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

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 
Núm.:   PLE 2016/5 
Data:   Dimecres, 27 de juliol de 2016 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:30h del vespre fins a les 22:21h 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. Glòria Gou Clavera 
 
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, L’Alcalde obre la sessió, declarada pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 
 
1. Aprovació de l’Acta de ple ordinari nº 2016/4 d’1 de juliol de 2016. 
 
2. Comunicacions d’Alcaldia. 
 
3. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 16/02. 
 
4. Proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019. 
 
5. Dació en compte de Decrets d'Alcaldia (15 a 22). 
 
6. Proposta d'aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi pel 2017. 
 
7. Proposta d'aprovació d'una moció d’anul·lació del projecte de construcció de dues 
rotondes a la travessera del poble de les Preses. 
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8. Punts d’urgència. 
 
9. Precs i preguntes. 
 
 

 
 
1. Aprovació de l’Acta de ple ordinari nº 2016/4 d’1 de juliol de 2016. 
 
L’Alcalde demana als assistents si tenen alguna observació a realitzar en relació al  
contingut de l’Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 1 de juliol de 2016, la qual 
els ha estat facilitada prèviament. 
  
La regidora Mari González manifesta que hi ha un error doncs s’ha escrit el nom de 
l’escola “la Bòbila” amb “v” en lloc de “b”.  
 
Es constata l’error i s’acorda modificar l’acta.  
 
Acta seguit l’acta és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
2. Comunicacions d’Alcaldia. 
 
2.1.- El dia 8/06/2016 es va enviar una carta als pares d’una desena de nois del 
municipi que des de fa 2 anys fan malifetes al poble. La carta no era acusatòria, atès 
que els nois es guarden prou de no ser enxampats “in fraganti”  sinó que informava del 
consum de substàncies estupefaents i de la realització d’actes vandàlics, com per 
exemple el trencament de mobiliari urbà.  
 
S’informa que fa dos mesos algú va robar al bar de la piscina, accedint per la teulada. 
Els embolcalls dels productes robats es van trobar al camp de blat de moro que hi ha 
al davant de la piscina. Si bé no es pot acusar formalment els membres integrants 
d’aquest grup de joves, hi ha sospites fonamentades que alguns d’ells en van ser els 
autors atès que els veïns els havien vist poc abans a les instal·lacions del camp de 
futbol.  
 
Es va mantenir una reunió amb el cos de Mossos d’Esquadra i es va acordar que 
farien un seguiment d’aquests joves sospitosos i si fos necessari els citarien, un per 
un, tal i com ja s’ha fet en municipis propers com el de Sant Jaume de Llierca o el 
d’Argelaguer, els quals han patit problemes similars, a l’objecte d’evitar que el 
problema s’agreugi.  
 
2.2.- L’Ajuntament s’ha adherit al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona pel qual s’estableix un Pla extraordinari d’assistència financera 
local per al present any 2016. D’acord amb aquest conveni la Diputació de Girona, 
adquirirà dels Ens Locals crèdits del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i/o del 
Fons de Cooperació Local que aquests tinguin al seu favor i a càrrec de la Generalitat 
de Catalunya.  
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Com a conseqüència d’aquesta adhesió aquest mes de juliol s’han cobrat 44.000 
euros i queden pendents altres sumes, properes als 100.000 euros, que igualment 
vindran liquidades per raó de la subscripció d’aquest conveni.  
 
Finalment indicar que aquest any del Fons de Cooperació Local de la Generalitat es 
cobraran més de 66.000 euros.  
 
2.3 – Aquest any com en anys anteriors l’Ajuntament de les Preses s’adherirà, amb 
combinació amb l’escola la Bòbila i l’Associació de Pares i Mares, al Servei Local 
d’Orientació Familiar (SLOF), de suport a les famílies i a les polítiques municipals 
d’atenció a les persones, orientació i assessorament a pares i mares. Ho farà de 
manera individual i per tant sense necessitat de compartir aquest servei amb d’altres 
municipis.  
 
