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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

Núm.: PLE 2015/9 
Data:  Dimarts, 22 de setembre de 2015 
Caràcter: Ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:  De les 20:33h del vespre fins a les 22:37h 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: 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 15/07, celebrada en 
data 16 de juliol de 2015, i de l’acta de la sessió extraordinària núm. 15/08, celebrada 
en data 1 de setembre de 2015. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 
2016. 
5.- Proposta d’aprovació de l’expedient del Compte General de la Corporació de 
l’exercici 2014. 
6.- Proposta d’aprovació definitiva 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 
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terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 
7.- Proposta d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)”. 
8.- Proposta d’aprovació de la Moció de suport a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 
9.- Proposta d’aprovació per donar suport al Manifest per a la Diversitat Funcional 
Visual. 
10.- Proposta de ratificació de la “Proposta d’agrupació de secretaries de jutjat de pau 
de Santa Pau a l’agrupació de secretaries de la Vall d’en Bas”. 
11.- Acords d’urgència. 
12.- Precs i preguntes.  

1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 15/07, celebrada 
en data 16 de juliol de 2015, i de l’acta de la sessió extraordinària núm. 15/08, 
celebrada en data 1 de setembre de 2015. 

El Sr. acalde presenta la següent proposta: 

Assumpte: 

Proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/07, celebrada en data 16 
de juliol de 2015, i de l’Acta de la sessió extraordinària núm. 15/08, celebrada en data 
1 de setembre de 2015. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a l’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/07, celebrada 
en data 16 de juliol de 2015, i de l’Acta de la sessió extraordinària núm. 15/08, 
celebrada en data 1 de setembre 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 ordinària núm. 15/07, celebrada en data 16 de juliol de 2015, i de 
l’Acta de la sessió extraordinària núm. 15/08, celebrada en data 1 de setembre de 
2015, les quals els han estat facilitades prèviament. 

Vist que el Sr. alcalde dóna la paraula als regidors/es del Consistori, i el Sr. Josep 
Ayats del Grup municipal ERC-Les Preses sol·licita que es faci constar a l’Acta 
corresponent a la sessió plenària de data 16 de juliol de 2015, en el punt on es van 
consultar els horaris d’obertura de la concessió de l’Àrea Recreativa de Xenacs, 
sol·licita que es faci constar que la Sra. secretària interventora de la Corporació va fer 
una recerca directa a l’expedient, per tal de confirmar l’hora d’obertura, la qual és a les 
10:00h del matí. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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També, es vol fer constar que els regidors/es del Grup municipal ERC-Les Preses van 
presentar una suggeriment a l’Equip de Govern relatiu a que es faci una revisió dels 
horaris d’obertura de l’Àrea Recreativa de Xenacs, per tal de millorar la prestació del 
servei. 

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

Primer.- Aprovar l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/07, celebrada en data 16 de 
juliol de 2015, i l’acta de la sessió extraordinària núm. 15/08, celebrada en data 1 de 
setembre de 2015, amb les notes esmentades. 

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)). 

2.- Despatx oficial. 

El Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària interventora que passa a comunicar 
els acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des del dia 10 de juny de 2015: 

Decret d’Alcaldia núm. 23/2015 de 10 de juny de 2015: On s’aprova la 
concessió d’una llicència urbanística al Sr. JTA per la construcció d’una paret 
seca a les parcel·les 16 i 103, Polígon 4. 

Decret d’Alcaldia núm. 24/2015 de 10 de juny de 2015: De concessió d’un ajut per 
un import de 90,00 euros a favor de l’AMPA LA BÒBILA per a fer front a les 
despeses per a la participació de l’alumne MA a l’activitat extraescolar “Dibuix, volum i 
color” 

Decret d’Alcaldia núm. 25/2015 de 16 de juny de 2015: D’adjudicació del contracte 
menor pel repintat de la paret de frontó inclòs en la memòria valorada “Adequació dels 
entorns de la Pista poliesportiva de les Preses (servei de pintura)”, a Josep Casals, 
amb NIF núm. (...)322K, amb un pressupost d’execució per contracte de 3.894,99 
euros. 

Decret d’Alcaldia núm. 26/2015 de 18 de juny de 2015: Pel qual s’adjudica el 
contracte menor per a l’execució de les obres incloses en la memòria valorada 
“Adequació dels entorns de la Pista poliesportiva de les Preses (servei de paleteria)”, 
CONSTRUCCIONS SALA-LES PRESES, SL, amb NIF núm. B17320581, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 7.340,76 euros. 

Decret d’Alcaldia núm. 27/2015 de 22 de juny de 2015: On es nomenen els Tinents 
d’Alcalde d’aquest Ajuntament. 

Decret d’Alcaldia núm. 27-1/2015 de 22 de juny de 2015: Pel qual s’efectua una 
delegació específica d’atribucions a varis regidors del consistori. 

Decret d’Alcaldia núm. 28/2015 de 22 de juny de 2015: De delegació específica 
d’atribucions a varis regidors del consistori. 
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Decret d’Alcaldia núm. 29/2015 de 22 de juny de 2015: De delegació genèrica 
d’atribucions a favor de la Junta de govern local. 

Decret d’Alcaldia núm. 30/2015 de 22 de juny de 2015: On es constitueixen el grups 
municipals del consistori. 

Decret d’Alcaldia núm. 31/2015 de 22 de juny de 2015: On es nomenen els membre 
de la Junta de govern local d’aquest Ajuntament. 

Decret d’Alcaldia núm. 32/2015 de 22 de juny de 2015: Pel qual es nomena 
Tresorer-Recaptador de l’Ajuntament al Sr. Lluís Guillaumes Picart. 

Decret d’Alcaldia núm. 33/2015 de 22 de juny de 2015: On es designen els clauers 
bancaris de la Corporació. 

