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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE2016/3 
Data:   Dilluns, 18 d'abril de 2016 
Caràcter:  extraordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:30h del vespre fins a les 21:36h 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. Susanna Vilarnau i Prujà 
 
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 inicial de la modificació de preus públics de l'Ordenança 
núm. 3, reguladora dels preus públics de la Llar d'Infants. 

 
2. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de preus públics de l'Ordenança 

núm. 2, reguladora dels preus públics de la piscina municipal. 
 

3. Proposta d'aprovació de modificació del sou de la Sra. OA. 
 

4. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per la gestió i manteniment dels 
trams de senders que s'hagin d'incorporar a la xarxa no bàsica d'Itinerannia. 

 
5. Proposta d'aprovació de la modificació de delegació d'atribucions. 
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1. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de preus públics de 
l'Ordenança núm. 3, reguladora dels preus públics de la Llar d'Infants. 
 
Atès que l’article 41 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 (TRLHL) estableix que les entitats 
locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats 
de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que 
especifica l’article 20.1.b) del mateix text legal. 
 
Vista l’Ordenança núm. 3, reguladora dels preus públics de la Llar d’Infants, publicada en 
el BOP de Girona núm. 73, de 16 d’abril de 2012. 
 
Vist que és voluntat d’aquesta Corporació procedir a modificar algun dels preus que 
consten a la referida Ordenança, bàsicament per la reducció en l’aportació de la 
Generalitat, segons l’annex de preus següent: 
 

PREUS       
    LES PRESES      FORANIS 

    Persones empadronades       Persones no empadronades  

    i que visquin a Les Preses      o que no  visquin a Les Preses 
              

HORARI NORMAL             

Quota SERVEI    115,00 € mes   130,00 € mes 

MENJADOR (de 12h a 3h)   104,00 € mes   119,00 € mes 

BERENAR  (4h tarda)   18,90 € mes   22,00 € mes 

(TOTAL SERVEI : 9h mati a 6h tarda)  suma :  237,90 € mes  suma  271,00 € mes 

HORES EXTRES             

Hores extres MATI  1h  30,00 € mes   34,00 € mes 

Hores extres MATI  15 minuts  15,00 € mes   17,00 € mes 

QUOTA RESERVA PLAÇA (*)   115,00 € mes   130,00 € mes 

       
CURSET DE NATACIÓ – 
JULIOL/AGOST   12,00 € mes   12,00 € mes 

       

ESPORÀDICS             

Preus x  1 DIA              

         MENJADOR   6,80 € 1 dia   6,80 € 1 dia 

         BERENAR   1,00 € 1 dia   1,00 € 1 dia 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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         Hores Extres MATÍ 1h. 6,00 € 1 dia   6,00 € 1 dia 

         Hores Extres MATÍ 15 minuts 3,00 € 1 dia   3,00 € 1 dia 

PAGAMENTS UNICS PER CURS             

MATRICULA    40,00 € curs   46,00 € curs 

MATERIAL                   CLASSE             

       * Nens 2 anys                  P-2   25,00 € curs   25,00 € curs 

       * Nens 1 any                     P-1   20,00 € curs   20,00 € curs 

       * Nens 4-12 mesos          P-0   15,00 € curs   15,00 € curs 

              

(*) QUOTA RESERVA PLAÇA  :  (nens que no inicien el curs mes de Setembre.      

   Es paga a partir del moment que la criatura compleix els 6 mesos)   
FIANÇA :  Es pagarà un mes de fiança de servei.  (anirà a compte del mes d'inici a 

l'escola) 
DESCOMPTE DEL SERVEI 

PER FAMÍLIA NOMBROSA: 
Família 3 fills: 20% 
Família més de 3 fills: 30% 

GERMANS INSCRITS: 2 germans, 5% cadascun 
3 germans, 50% el tercer germà 
Quart germà, gratuït 

AJUTS SOCIALS: 
(FAMÍLIES AMB DIFICULATATS 

ECONÒMIQUES) 

Caldrà sol·licitud prèvia a l’Ajuntament i serà valorada pel departament 
Corresponent bé sigui a través de subvenció o ajuda social. 

