’exercici que constarà en el Compte 
general. 
 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 21:34h de 
la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que 
signa el Sr. alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
Sr. Pere Vila Frigola     En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 
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