Decret d’Alcaldia núm. 34/2015 de 22 de juny de 2015: Pel qual s’atorga a 
l’Associació de veïns del Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb, una llicència municipal 
recreativa d’espectacle públic de caràcter extraordinari per l’organització d’un concert 
de música disco al Parc del Xingurri de les Preses, i alhora, una llicència d’ocupació 
temporal per a ús privatiu d’una part de l’espai de domini públic anomenat “Parc del 
Xingurri” de les Preses. 

Decret d’Alcaldia núm. 35/2015 de 13 de juliol de 2015: Pel qual s’acorda sol·licitar 
una subvenció al Departament d’Ensenyament per minorar el cost del servei de 
menjador escolar de la Llar d’Infants Municipal pel curs acadèmic 2015-2016, per a les 
famílies que ho sol·licitin. 

Decret d’Alcaldia núm. 36/2015 de 16 de juliol de 2015: De delegació l’exercici 
íntegre de les funcions legalment conferides a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 47 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en el primer Tinent 
d’alcalde, el Sr. Lluís Guillaumes i Picart, el qual actuarà com a alcalde accidental. 

Decret d’Alcaldia núm. 37/2015 de 20 de juliol de 2015: D’aprovació de la baixa dels 
rebuts inclosos en les relacions de deutors del municipi dels anys 2009, 2010 i 2011. 

Decret d’Alcaldia núm. 38/2015 de 24 de juliol de 2015: On es sol·licita al Consell 
Comarcal  de la Garrotxa poder participar en la convocatòria del Programa Treball i 
Formació 2015 en base a l'Ordre EM0/204/2014, de 23 de juny. 

Decret d’Alcaldia núm. 39/2015 de 28 d’agost de 2015: On s’atorga al Sr. JPFP, 
concessionari del Bar la Plaça, ubicat al carrer Major, 2 (Pl. Major), una 
autorització expressa, per tal de dur a terme un concert de música en viu a la Plaça 
Major. 

Tot seguit, dóna compte al Ple de les comunicacions fetes al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP), dins els terminis legals establerts a l’efecte que 
es relacionen tot seguit:  



AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE 2015/9 de data 22 de setembre de 2015 

 En data 30 de juliol de 2015, la Secretaria Intervenció municipal va trametre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), l’Informació corresponent al 
segon trimestre de l'execució pressupostària a comunicar per al compliment de les 
obligacions previstes en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera. 

 En data 30 de juliol de 2015, la Secretaria Intervenció municipal va trametre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), l’Informació corresponent al 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques. 

 En data 14 de setembre de 2015, es va trametre les línies fonamentals del 
Pressupost 2016 per a la tramesa de l’informació a comunicar per al compliment 
d'obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

3.- Comunicacions d’Alcaldia. 

El senyor alcalde comença les comunicacions d’Alcaldia comentant als regidors/es del 
Ple que té diversos punts a tractar: 

En primer lloc, que es té previst contractar de forma imminent el servei d’inspecció de 
parcs infantils, a l’empresa especialitzada PARK’S (espais lúdics i urbans), per tal de 
garantir que els parcs del municipi estiguin en bones condicions d’ús, i compleixin amb 
tots els requeriments legals establert per la normativa aplicable. 

Tot seguit explica que l’Ajuntament de les Preses s’ha donat d’alta com a soci 
d’Òmnium Cultural, amb una aportació de 100 euros l’any. 

El Sr. Vila continua explicant que en relació a la problemàtica del Síndic de Greuges 
aquesta mateixa setmana es complementaran les informacions que es facilitaran al 
Síndic. El Sr. alcalde diu que tot el procediment d’empadronament, segons el Síndic, 
ha estat correcta en tots els casos, i el què es reclama ara a l’Ajuntament, d’acord amb 
la conversa mantinguda amb el responsable de l’expendient, és que s’aporti aquella 
documentació acreditativa de la residència efectiva d’aquests infants en els habitatges 
on s’han empadronat, o que hi resideixen més de sis mesos l’any, mitjançant 
declaracions veïnals, reportatges fotogràfics o informes de l’Agutzil municipal de les 
inspeccions fetes a aquests habitatges.  

Afegeix que aquesta setmana s’ha entrevistat personalment amb les famílies per 
explicar-los la situació, i l’Agutzil realitzarà les inspeccions esmentades amb el suport 
dels Serveis tècnics municipals. 

Seguidament, explica que un altre tema que es troba al cim de la taula és el de les 
obres realitzades pel Sr. T al Bosc de Tosca, les quals han tingut un seguiment en 
primera persona, tant pels Serveis tècnics, com pel mateix Sr. Vila i la secretària 
municipal, i alhora, també, pel Sr. Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (PNZVG).  
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Afegeix que, aquest mateix matí, s’ha mantingut una reunió amb totes les parts 
afectades, on se’ls hi ha exposat que els temes a tractar eren dos, per una part, les 
obres que s’han dut a terme segons la llicència presentada inicialment, amb una 
modificació fruït de les necessitats que van sorgir en l’execució de les obres, i sota la 
supervisió constant dels tècnics municipasl i dels del PNZVG, i l’altra, és la justificació 
al problema existent quan a la delimitació de la propietat de les finques limítrofes 
implicades, principalment, d’una d’elles, per mirar de trobar-hi un solució.  

El Sr. Vila segueix explicant que l’esmentada reunió, el Sr. Puig ha exposat el seu 
informe en el qual hi consta tota la cronologia i el desenvolupament, pas a pas, de 
l’execució de les obres fetes, d’acord amb les directrius i informes del PNZVG. 

Finalment, en relació a aquest tema, comenta que sembla que de la reunió 
referenciada s’ha fet un pas important cap a la solució del problema, acordant totes les 
parts els següents punts: 

 El Sr. Torras ha d’executar les obres de la paret de tanca segons les indicacions 
de la llicència concedida, d’acord amb les determinacions del PNZVG. 