 
Ateses les determinacions dels articles 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i els articles 2.1.e), 41 a 47, 56 i 127 
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 (TRLHL). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), la 
referida modificació de preus públics de l’Annex de l’Ordenança núm. 3, reguladora 
dels preus públics de la Llar d’Infants, publicada en el BOP de Girona núm. 73, de 16 
d’abril de 2012. 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el 

BOP i exposat en el Tauler d’edictes municipal) i a audiència dels interessats/des, per 
un període de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci al BOP. En aquest termini els interessats/des podran examinar 
l'expedient i els projectes d’ordenances i presentar les reclamacions i suggeriments 
que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut cap 
reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 
Tercer.- Fer constar que la referida modificació de preus públics no entrarà en vigor 

fins que s’hagi publicat íntegrament en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies 
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hàbils fixat a l’article 70.2 de la LRBRL. En tot cas, les tarifes seran aplicables a partir 
del curs 2016-2017, el qual s’iniciarà el setembre de 2016. 
 
Intervé la Sra. Roser de Palol i comenta que consideren que els preus del berenar i el 
menjar són cars, i pregunta si el menjar el fa l’escola o una empresa de càtering.  
 
L’alcalde respon que el fa l’escola. 
 
La Sra. Roser de Palol reafirma que els considera excessius.  
 
L’alcalde explica que des de l’any 2012 s’han mantingut els preus.  
 
La Sra. Roser de Palol comenta que en comparació amb altres municipis el preu del 
menú és més elevat. 
 
L’alcalde explica que quan es va parlar de la prejubilació de la cuinera, es va plantejar 
si s’arreglava la cuina per continuar fent el menjar a l’escola o si contractaven una 
empresa de càtering i es va decidir invertir en el a cuina de l’escola.  
 
El Sr. Lluís Guillaumes manifesta que són pocs els nadons de la llar d’infants i els hi 
han de fer un menjar especial. No obstant, han considerat no s’havia tocat els preus.  
 
Llavors, la Sra. Roser de Palol diu que creuen que en èpoques de crisi i essent les 
Preses un ajuntament sanejat, l’Ajuntament hauria d’assumir la diferència de sou del 
1% dels empleats. També, pregunta si es té previst fer bonificacions pel segon fill o per 
famílies nombroses o famílies en problemes socials... 
 
L’alcalde respon que si, que hi ha bonificacions. 
 
La Sra. Roser de Palol diu que aquestes bonificacions s’haurien de fer constar en 
l’ordenança.  
 
L’alcalde li sembla correcte. I explica que la seu objectiu no es incrementar els preus, 
l’únic que volen fer és actualitzar-los.  
  
Així que el grup ERC- Les Preses, justifica el seu vot perquè la situació de crisi actual 
encara perdura i la situació econòmica de l’Ajuntament podria absorbir aquest 
increment. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels 
regidors/es assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots en contra dels 
regidors/es (ERC-Les Preses)).  
 
2. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de preus públics de 
l'Ordenança núm. 2, reguladora dels preus públics de la piscina municipal. 
 
Atès que l’article 41 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 (TRLHL) estableix que les entitats 
locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats 
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de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que 
especifica l’article 20.1.b) del mateix text legal. 
 
Vista la ordenança núm. 2, reguladora dels preus públics de Piscina municipal, Casal i 
Casalet, publicada en el BOP de Girona Núm. 98 de 22 de maig de 2012. 
 
Vist que és voluntat d’aquesta corporació procedir a modificar algun dels preus que 
consten a la referida Ordenança, bàsicament reordenant conceptes, corregint errors 
tipogràfics i afegint “Grup de joves”, segon l’annex de preus següent: 
 

PISCINA 2016     
Entrades / dia       

De 0 a 4 anys Entrada gratuïta     
De 5 a 14 anys 50% de l'entrada     

        
Entrada general 4,00 € / dia     
Cap de setmana 5,00 € / dia     

Veïns de les Preses 2,00 € / dia     
        
Carnet per temporada -Persones empadronades o que visquin a les Preses      

Adult 30,00 €     
Segon membre de la unitat familiar 20,00 €     

A partir tercer membre de la unitat familiar 15,00 €     
        

Abonaments persones NO de les Preses       
10 entrades 35,00 €     
20 entrades 65,00 €     
30 entrades 90,00 €     

        
Curset INTENSIU  NATACIO  -  AIGUAGIM (mes JULIOL) PRESENCS NO PRESENCS   

 NATACIÓ 1  setmana 20,00 € 25,00 €   
 NATACIÓ 2 setmanes 35,00 € 45,00 €   
NATACIÓ 3 setmanes 45,00 € 55,00 €   