2.4 – A través de “Radio la Vall” s’ha ofert un programa d’aprenentatge i formació per a 
joves amb inquietuds per al tema radiofònic.   
 
La formació la donaran dos dels col·laboradors que té en aquest moment “Radio La 
Vall” i que alhora també ho són “d’Olot TV”, concretament en “Guido” i la Idoia  
 
Aquest treball de formació amb conjunció amb “Radio la Vall” s’ha proposat que a 
partir del proper exercici es faci a través del Servei Comarcal de Joventut i així s’ha 
acceptat. Començaran a treballar-hi el mes de setembre. 
 
2.5 – Es va fer una entrevista amb el president de la mancomunitat de veïns de l’Avda. 
Estació per parlar del tema de rotondes i variants. 
 
2.6 – En relació a la variant i rotondes s’informa que el dijous 14 de juliol es varen fer 
dues reunions a l’Ajuntament de les Preses. 
 
La primera es va celebrar al matí amb presència del Director General de Carreteres, el 
Sr. XF i el Secretari d’Infraestructures, el Sr. DP, juntament amb els alcaldes i els 
tècnics respectius dels Ajuntaments de la Vall de Bas, les Preses i Olot. 
 
En relació a la variant es varen tractar les diferents opcions plantejades després de la 
darrera visita a Barcelona. Per la Vall, costat del riu, per les Preses, les parts es van 
mostrar conformes amb què el traçat fos d’1+1 i que es definís l’entrega des de final de 
Bracons sense la macro-rotonda inicial plantejada fa uns tres anys, utilitzant en part la 
rotonda de la Serra actual i un ramal per encaminar el trànsit de pas cap a la Vall. 
Aquest ramal quedaria pendent de definició a proposta de la Vall d’en Bas.  
 
Entrega acceptada per la zona de Codella. Resta pendent en el tram central atès que 
l’Ajuntament de la Vall de Bas considera que hauria d’anar més separada del riu, per 
raons d’inundabilitat, la qual cosa es va interpretar per Olot i les Preses que al costat 
del Fluvià s'acceptava per afectar només les puntes de les finques i no les partia.  
 
Es va acordar que es treballaria en aquestes 3 opcions i el Departament encarregaria 
un estudi tècnic per aquesta zona sense traçat definit. Es va acordar fer una propera 
reunió després de l’estiu, a mitjans del mes de setembre. 
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Rotondes: Els presents a la reunió van ser informats de l’oposició veïnal i es va 
acordar, a petició de l’Ajuntament de les Preses, deixar la proposta damunt la taula i 
estudiar propostes alternatives com per exemple la creació d’un tercer carril a la zona 
de la Bòbila o la possibilitat de fer una nova regulació semafòrica, emprant semàfors 
que disposessin de sensors de velocitat això és, a més velocitat, semàfor vermell, 
sensibles al trànsit a les cruïlles de Can Central i C/ Marboleny (vermell si no hi ha 
cotxes i verd a la C152)  i que s’activés per cicles quan hi hagués cotxes. Aquesta 
senyalització semafòrica afectaria el semàfor que hi ha al nucli central del poble i 
també el semàfor que hi ha a la zona del Bosc de Tosca. 
 
Finalment es va tractar la possibilitat de recuperar l'entrada per la C-152 per als 
turismes que volguessin accedir a l'empresa Resol. Aquest assumpte es va introduir 
arrel de la petició efectuada fa uns mesos per la pròpia empresa RESOL. Aquesta 
petició havia estat traslladada als serveis territorials de carreteres de Girona, que la 
van rebutjar.  
 
A la tarda es va celebrar una reunió amb els representants dels veïns del Pla de Vall, 
amb els Srs. MC i FV. 
 