 Per solucionar el problema de la propietat, vist que l’Ajuntament no hi pot entrar, i 
que les llicències es donen sense perjudici de tercers, se’ls ha plantejat una possible 
sortida consensuada al problema, mitjançant la contractació conjunta d’un topògraf 
independent que aixequi un plànol de delimitació de les finques, signat per totes les 
parts, en base a la documentació que tingui cada part, per evitar arribar a la resolució 
del conflicte per la via judicial. Proposta que ha estat acceptada per totes les parts. 

Per últim, comunica als membres del Ple que del darrer Consell d’alcaldes de la 
setmana passada es va comunicar el canvi de l’inspector d’Ensenyament a la 
comarca, ara, comenta que la persona assignada és la Sra. Carme. Juanola. 

Pel que fa al Gran Recapta, l’Ajuntament com sempre hi participarà, i es celebrarà la 
setmana del 28 de novembre.  

Continua explicant que pel que fa al preus dels menjadors escolars s’han modificat per 
cèntims, exposant que donarà la informació que es necessiti, si algú vol més detall de 
la informació.  

També, explica que es va aprovar la Moció per donar suport a la població refugiada, la 
qual també es proposa aprovar pel Ple d’aquest Consistori, però precisant que en la 
proposta del Consell comarcal es va afegir dos punts més proposats per dos alcaldes, 
un d’ells comenta va ser ell mateix, una d’elles era referent a la supervisió i control 
d’aquestes persones, proposant-se que siguin els Serveis socials del Consorci de 
Benestar Social qui coordinin i realitzin aquesta tasca; i l’altra, per tal de 
homogeneïtzar les aportacions de tots els municipis es va aprovar que els ajuntaments 
de la comarca fessin l’aportació voluntària de 0,10 cèntims per habitant directament al 
Fons de Cooperació Local de Catalunya. 

La següent comunicació d’Alcaldia és en relació al Pla de foment, el qual s’ha tornat a 
concedir al Consell Comarcal de la Garrotxa, d’entre 82 projectes que participaven en 
la convocatòria d’enguany, amb el projecte comarcal amb el títol “Garrotxa terra de 
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volcans, cultura i identitat (F.2)”, participant-hi tots els municipis de la comarca que ho 
van sol·licitar. Continua explicant que en  aquesta convocatòria, l’Ajuntament de les 
Preses hi participarà, primer, amb les obres d’adequació a l’accés de l’Àrea Recreativa 
de Xenacs, en els punts més conflictius de tot el tram de la carretera d’accés, i segon, 
amb una nova senyalització turística en els punts concrets del Parc de Pedra Tosca, 
les Ermites del Corb, l’Església de Sant Pere i l’Àrea Recreativa de  Xenacs, al llarg de 
la carretera comarcal C-152, a banda i banda, a l’estil dels cartells de color marró que 
contenen informació referent als punts turístics dels municipis. 

Per últim, el Sr. alcalde creu, també, important esmentar que en el Consell d’alcaldes 
es va informar de l’obertura del període d’al·legacions al Pla de viatgers que 
s’aprovarà, especificant que no es tracta de la mobilitat interna de la intercomarcal, 
sinó la que surt de ciutats a fora de la comarca, com Figueres, Vic, Girona,..... . El Sr. 
Vila explica que el termini per fer suggeriments al Consell és de 2 dies, donant 
exemples d’al·legacions presentades per altres municipis, i oferint la possibilitat que si 
existeixen propostes al respecte es facin saber per presentar-les com a suggeriments 
del municipi. 

4.- Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per 
a l’any 2016. 

El Sr. Vila explica als regidors/es la proposa següent: 

Assumpte:  

Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2016. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2016. 

Fets i fonaments de Dret: 

Vist que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes 
laborals, dues tindran caràcter local. 

Vist que l’article 3 del Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes 
locals seran fixades per ordre del conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels 
municipis respectius. 

Vista l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig de 2015, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes locals a Catalunya per l’any 2016, publicada al DOGC núm. 
6888, de data 9 de juny de 2015. 

Atès que d’acord amb les determinacions de l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 
28 de juliol, sobre regulació de la jornada de feina, jornades especials i descansos, les 
dues festes de caràcter local seran fixades per acord de plenari. 
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Vist que es consideren adients els dies 8 de setembre (dijous) i 10 d’octubre de 2016 
(dilluns) per ser fixats com a festes locals del municipi de les Preses per a l’any 2016. 

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

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que fixi els 
dies 8 de setembre (dijous) i 10 d’octubre de 2016 (dilluns) per ser fixats com a festes 
locals del municipi de les Preses per a l’any 2016. 

Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació a Girona. 

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)). 

5.- Proposta d’aprovació de l’expedient del Compte General de la Corporació de 
l’exercici 2014. 

El Sr. acalde dóna la paraula per a presentació de la proposta al regidor d’Hisenda o a 
la interventora de l’Ajuntament. La interventora explica als regidors/es el procediment 
d’aprovació del Compte general.  

En concret, comenta que la proposta que es presenta a aprovació pel Ple, fa 
referència a l’aprovació definitiva del mateix, un cop finalitzat el període d’al·legacions, 
sense que se n’hagi presentat cap, i afegeix que es tracta d’un tràmit que s’ha de 
seguir per donar compliment a l’obligació de retre els comptes als efectes de 
fiscalització externa pels òrgans competents, i afegeix que no genera responsabilitat la 
seva aprovació per part dels regidors/es de la Corporació, perquè, comenta que, els 
responsables últims de la gestió que reflexen aquests Comptes generals és de 
l’alcalde, el tresorer i la secretària interventora. 

“Assumpte:  

Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2014. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient d’aprovació de l’expedient del Compte General de la Corporació de l’exercici 
2014. 