 NATACIÓ 4 setmanes 50,00 € 65,00 €   
NATACIÓ 5 setmanes (tot el mes) 60,00 € 80,00 €   

  

 
 
 

PER SETMANA 

 
 
 

TOT EL MES   
AIGUAGIM ( dimarts i dijous de 19:00 a 20:00) 5,00 € 15,00 €   

        
Curset de natació (mes AGOST)       

10 sessions de curset 52,00 €     
20 sessions de curset 90,00 €     
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Altres       

Grups de més de 20 persones adultes 3,00 € /persona     
Entrada 7 a 8 del vespre 1,50 € / dia     

Tumbona 1,50 € / dia     
Pal de minigolf 3,00 € / dia     

Entrada adult Càmping i Casa de Colónies de Les Preses  2,00 € / dia     
        

CASAL I CASALET 2016 2016   

Servei habitual 

Servei mes 
complet           

(preu dia) 

Servei per 
setmanes         
(preu dia)   

Tot el dia 8,48 € 10,17 €   
Matí 6,33 € 7,60 €   
Tarda 5,42 € 6,50 €   
Menjador 5,50 € 6,00 €   
Drets d'inscripció mensual (es descompta de la quota mensual):  ------------------- 15,00 €/mes 

        

GRUP DE JOVES 2016 2016   

Servei habitual 

Servei mes 
complet           

(preu dia) 

Servei per 
setmanes         
(preu dia)   

Tot el dia 7,80 € 9,35 €   
Matí 5,46 € 6,55 €   
Tarda 5,46 € 6,55 €   
Menjador 5,50 € 6,00 €   
Drets d'inscripció mensual (es descompta de la quota mensual):  ------------------- 15,00 €/mes 

        

ALTRES SERVEIS -Casal - Casalet - Grup Joves 
Menjador dies esporàdics  ------------------- 7,00 €/dia 
Acollida (8h a 9h mati)  ------------------- 1,00 €/dia 
Servei de colònies (1 nit) si ja paga menjador  ------------------- 35,00 € 
Servei de colònies (1 nit)  ------------------- 40,00 € 
Servei de colònies (2 nits) si ja paga menjador  ------------------- 50,00 € 
Servei de colònies (2 nits)  ------------------- 60,00 € 
ASSEGURANÇA (només es paga un sol cop i no es retorna en cas de baixa) 7,00 €/ persona 

    
Descomptes per a famílies nombroses (només el servei)       

família 3 fills 20%     
família més de 3 fills 30%     

    
Descomptes per germans inscrits (si dos o més germans estan inscrits, només servei)      



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2016/3 de data 18 d'abril de 2016 
 
 

 

2 germans 5% cadascún     
3 germans 50% el tercer germà     

Quart germà Gratuït   
    

Ajuts socials (per famílies amb dificultats econòmiques)       
Caldrà sol·licitud prèvia a l’Ajuntament i serà valorada per el departament 
corresponent be sigui a traves de subvenció o ajuda social.     
  
SERVEI DE CASAL-CASALET-JOVES i COLÒNIES,: s'abona 50% en cas de malaltia i amb justificat mèdic 

MENJADOR: s'abona 100% , avisant amb 1 setmana d'antel.lació.     

   
Ateses les determinacions dels articles 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i els articles 2.1.e), 41 a 47, 56 i 127 
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 (TRLHL). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), la 
referida modificació de preus públics de l’Annex de l’Ordenança núm. 2, reguladora 
dels preus públics de la Piscina municipal, Casal, Casalet i Grup de joves. 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el 

BOP i exposat en el Tauler d’edictes municipal) i a audiència dels interessats/des, per 
un període de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci al BOP. En aquest termini els interessats/des podran examinar 
l'expedient i els projectes d’ordenances i presentar les reclamacions i suggeriments 
que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut cap 
reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 
Tercer.- Fer constar que la referida modificació de preus públics no entrarà en vigor 

fins que s’hagi publicat íntegrament en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies 
hàbils fixat a l’article 70.2 de la LRBRL.  
 
La Sra.  Roser de Palol comenta que només hi consten bonificacions en la piscina i no 
en el casal i el casalet. 
 
L’alcalde respon que és un error, però que les bonificacions s’aplicaran tant a la 
piscina com en el casal i el casalet. 
 
La Sra. Roser de Palol demana si els preus del casal s’han apujat.  
 