Se’ls va informar dels punts tractats en la reunió matinal i els compromisos allí 
adquirits. Es va comentar l’escrit que s’havia distribuït al poble, recollint signatures en 
contra de les rotondes, el qual, des del punt de vista de l’equip de govern, s’havia 
polititzat, manifestant els dos veïns que ells personalment no. De la reunió en va 
resultar el compromís assumit per l’equip de govern que una vegada recollides les 
signatures i junt amb l’escrit que es presentés, se’n donaria trasllat a la Conselleria i 
se’n donaria compte al ple. 
 
2.7 – S’informa que el dia 12 de juliol de 2016 va tenir registre  d’entrada a 
l’Ajuntament la comunicació provinent del Consell Comarcal de la Garrotxa de 
nomenament de la Sra. Glòria Gou Clavera per ocupar el càrrec de secretària 
interventora accidental mentre no es trobi una solució definitiva a l’ocupació d’aquesta 
plaça.  
 
2.8 – S’informa que provinent de l’Institut Català de la Salut s’ha rebut comunicació 
informant que el municipi de les Preses juntament amb el d’Olot i Santa Pau seran 
receptors de la implantació d’un programa de lluita contra la obesitat infantil, en el qual 
hi podran participar nens de l’escola “la Bòbila”.  
 
2.9 – S’informa de la queixa d’un veí del c/Faig que ha presentat una instància 
interessant s’adoptin amb celeritat les mesures necessàries per evitar les olors i sorolls 
provinents  de l’activitat desenvolupada en un taller mecànic contigu a casa seva.  
 
Acte seguit es procedeix a donar compte dels Decrets d'Alcaldia (15 a 22). 
 
Decret d’Alcaldia núm. 15/2016, de data 30 de maig de 2016: D’aprovació d'una 
sol·licitud de subvenció per actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat d’equipaments esportius a la Diputació de Girona pel 2016. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 16/2016, de data 6 de juny de 2016: D’aprovació del plec de 
clàusules i l'alienació de l'aprofitament fustaner de la forest de Murrià, CUP núm 4. 
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Decret d’Alcaldia núm. 17/2016, de data 7 de juny de 2016: D’aprovació d'una 
llicència d'ocupació de via pública al carrer del Teixos i al carrer de l'Estació pels dies 9 
i 10 de juliol per l'organització de la Fira d'Herbes Remeieres. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 18/2016, de data 7 de juny de 2016: D'aprovació de cessió 
per a l'ocupació d'una part d'un espai públic (Parc de Xingurri), per a la realització d'un 
espectacle públic de caràcter extraordinari (2n BDT Festival), sol·licitada per 
l'Associació de Veïns de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb 
 
Decret d’Alcaldia núm. 19/2016, de data 7 de juny de 2016: D’aprovació d'una 
llicència temporal d'ocupació del Baixador de Codella a nom de la Sra. M.L.B 
 
Decret d’Alcaldia núm. 20/2016, de data 14 de juliol de 2016: Decret d'Alcaldia per 
l'adjudicació definitiva de de l'aprofitament fustaner (forest núm. 4 del CUP, programa 
2016) per a la tallada de selecció de pins a favor de l'empresa Forestal Palomé, SL. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 21/2016, de data 15 de juliol de 2016: Decret d'Alcaldia de 
nomenament del Sr. Lluís Guillaumes Picart com a alcalde accidental. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 22/2016, de data 15 de juliol de 2016: Decret d'alcaldia per 
l'adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona 
amb què s’estableix el Pla extraordinari d'assistència financera local 2016.  
 
En relació a aquest Decret núm. 22/2016, es proposa la seva ratificació pel Ple. 
 
A la vista de tot això, i una vegada donat compte dels anteriors Decrets d’Alcaldia es 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- La ratificació expressa per part del Ple del Decret d’Alcadia núm. 22/2016 
de 15 de juliol de 2016. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors 
assistents.  
 
3. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 16/02. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
De conformitat amb l’article 177 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan hagi de 
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no 
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el 
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de 
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, i de suplement de crèdit, en el 
segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se 
sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre 
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 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. 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.177
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.169
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L’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies 
hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament 
en Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit. 
 
En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció de nou 
acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la Secretaria 
General. 
 
Vistos els informes de la Intervenció  i amb el dictamen de la Comissió Informativa de 
22 de març de 2016. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, segons el 
detall següent: 
 
MODIFICACIONS D'APLICACIONS DE DESPESES 

 
    DESPESE
S    
SUPLEMENT DE CRÈDIT  
        

453 21000 CONSER. VIES PUBLIQUES         9.000,00 €  
1532 21300 REP. INSTAL. SINISTRADES         3.657,76 €  
453 22000 MATERIAL BRIGADA         1.776,10 €  
338 22609 FESTES ROSER I GALA         3.000,00 €  
338 22610 FESTIVAL ESDANSA       25.000,00 €  
432 46601 GARROTXA TERRA D'ACOLLIMENT           181,02 €  
341 48000 TORNEIG AMPUTATS         9.406,73 €  
454 60900 FONS MILLORA FORESTAL       11.500,00 €  
165 62302 AMPLIACIÓ ENLLUM. CAN CENTRAL         8.899,15 €  

        
    SUBTOTAT:      72.420,76 €  
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

1532 61911 MILLORA ASFALTAR CAMI CAN CENTRAL         8.651,50 €  
1532 61912 SUPRESSIÓ BARRERES       36.608,01 €  
1532 61913 ACCESSOS CAMP DE FUTBOL       13.931,80 €  
326 62200 VESTIDORS LLAR D'INFANTS         5.000,00 €  
330 62201 LOCAL SOCIAL DE BOSC DE TOSCA         6.000,00 €  
165 62303 SOTERRAR LINEES ELEC. I TEL, CAN CENTRAL         9.421,67 €  
165 62304 AMPLIAC. XARXA ENLLUM. FINS BONAVISTA         4.983,99 €  
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443 62400 REMOLC         2.102,98 €  
920 62600 EQUIP. PROC. INFORMATICS         2.209,46 €  
337 62900 TAULA RÀDIO       10.000,00 €  

1522 63254 MAQUINARIA DEL RELLOTGE DEL CAMPANAR         3.000,00 €  
1531 77002 LLOGUER APARCAMENT Z.E. B.T.           500,00 €  

        
    SUBTOTAL:     102.409,41 €  
        
    TOTAL:     174.830,17 €  

    
FINANÇAMENT 

 
    MODIFICACIÓ D'APLICACIONS D'INGRESSOS  
        
MAJORS INGRESSOS  
        
  11300 IBI URBANA       36.556,43 €  
  11500 VEHICLES       16.004,88 €  
  11600 PLUSVALUES         2.715,48 €  
  13000 I.A.E.       13.499,12 €  
  29000 LL. OBRES         1.205,31 €  
  32300 CERTIFICATS           251,43 €  
  32901 GESTIÓ CADASTRAL           655,00 €  
  33100 ENTRADA VEHICLES         1.087,90 €  
  34904 PREUS PUBLICS           622,00 €  
  39211 RECARREC           616,92 €  
  39904 APORT. REP. SINISTRADES         4.708,82 €  
  45003 GTAT. AMPUTATS         9.524,93 €  
  45004 GTAT. GESTIÓ BOSCOS         4.930,55 €  
  45005 GTAT.GENERACIÓ CICLES ECOSISTÈMICS         2.850,00 €  
  45006 GTAT. ORDENACIÓ FORESTAL           952,62 €  
  45082 PUOSC 2015 MANTENIMENT       24.667,85 €  
  45086 DIPU. CARRECS ELECTES           138,00 €  
  46102 PLA ACCIÓ 2015           885,60 €  
  46106 PROMOCIÓ SALUT           791,61 €  
  46107 DIPSALUT         1.181,00 €  
  46109 DIPUTACIÓ DESPESES CULTURALS         4.903,20 €  
  46110 DIPU. CURSET DE NATACIÓ         1.108,43 €  
  46111 DIPU. NOVES TECNOLOGIES         1.131,47 €  
  46112 DIPU. PLANTES REMEIERES           500,00 €  
  46114 DIPU. DIPOSIT XENACS         2.686,08 €  
  47001 XARXA AUDIOVISUAL         9.580,54 €  
  47900 AMPUTATS EMPRESES         2.500,00 €  
  77000 TALLADA DE PINS       21.175,00 €  
        