Fets i fonaments de Dret: 

Vist que, finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar els comptes anuals de 
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local. 

Vist que el Compte General de la Corporació han de posar de manifest la gestió 
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de 
contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
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Vist que l’aprovació del Compte General de la Corporació no requereix la conformitat 
amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitats, les quals 
corresponen a l’alcalde (com a ordenador de pagaments), al tresorer i a la secretària 
interventora de la Corporació, tal i com estableix la Regla 50 que regula l’aprovació 
dels comptes generals. 
 
Vist que l’aprovació del Compte General de la Corporació és un tràmit essencial per a 
la fiscalització pels òrgans de control extern. 
 
Atès que l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Hisendes locals (TRLHL) determina que el Compte General 
de les entitats locals i, en concret, el d’aquest Ajuntament, està integrat pels comptes 
anuals de l’Ajuntament i pels d’EMPRIS, SL (societat de capital 100% titularitat de 
l’Ajuntament). 
 
Vistos els comptes anuals dels dos ens de la Corporació, corresponents a l’exercici 
2014, conjuntament amb tots els seus annexos i justificants. 
 
Vist que, en data 29 de maig de 2015, van ser informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Vist que, mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 111, de 10 de juny de 2015, i en el 
Tauler d’edictes municipal, han estat exposats al públic per un termini de 23 dies 
hàbils.  
 
Vist que durant el citat període no s’ha formulat cap objecció ni observació. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, en data 8 de maig de 2015.  
 
Ateses les determinacions dels articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals 
(TRLRHL); de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local (pública); i del Reial decret 
1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de comptabilitat 
(societats mercantils). 
 
Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de maig de 2013, 
publicat al DOGC núm. 6382, de 24.5.2013, relatiu a la forma en què les corporacions 
locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el compte general per 
mitjans telemàtics.  
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
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 Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corporació, integrat pels 
comptes anuals de l’Ajuntament i d’EMRPIS, SL, corresponents a l’exercici econòmic 
2014, d’acord amb les següents dades: 
 
A. COMPTES ANUALS DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL: 
 
Estats i comptes anuals: 
 
 Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 11.553.053,40 euros, un 
passiu de 11.553.053,40 euros. Els comptes de control pressupostari i comptes d’ordre 
ascendeixen a 23.733.816,72 euros. 
 
 Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 604.067,63 euros. 
 
 Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de 479.929,23 euros, unes obligacions pendents de pagament de 
284.136,13 euros, uns romanents de crèdits totals de 1.683.292,82 euros i un resultat 
pressupostari ajustat de 526.455,71 euros. 
 
 Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
478.426,85 euros i obligacions pendents de pagar de 0,00 euros. 
 
 Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència final de 836.869,08 
euros. 
 
Annexos als estats i comptes anuals: 
 
 Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de  
55.684.343,97 euros i un total en l’haver de 55.684.343,97 euros. 
 
 Estat de modificacions de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els 
crèdits pressupostaris per un import total de 1.061.149,10 euros. 
 
 Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria 
total de 1.683.292,82 euros, dels quals 393.351,78 euros són per a despeses amb 
finançament afectat i 1.139.806,58 euros per a despeses generals. 
 
 Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici 
dóna un saldo pendent de cobrament de 220.523,36 euros, un saldo pendent de 
pagament de 44.377,51 euros i pagaments pendents d’aplicació d’import 0,00 euros. 
 
Justificants 
 
 Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de 
1.621.943,12 euros i un total de despeses de 1.621.943,12 euros. 
 
 La relació de modificacions de crèdit a l’estat de despeses aprovades durant 
l’exercici 2014 ascendeix a 1.061.149,10 euros i la relació de modificacions de les 
previsions de l’estat d’ingressos és de 1.061.149,10 euros. 
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 Relació de modificació de drets i obligacions d’exercicis tancats: el total de 
modificacions de drets d’exercicis tancats és de 96.604,49 euros i en quant a l’import 
de les obligacions és de 0,00 euros. 

 Acta d’arqueig: les existències finals a 31 de desembre ascendeixen a 836.869,08 
euros. 

 Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de 
deutors de 958.356,08 euros i un total de creditors de 284.136,13 euros. 

B. Comptes anuals d’EMPRIS, SL: 

 Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 126.438,25 euros, un 
passiu de 126.438,25 euros i un resultat de l’exercici amb uns guanys de 504,47 
euros.  

 Compte de pèrdues i guanys: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 504,47 euros. 

Segon.- Retre el citat Compte General de la Corporació de l’exercici econòmic per 
l’any 2014 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització. 

El Sr. Josep Ayats sol·licita un aclariment en relació al resultat del balanç de situació, 
en el sentit que, el resultat que consta en una còpia que té del mateix no concorda 
amb les dades que consten a la present proposta. 

La Sra. secretària interventora comenta que comprovarà les dades de la còpia del 
balanç de situació presentada pel Sr. Josep Ayats amb les dades que consten al 
Departament de comptabilitat municipal, per tal de verificar que les dades són 
correctes, i que en la propera comissió informativa que es celebri donarà la informació 
sol·licitada. 

El Sr. Lluís Guillaumes comenta que els comptes d’aquest any, han estat sotmesos, a 
part del control intern municipal, a un control extern voluntari realitzat per una auditòria 
privada. 

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

6.- Proposta d’aprovació definitiva 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. acalde explica el contingut de la proposta següent: 

Assumpte: 
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Proposta d’aprovació definitiva 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. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació definitiva 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. 
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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”. 
 
Vist que, en data 16 de juliol de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va aprovar, per 
unanimitat dels seus membres, la 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. 
 
Vist que, en data 4 d’agost de 2015, es va publicar al BOP de Girona, l’Edicte relatiu a 
l’aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis 
forestals del municipi, restant en exposició pública pel termini de 20 dies per a la 
presentació d’al·legacions, no havent-se presentat cap. 
 