L’alcalde respon que només els han desglossat. 
 
Llavors, la Sra. Roser de Palol comenta que els preus de la llar d’infants i a la piscina 
es diferencia entre si són foranis o si són gent del poble, mentre que en el casal no 
s’ha fet mai aquesta distinció.  
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L’alcalde contesta que respecte el casal tenen preferència la gent de les Preses i si hi 
ha places vacants després es cobreixen per la gent del fora. Però que la seva intenció 
no és fer un macro casal sinó que volen fer un casal amb poca gent, pensant amb la 
gent de les Preses o que tinguin una vinculació amb les Preses (treballadors, 
família....). 
 
La Sra. Roser de Palol comenta que si tenen en compte les bonificacions (família 
nombrosa, famílies en problemes socials....) votaran a favor. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat (6 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables dels regidors/es (ERC-Les 
Preses)).  
 
3. Proposta d'aprovació de modificació del sou de la Sra. OA 
 
De conformitat amb el que indica l’article 20.7 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2015, es modifica la retribució de 
l’empleada Sra. OAA, donat que s’ha canviat el contingut del lloc de treball suposant 
una ampliació de les feines a realitzar. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar modificar la retribució de la Sra. OAA, quedant el seu import 
íntegre mensual en 1.701,10  € (import net 1.417,46  €). 

 
Segon.- Notificar el  present acord a la Sra. OAA i a la gestoria Gabinet Permar.  

 
L’alcalde comenta que l’OA, es va contractar fa tres anys com a delineant, però amb la 
baixada de les tasques amb el tema obres, es va fer un reciclatge amb la seva tasca. 
Actualment, està duent a terme una feina molt important que és la revisió i 
actualització dels padrons. Així que és una persona clau en la gestió del padrons. I que 
l’únic que fan és equipara el seu sou amb la resta de companys que fan tasques 
similars. L’OA cobra uns 200 euros menys en relació amb els demés. I per això s’ha 
plantejat fer una millora amb aquest cas excepcional.  
 
La Sra. Roser de Palol manifesta que com a ens públic, l’Ajuntament, ha de donar 
exemple i el personal ha de cobrar d’acord amb el que estableixi el conveni  i amb la 
formació pertinent. I considera que està molt bé que s’equipari el sou amb la resta de 
companys que fan feines similars.  
 
L’alcalde diu que la Sra. Roser de Palol ha fet una observació clau que és el tema de 
la formació, que ens ve donada pel Xaloc. 
 
La Sra. Roser de Palol comenta que l’Ajuntament té l’obligació de pagar uns 40 euros 
anuals en concepte de formació.  
 
L’alcalde explica que l’Ajuntament, també, s’ha adherit en la formació que presta ACM. 
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Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat (6 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables dels regidors/es (ERC-Les 
Preses)). 
 
4. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per la gestió i manteniment dels 
trams de senders que s'hagin d'incorporar a la xarxa no bàsica d'Itinerannia. 
 
Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa d’aprovació del 
Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per la 
gestió i manteniment dels trams de senders que s'hagin d'incorporar a la xarxa no 
bàsica d'Itinerannia, la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I 
L’AJUNTAMENT DE LES PRESES, PER LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS TRAMS DE 
SENDERS QUE S’HAGIN D’INCORPORAR A LA XARXA NO BÀSICA D’ITINERANNIA.  
 

REUNITS 
 
D'una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa que 
actua en nom i representació d'aquesta corporació.  
 
D’altra part, el Sr. Pere Vila Frigola, Alcalde de l’Ajuntament de les Preses que actua en nom i 
representació d’aquesta corporació.  
 

EXPOSEN 
 

El Consell Comarcal de la Garrotxa, juntament amb les comarques del Ripollès i l’Alt Empordà, 
venen gestionant un projecte de senderisme anomenat ITINERANNIA.  
 
Es tracta d’un gran projecte de cooperació interterritorial de tres territoris que van dels Pirineus 
fins al mar, i representa una proposta innovadora de producte turístic, centrada en el 
senderisme.  
 
La creació d'aquest recurs, es va iniciar l'any 2004 i es va materialitzar (amb 2.500kms de 
senders senyalitzats que conformen la xarxa bàsica de senders a les tres comarques) a finals 
de l'any 2008.  
 