Vist l’informe favorable, de data 24 d’agost de 2015, relatiu al plànol de mesures de 
prevenció dels incendis forestals del municipi de les Preses emès pels Serveis tècnics 
del Servei de prevenció d’incendis forestals de la Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

Primer.- Aprovar definitivament 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. 
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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.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.  

Novè.- 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. 

Desè.- Donar la publicitat preceptiva corresponent. 

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)). 

7.- Proposta d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de 
contribucions especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte 
executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de 
les Preses (Fase 1)”. 

El Sr. acalde presenta i explica la següent proposta als regidors/es del Consistori: 

Assumpte:  

Proposta d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de contribucions especials 
per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora 
del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)”. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a l’aprovació provisional de la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1). 

Fets i fonaments de Dret: 

Vist que la Junta de govern local, en la sessió ordinària de 25 de març de 2014, va 
aprovar definitivament el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses”, redactat per Serconsttec Garrotxa, 
S.L., per encàrrec d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució del contracte 
de 113.076,73 euros, corresponent l’import de 93.451,84 euros al pressupost base de 
licitació i 19.624,89 euros a l’IVA (21%). 

Vist que, per Providència d’Alcaldia, de data 2 de setembre de 2015, es va resoldre 
incoar expedient de contribucions especials per a les obres incloses en el “Projecte 
executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les 
Preses” (únicament pel tram que es correspon amb la Fase 1 del projecte global), )”, 
quin import ascendeix a 35.517,97 euros, i alhora demanar els informes 
corresponents. 
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Vistos els informes de l’Arquitecte tècnic municipal i de la secretària interventora de la 
Corporació. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 3 de setembre de 2015, on es 
fixa el cost previst de l’obra i el seu finançament d’acord amb el detall següent: 
 

  
Càlcul contribucions especials per l’adequació i millora del Carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)   

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

  Topogràfic i treballs previs 0,00

  Projecte 2.453,39

  Direcció d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut 2.571,25

    5.024,64

b) Import de les obres a realitzar   

  OBRA FASE 1 35.517,97

    35.517,97
      

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

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

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

  Import total obra 40.542,61

f) Deduccions o increments per diversos conceptes:   

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

  Import total a repercutir 18.867,61

  Aportació Ajuntament (10%) 1.886,76

  Base imposable a repercutir als veïns 16.980,85

 Total import aportacions 40.542,61

 
Vist que el cost total pressupostat té caràcter de simple previsió, ja que si el cost real 
és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes del càlcul de les 
quotes corresponents. 
 
Atès que, la base imposable serà, com a màxim, de 16.980,85 euros, corresponents al 
90% del cost que l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra. L’arquitecte 
tècnic municipal, en el seu Informe, de data 3 de setembre de 2015, estableix que les 
obres que s’executin a l’indret i que afectin els propietaris dels immobles de la zona 
delimitada en el plànol annex núm. 1, suposaran un considerable benefici o increment 
del valor dels béns, per la qual cosa proposa que el percentatge a aplicar sigui del 
90%. 
 
Ateses les determinacions dels articles 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF); dels articles 15.1, 28, 29, apartats 1 i 3 del 34, 58 i del 214 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLHL); dels articles 22.2.e), 26.1.a) i 47 de la Llei 
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estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels 
articles 52.2.f) i 114.3.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); dels articles 
15.1, 17, 28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); i de l’Ordenança fiscal 
municipal núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords:  
 

Primer.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.1 del TRLHL, la imposició 
de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres incloses a 
la Fase 1 del “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al 
terme municipal de les Preses”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per 
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 

Segon.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.3 del TRLHL, l’ordenació 
del tribut concret d’acord amb les determinacions següents: 
 
 El cost previst de l’obra i el cost suportat per l’Ajuntament es fixa en 1.886,76 
euros. 

 Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 16.980,85 euros, 
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple 
previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha 
de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els 
subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries. 

 S’apliquen com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals 
de façana (100%). 

Tercer.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 15.1 del TRLHL, l’Ordenança 
específica d’aplicació: 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA ESPECÍFICA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
PER AL FINANÇAMENT DE L'EXECUCIÓ INCLOSES EN LA FASE 1 DEL PROJECTE 
EXECUTIU PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CARRER PUIGSACALM, AL TERME 
MUNICIPAL DE LES PRESES 
 
Art. 1.- Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta imposició l’obtenció, per part dels 
subjectes passius, d’un benefici o augment del valor de les seves finques com a conseqüència 
de l’execució de les obres incloses en la Fase 1 del “Projecte executiu per l’adequació i millora 
del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” 
 
Art. 2.- Subjectes passius. Seran subjectes passius els propietaris de les finques afectades o 
beneficiades, llindants amb els vials a urbanitzar, incloses en l’àmbit d’actuació delimitat i 
grafiat en el plànol que consta a l’expedient. 
 
Art. 3.- Cost de les obres. El cost previst de l’obra és de 40.542,61euros (100%), i el cost 
suportat per l’Ajuntament es fixa en 1.886,76 euros (10%). 
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Art. 4.- Base imposable. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 16.980,85 euros, 
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja 
que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest 
cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar 
les liquidacions que siguin necessàries. 

Art. 5.- Mòdul de repartiment. S'estableix com a mòdul de repartiment els metres lineals de 
façana de la finca (amb un valor del 100%). 

Art. 6.- Col·laboració ciutadana. Els propietaris afectats per les obres es podran constituir en 
Associació Administrativa de Contribuents, dins el període d’exposició pública de l’acord 
d’ordenació, sempre i quan ho acordi la majoria absoluta del afectats que, a la vegada, 
representi un mínim dels dos terços de les quotes. 

Art. 7.- Meritació. Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres 
s’hagin executat. 

Disposició addicional. En tot allò no previst en aquesta Ordenança i que no la contradigui, serà 
d'aplicació l’Ordenança fiscal general núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 

Disposició final. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el 
BOP. 

Quart.- Aprovar provisionalment la relació de subjectes passius i les quotes 
singulars que resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del 
mòdul aplicable, segons consta en el document annex. 

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

Sisè.- Fer constar que, si no es produeixen reclamacions, els acords provisionals 
esdevindran definitius i es publicaran en el BOP, conjuntament amb l’Ordenança 
específica. Si es produeixen reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les 
abans d’aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de les contribucions especials. 

Setè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu d’aquests acords, i les quotes 
que els corresponguin. 

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

8.- Proposta d’aprovació de la Moció de suport a l’acollida de població 
refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 

El Sr. Vila explica la proposta següent: 

Assumpte: 
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Proposta d’aprovació de la Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima 
dels conflictes armats a la Mediterrània. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la Moció de suport a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta d’aprovació de la Moció de suport a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, presentada conjuntament per 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i la Federació de municipis de Catalunya. 
 
Vist que el món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i 
d’altres conflictes internacionals.    
 
Atès que segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
Vist que, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització 
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de 
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més 
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments 
catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la 
postemergència i reconstrucció. 
 
Vist que l’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar 
suport a la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant 
des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Atesa la situació actual i, els fets següents: 
 
 Que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 Que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas 
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 Que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut 
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 La crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 Que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
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 Que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 
28 places d'acollida. 
 Que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb 
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 
 La demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin 
resposta a la situació dels refugiats. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Primer.- Instar el Govern espanyol a: 
 
 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 
 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 
 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 
 
Tercer.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart-. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i 
el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
Sisè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè.- Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
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Novè.- Comunicar el presents acords al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

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)). 

9.- Proposta d’aprovació per donar suport al Manifest per a la Diversitat 
Funcional Visual. 

El Sr. Vila explica la proposta següent: 

Assumpte: 

Proposta d’aprovació per donar suport al Manifest per a la Diversitat Funcional Visual. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a l’aprovació per donar suport al Manifest per a la Diversitat 
Funcional Visual. 

Fets i fonaments de Dret: 

Vista proposta presentada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
per a donar suport a la Diversitat Funcional Visual que es transcriu a continuació: 

“MANIFEST PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL VISUAL. 

Els qui signem aquest Manifest ho fem, per començar, amb la determinació de transmetre un 
missatge ben clar a la societat: "les persones amb diversitat funcional visual volem ser partícips 
del moment històric que viu Catalunya". Creiem, amb coratge, alegria i fermesa, que no hi 
poden haver barreres ni limitacions per a ningú a l’hora de reivindicar la llibertat, la democràcia i 
la diversitat en el sentit més ampli de la paraula, un valor irrenunciable per fer una societat que 
no sigui hostil al qui és diferent, que no rebutgi l’heterogeneïtat de formes o fets i que respecti 
les minories. 

Històricament, Catalunya ha estat pionera en la creació d’estructures organitzades de persones 
cegues i amb discapacitat visual, impulsades pels mateixos interessats i ben implicades en la 
seva educació i el seu desenvolupament tan professional com cultural. Cal recordar, a tall 
d’exemple, el Sindicat de Cecs de Catalunya fundat l’any 1934. En el moment present i en les 
circumstàncies actuals, les persones amb diversitat funcional visual de Catalunya volem tornar 
a ser capdavanteres en aquest sentit; per això defensem amb il·lusió i sense complexos un 
projecte d’igualtat d’oportunitats per a tothom i creiem que el disseny d’un nou Estat és una 
ocasió única per fer-lo sensible a la qüestió. És la nostra mateixa condició de discapacitats que, 
paradoxalment, ens fa més capacitats per defensar un model d’igualtat que no es plantegi en 
termes d’equiparació i equivalència ni en unes condicions que impliquin demanar a una 
persona allò que no podrà fer. 

Creiem que aquesta societat que vol esdevenir un nou país ha de ser exemple de diversitat i 
d’inclusió, de manera que la nova administració, reflex dels homes i dones que l’hi han donat 
suport, promogui en estreta col·laboració amb les diferents entitats de cecs de Catalunya una 
vida plena i independent per a tothom. 
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Per tot això, proposem: 

 Que el procés constituent tingui sempre en compte l’òptica de la diversitat funcional. 
 Que les noves estructures d’Estat incorporin una perspectiva d’igualtat material que 

s’ha de traduir, en el mateix moment de la independència, en institucions i òrgans que 
han de comptar necessàriament amb la participació dels diferents col•lectius de la 
diversitat funcional des de la més absoluta transparència democràtica. 

 Que es tinguin en compte els drets, les demandes i les perspectives de les persones 
amb diversitat funcional a l’hora de redactar la nova constitució catalana. 

 Que s’obri un procés de debat públic, transversal i propositiu sobre el futur de les 
organitzacions de cecs i deficients visuals a Catalunya. 

 Que el nou govern asseguri la resposta òptima a les necessitats educatives de les 
persones cegues o amb discapacitat visual en qualsevol etapa i en l’entorn proper, tot 
comptant amb l’assessorament de professionals amb diversitat funcional visual i 
formació universitària adient. 

 Que, conscients que la integració laboral deriva d’una sòlida i adequada base educativa 
i de la sensibilització empresarial, es promocionin, des dels àmbits educatiu i laboral, 
propostes i models innovadors, dinàmics i heterogenis d’inserció professional. 

 Que, atesa la força cohesionadora de la llengua sobre el poble català, s’impulsi l’accés 
universal de les persones amb diversitat funcional visual a la cultura i a les activitats de 
lleure en llengua catalana, amb la potenciació del sistema Braille, les noves tecnologies 
i les fonts d’informació tant sonores com tàctils. 