Al llarg dels últims anys s’han adoptat un seguit d’accions, concretament: es va realitzar un 
manual tècnic de senyalització, es varen elaborar els continguts de la senyalització vertical, es 
va realitzar la marcació de la senyalització horitzontal dels 2.500 kms de senders a les tres 
comarques i la implantació de la senyalització vertical, es varen implantar cartelleres a tots els 
municipis amb mapes de la xarxa, es va elaborar un manual pel manteniment de la xarxa, i 
durant els últims anys s’han fet diverses actuacions pel manteniment de la xarxa, a part de les 
accions de difusió i promoció realitzades.  
 
La Xarxa ITINERANNIA és gestionada a través d’un Consell Dinamitzador que va ser creat en 
virtut d’un conveni de col·laboració aprovat l’any 2010 per les tres comarques. El Consell 
Dinamitzador d’Itinerànnia actua com a òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament, 
desenvolupament i continuïtat de la xarxa de senders.  
 
En els darrers anys, i arran de les convocatòries d’ajuts en el marc del Pla de Foment del 
Turístic -anualitats 2014 i 2015- sota el projecte “La Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i 
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Identitat”, l’Ajuntament de les Preses a promogut la creació d’itineraris de senderisme amb la 
voluntat d’integrar-los a la xarxa considerada no bàsica d’ ITINERANNIA. 
 
El Consell Dinamitzador reunit en data 2 de novembre de 2015, va acordar que el 
desenvolupament d’aquests senders locals que s’integren a la xarxa bàsica i són senyalitzats 
per compte del municipi, ha de recaure el seu manteniment en el propi municipi promotor i 
executor dels esmentats itineraris. En aquest sentit es va acordar que per ser admesos a la 
Xarxa, cal que els ajuntaments assumeixin expressament els seus compromisos de 
manteniment dels trams que connecten amb la Xarxa i també la senyalització que s’hi instal.li.  
 
CONVENEN 

 
1. El present conveni té per objecte regular les obligacions de les parts en relació a la gestió i 
manteniment dels trams de senders que s’hagin d’incorporar a petició de l’Ajuntament a la 
xarxa no bàsica d’ITINERANNIA.  
 
2. L’Ajuntament podrà proposar els itineraris que consideri adients per integrar-se a la Xarxa, 
en coordinació amb els tècnics responsables del projecte Itinerànnia.  
 
3. El tècnic coordinador de la Xarxa estudiarà la viabilitat i redactarà la memòria tècnica que 
defineixi el traçat, els camins i els requeriments per executar-los i per adaptar-los a la xarxa 
senyalitzada de senders, així com el seu posterior manteniment. 
  
4. Una vegada acceptat per les parts la seva inclusió a la Xarxa, l’Ajuntament assumeix les 
següents obligacions:  
 
- Aprovar mitjançant acord de Ple, la memòria tècnica de l’actuació.  
 
- Acreditar la disponibilitat del terrenys i dels permisos necessaris per poder executar l’actuació 
i garantir els recursos públics que s’invertirà sobre els terrenys.  
 
En cas que els itineraris, objectes de senyalització i adequació com a xarxa de senders d’ús 
turístic, transcorrin totalment o parcialment per camins privats, caldrà que l’Ajuntament acordi la 
declaració d’interès públic de l’actuació i afecti els trams de camins privats amb la servitud d’ús 
públic dels camins. Amb aquesta declaració l’Ajuntament assumeix a càrrec seu l’adequació del 
camí i el seu manteniment futur.  
 
- Realitzar l’arranjament i el manteniment anual dels camins a fi i efecte que estiguin sempre en 
bon estat i apte per l’ús de senderisme.  
 
- Finançar el cost de la inversió i reposició de la senyalització que es detalla a la memòria 
tècnica.  
 
5. Obligacions que assumeix el Consell Comarcal de la Garrotxa:  
 
- Mantenir en bon estat tots els quilòmetres que formen part de la xarxa bàsica d’Itinerànnia: 
desbrossant els camins, repintant la senyalització horitzontal i descol·locant senyalització 
vertical, si és necessari. El manteniment es realitzarà seguint els criteris que marca el manual 
de gestió i el manual de senyalització.  
 
- Fer el seguiment de l’estat dels itineraris de la Xarxa no bàsica, mitjançant una auditoria anual 
realitzada per l’empresa encarregada de fer el manteniment de la xarxa bàsica. El resultat de la 
auditoria-informe, serà comunicat a l’Ajuntament per tal que en el termini escaient corregeixi les 
deficiències detectades.  
 