 Que la mobilitat, entesa com a desplaçament, tant amb mitjans propis com en transport 
públic o privat, sigui considerada com una necessitat irrenunciable per garantir 
l’autonomia i la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional visual. 

 Que l'accessibilitat i el disseny universal siguin un valor fonamental de la nova societat 
catalana i que s’incorpori fermament tant en els plans d’estudis com en la nova 
legislació, per què les nostres institucions i empreses siguin considerades 
internacionalment un referents en aquest àmbit. 

 Que es doni suport a les seleccions esportives catalanes de persones cegues per què 
puguin competir en l’àmbit internacional, com ho fan les d’altres països, així com a les 
diferents formes d’expressió artística.” 

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

Primer.- Aprovar donar suport al Manifest per a la Diversitat Funcional Visual. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a l’implementació dels presents acords. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Associació de Municipis per 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)). 
 
10.- Proposta de ratificació de la “Proposta d’agrupació de secretaries de jutjat 
de pau de Santa Pau a l’agrupació de secretaries de la Vall d’en Bas”. 
Assumpte: 
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El Sr. Vila explica la proposta següent: 

Assumpte: 

Proposta de ratificació de la “Proposta d’agrupació de secretaries de jutjat de pau de 
Santa Pau a l’agrupació de secretaries de la Vall d’en Bas”. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a la ratificació de la “Proposta d’agrupació de secretaries de jutjat de 
pau de Santa Pau a l’agrupació de secretaries de la Vall d’en Bas”. 

Fets i fonaments de Dret: 

Vist l’acord que va adoptar per unanimitat l’Ajuntament de Santa Pau en sessió 
extraordinària de data 30 de juny de 2015 que es transcriu a continuació: 

“PROPOSTA D'AGRUPACIÓ DE SECRETARI ES DE JUTJAT DE PAU DE SANTA 
PAU,  A L'AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE LA VALL D'EN BAS 

ANTECEDENTS 

En compliment a l'article 2 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el 
procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries dels jutjats de 
pau. És d'interes d'aquest jutjat de pau adherir-se a una agrupació de secretaries de 
jutjat de pau, dins del partit judicial d'Olot. 

En data 1 de gener de 2014 (Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre de 2014, 
BOE 308, de 22 de desembre de 2014), la població de dret del la Santa Pau, era de 
1567 habitants. 

Vist que Santa Pau és un municipi integrat dins del Pare Natural de la Zona Volcànica, 
i amb accessos des de Banyoles passant per Mieres; i d'altra banda accessos des 
d'Olot per la carretera Gl-524 . 

La via de comunicació i població més propera al nostre jutjat de pau és la Vall d'en 
Bas, per la carretera C-152. 

REGIM JURÍDIC : 

Article 2 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de 
creació i modificació de les agrupacions de secretaries deis jutjats de pau. 

Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre de 2014, BOE 308, de 22 de desembre de 
2014. 

D'acord amb !'anterior, proposo al ple de l'adopció del següent ACORD : 

Primer: Autoritzar l'agrupament del jutjat de pau de Santa Pau, a l'agrupació de 
secretaries de jutjat de pau de la Vall d'en Bas. 



AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE 2015/9 de data 22 de setembre de 2015 

Segon: Notificar aquesta resolució a l'agrupació de secretaries de jutjat de pau de la 
Vall d'en Bas i al Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer: Contra el present Decret, que exhaureix la via administrativa, es podra 
interposar recurs  contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos 
administratius de la província de Girona, en el termini de dos meses des de l'endemà 
de la notificació, sense perjudici que pugui executar qualsevol altre que estimi 
convenient.” 

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

Primer.- Ratificar la “Proposta d'agrupació de secretaries de jutjat de pau de Santa 
Pau,  a l'agrupació de secretaries de la vall d'en bas”. 

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’agrupació de secretaries de jutjat de pau de 
la Vall d’en Bas i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

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)). 

13.- Acords d’urgència. 

No hi ha acords d’urgència. 

14.- Precs i preguntes. 

La Sra. Roser de Palol fa petició en nom del Grup municipal ERC-Les Preses que 
les votacions es facin a mà alçada. 

La proposta s’accepta per part de tots els regidors/es de la Corporació, i 
decideixen ja fer-ho en la present sessió. 

La portaveu del d’ERC-Les Preses comenta que no troba a la pàgina Web 
municipal el lloc on es penjen les actes i el calendari de les sessions. 

La Sra. secretària interventora li ensenya la ruta per arribar al lloc on estan 
penjades a la Seu electrònica municipal. 

La Sra. De Palol comenta que és molt complicat trobar-ho. 

El Sr. Vila respon que s’està estudiant la possibilitat de fer un canvi a la Web 
municipal, quan finalitzi el contracte de manteniment de la Web actual, per un 
model com el què cedeix la Diputació de Girona, per tots els municipis que vulguin 
utilitzar el seu servei gratuït de Web municipal. 
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El Grup municipal d’ERC-Les Preses sol·liciten que les actes de les sessions de la 
JGL es facin arribar al seu grup dins el 10 dies següents a la celebració de la 
sessió corresponent. 

El Sr. Josep Ayats pregunta si se’ls va fer arribar el calendari de plens, tal i com es 
va comentar que es faria. 

El Sr. Vila respon que ja es va fer arribar a tots els regidors/es. 

El Sr. Ayats comenta al Sr. Guillaumes que té constància que va fer una visita a 
Xenacs arran del suggeriment presentat pel seu grup municipal sobre el control 
d’obertura horària, i li explica que ell hauria fet la visita d’una altra manera, sense 
necessitat de fer quedar malament a l’oposició. 

El Sr. Lluís Guillaumes li contesta que ho va fer, exactament, tal i com ha explicat 
el Sr. Ayats que ho hauria fet. 

En aquest moment, els regidors/es procedeixen a deliberar sobre la possible 
sol·lució a l’hora d’obertura de Xenacs. 

El Sr. Vila demana que es concreti horari d’obertura d’estiu i d’hivern. 

Finalment, tots els regidors/es estan d’acord en què l’horari d’obertura serà el 
mateix durant l’hivern, i durant l’estiu serà el següent: 

 Estiu, d’acord amb les determinacions del contracte, els concessionaris obriran
a les 10:00h del matí, i l’Ajuntament (l’Agutzil municipal) obrirà la barrera a les 
8:30h del matí. 

La Sra. Del Palol sol·licita, si a més a més de les comissions informatives, seria 
possible fer un trobada un cop al mes per despatxar amb l’Alcaldia per parlar de temes 
d’interés municipal. 

El Sr. alcalde contesta que no hi ha cap incovenient, i proposa fer-les el tercer dimarts 
de cada mes a les 9:00 del matí. 

Seguidament, la Sr. De Palol presenta una proposta d’ERC-Les Preses relativa a la possbilitat 
de crear una comissió de treball formada per membres del Consistori i de la Marboleny, per tal 
d’organitzar de forma conjunta la Recepció del Festival Internacional de Dansa que es celebra 
anualment al municipi. 

Tots els regidors/es de la Corporació estan d’acord en la creació de la comissió de treball 
esmentada, per coordinar de forma conjunta amb la Marboleny l’organització del Festival 
Ésdansa, amb l’objectiu de innovar-lo. 

Tot seguit, es passa a donar resposta a alguenes peticions fetes en la passada sessió plenària 
pel Grup ERC-Les Preses: 

1.- La Sra. Secretària ensenya l’escrit fet per la Sra. Elisa Boix, ex Regidora de la Corporació, 
donant resposta a la petició de rectificació que va sol·licitar ERC-Les Preses, a diferents 
manifestacions ofensives cap a membres del seu grup el dia de les Eleccions. 
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2.- Es dóna resposat a la petició del Sr. Ayats de fer una revisió dels caixetins del rebuts 
domiciliats que es fan arribar als veïns de les Preses via bancària, per tal de millorar-ne les 
dades informatives que s’hi contenent. En aquest sentit, es presenta al Ple una impressió de 
cadascun d’aquests, per tal que els membres del plenari puguin observar que la informació que 
s’hi conté és suficient i adequada, per tal que els veïns de les Preses puguin identificar el què 
ha de pagar.  

El Sr. alcalde, s’hi afegeix que, és cert, que hi ha entitats bancàries que no fa arribar la mateixa 
informació tramesa per l’Ajuntament en els rebuts que envia als ciutadans. 

El Sr. Guillaumes vol fer constar que, seguidament, en la sessió de la Junta de govern local es 
parlarà de la possibillitat d’obriri comptes bancàries en d’altres entitats, donant de baixa alguna 
de les comptes de termini que té l’Ajuntament, arran  de la “Manifestació de les enitats 
financeres davant del projecte independent”, com a forma de fer manifest el descontent davant 
d’aquesta postura. 

La Sra. Roser de Palol, pregunta, si l’Ajuntament ingressa l’import dels tributs a l’Agència 
tributària catalana?. S’ha pensat en fer-ho?. 

El Sr. alcalde respon que sí, en el seu moment es va estudiar, però que en aquell moment 
l’Agència catalana no estava operativament preparada per assumir tota la burocràcia que 
comporta tots els impostos de tots els municipis, començant primer pels municipis més 
importants. Afegeix que fa poc ha arribar, novament, un escrit de l’AMI que explica aquesta 
possibilitat per tots els municipis. 

La Sra. Mari González fa una puntualització sobre la carta de la Sra. Elisa Boix de disculpa 
entregada al seu grup, en el sentit que el seu Grup el que vol és remar junts, sense tenir cap 
intenció per part del seu Grup de possar pals a les rodes, i comenta que acceptem les 
disculpes. 

El Sr. alcalde dóna la paraula a la gent que assiteix com a public a la sessió plenària. 

Comença la intervenció el Sr. Pere Puig que com un dels veïns més afectats per l’organització 
de l’Ésdansa, vol fer saber a l’Ajuntament que pels veïns afectats no els fa res que s’utilitzi el 
carrer annex com a via de sortida i d’accés al recinte. 

Seguidament, parla el Sr. Estartús felicitant a tots els regidors/es, perquè aquesta sessió ha 
anat molt bé. 

També, comenta que diverses mares, en relació a la denúncia del Síndic, concreta que es 
tracta d’una de les mares que ha sortit com a denunciada. Explica que les mares de P3 van fer 
un dinar on no va assistir aquesta mare, i busquen les possibles denunciants, i s’està produïnt 
una situació de conflicte i malestar, demanant al Sr. alcalde, si ho creu oportú, que dugui a 
terme una reunió amb totes les mares, per tal de solventar aquesta situació de malestar, per 
evitar malentesos, perquè algú fa corre que l’Ajuntament ha donat facilitats a una d’aquestes 
mares que han estat denunciades, essent assessorada que empadroni el nen a casa els avis. 

El Sr. alcalde contesta que això no és cert, que desde l’Ajuntament no s’ha donat aquesta 
informació, n’hi sha facilitat l’empadronament a ningú. A més explica que totes les peticions 
d’informació que ha requerit  el Síndic a l’Ajuntament, i especificant que no són 9 les persones 
investigades, sinó 8, i l’Ajuntament ha de donar resposta als 5 denunciats. 

El Sr. alcalde contesta que quan es tingui la resolució del Síndic de Greuges donant resposta a 
l’expedient de denúncia i es farà públic el resultat, perquè es tingui coneixment del resultat, i 
acabar d’aquesta manera amb el problema. 
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 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 
les 22:37 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 