6. El conveni serà vigent a partir de la data de la seva signatura i tindrà caràcter indefinit.  
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El conveni s’extingirà per les causes que preveu l’article 311 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals.  
 
7. El present conveni té naturalesa jurídica de conveni interadministratiu de cooperació, de 
conformitat amb el que preveu l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Per tant, les qüestions 
litigioses que se’n derivin del mateix, seran competència de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament 
de les Preses, per la gestió i manteniment dels trams de senders que s'hagin 
d'incorporar a la xarxa no bàsica d'Itinerannia. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tots els documents necessaris per 

a la gestió del present acord.  
  

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat (6 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables dels regidors/es (ERC-Les 
Preses)).  
 
5. Proposta d'aprovació de la modificació de delegació d'atribucions 
 
Amb l'objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, aquesta 
Alcaldia, en ús de les facultats que li confereix a l’Ajuntament l’article 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova 
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i 54.2.b) 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, considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de matèries la competència de les quals correspon al Ple en virtut de la 
Llei, en favor de la Junta de Govern Local. 
 
D’acord amb la legislació abans esmentada, el Ple de l’Ajuntament pot delegar a favor 
de la Junta de Govern Local l’exercici de les seves atribucions, sempre i quan no es 
trobin dins dels supòsits previstos per l’article 23.2.b) de la Llei reguladora de les 
Bases del Règim Local, en la redacció actual, i per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, en les quals es regulen les competències plenàries que tenen 
caràcter indelegable. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica de 
les següents atribucions, sense perjudici de la potestat d’advocació per part del propi 
Plenari: 
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Titular de la 
competència Òrgan en qui es delega Atribució delegada Article 

Ple Junta de Govern Local L’establiment o modificació 
dels preus públics 

Art. 47.1 LRHL 

 
Segon.- Fer constar que les atribucions delegades hauran de ser exercides per la 

Junta de govern local en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent 
susceptibles de ser delegades a cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per la 
Junta de govern local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta 
circumstància mitjançant la inclusió, a la part expositiva, del text següent: “Atès que 
l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut de 
les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en la sessió plenària del dia 18 
d’abril de 2016”. Els acords adoptats per delegació, s’entendran dictats pel Ple de la 
Corporació, com a titular de la competència originària i seran immediatament executius 
i presumptament legítims. 

 
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efectes des del 
dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació pel Ple. 
 

Quart.- Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província i al taulell 
d’anuncis de la corporació. 
 
L’alcalde explica que hi ha diferents moments de l’exercici que sorgeix la necessitat 
d’afegir preus en nous serveis, com per exemple els clubs de futbol del municipis veïns 
ens demanen jugar en el camp de futbol de gespa quan fa mal temps, llogar alguna de 
les sales del centre cultural,.... per això es planteja delegar aquesta atribució a la Junta 
de Govern Local per afegir o modificar un preu que no figurava anteriorment i poder fer 
aquesta gestió més àgil.  
 
El Sr. Josep Ayats demana si s’inclouen els preus esmentat en els dos primers punts 
de l’ordre del dia.  
 
L’alcalde respon que no.  
 
Llavors, la Sra. Roser de Palol diu que de cares a l’any que ve si que s’inclouran. 
 
L’alcalde respon que es pot plantejar. 
 
La Sra. Roser de Palol manifesta que com a grup estan completament en contra en 
aquestes delegacions perquè limita la participació. I tornen a reivindicar el seu dret a 
assistir en les futures juntes de govern quan es tractin temes delegats, ja que fins ara 
no se’ls ha convidat. També, aprofita per demanar que se’ls hi enviï les actes de la 
Junta de Govern Local. 
 
L’alcalde comenta que tindran en compte aquesta observació.  
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Així que el Grup d’ERC-Les Preses es reafirma en el que va expressar en la sessió 
plenària de 6/2015 de 1 de juliol de 2015, que està en contra d’aquestes delegacions 
pel convenciment del tarannà participatiu del grup, i sol·licita que es garanteixi el seu 
dret a ser informats i a assistir a les sessions de la Junta de govern local quan aquesta 
decideixi assumptes competència del Ple. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels 
regidors/es assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots en contra dels 
regidors/es (ERC-Les Preses)).  
 
 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 
les 21:36 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. Susanna Vilarnau Prujà 
 