    SUBTOTAL:     167.430,17 €  
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TRASPAS DE PARTIDES  
        

1532 61906 REFORMA FERM CASA NOVA CAN BORA         7.400,00 €  
        
    SUBTOTAL:         7.400,00 €  
        
    TOTAL:     174.830,17 €  
  

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 

 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor d’Hisenda Lluis Guillaumes el qual explica que 

en números rodons el muntat total de la modificació ascendeix a 174.000 €, dels quals 
70.000 € provenen de majors ingressos i 90.000 € de subvencions finalistes. Una altra 
part prové d’un estalvi de la corporació en relació a una obra que finalment ha costat 
menys diners d’allò inicialment previst. Pregunta si es volen formular aclariments.  

 
Pren la paraula el regidor Josep Ayats el qual demana els següents aclariments:  
 
1.- En relació a l’obra de Can Central i després de constatar que s’està executant per 
partides, això és el soterrament dels cables de telèfon, el soterrament dels cables de 
llum i l’asfaltat, pregunta si hi ha un projecte global, responent l’Alcalde que sí. 
Pregunta a quan puja tot plegat, responent el regidor d’Hisenda que el global és la 
suma de les diferents partides. El regidor d’Hisenda continua i explica que es va 
començar per posar uns llums a la zona de Can Central i es va aprofitar per procedir al 
soterrament dels cables de telèfon i electricitat i finalment per asfaltar. Que per a la 
instal·lació dels cables del telèfon s’han pogut aprofitar els tubs preexistents però en 
canvi els d’electricitat exigien canalitzacions pròpies. L’obra ha estat dirigida pel tècnic 
municipal, i s’ha comptat amb la col·laboració dels veïns, i s’ha costejat amb càrrec a 
una subvenció de la Diputació i parcialment es farà amb càrrec a contribucions 
especials que hauran de sufragiar els veïns que en el seu dia varen demanar 
l’ampliació del tram d’enllumenat. Per poder executar l’obra no ha estat necessari 
utilitzar romanent de l’Ajuntament.  
 
2.- En relació al pressupost d’ingressos, corresponent a les partides d’IBI i IVTM posa 
de manifest uns increments respectius de 36.000 € equivalents aproximadament a un 
6% d’allò previst, i de 16.000 € i pregunta com és possible aquesta disparitat entre allò 
pressupostat i allò finalment recaptat.  
 
L’Alcade respon que en relació a l’increment d’ingressos provinents de la recaptació 
d’IBI són conseqüència d’un seguit de liquidacions complementàries per edificis que no 
estaven donats d’alta.  
 
El regidor d’Hisenda exposa, en relació a l’increment d’ingressos provinents de la 
recaptació de l’IVTM, que la disparitat és conseqüència del fet que al moment de fer el 
pressupost  no es disposa de la relació de vehicles donats d’alta o baixa durant el 
mateix any de la seva elaboració, ja que aquesta arriba el mes de març o abril de l’any 
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posterior i per tant alhora de fer el pressupost es parteix d’uns càlculs aproximats que 
es realitzen a partir de les liquidacions efectives corresponents a l’any anterior.  
 
Efectuades les anteriors aclaracions pren la paraula la regidora Roser de Palol la qual 
explica que el seu grup s’abstindrà, d’una banda perquè no ha participat en 
l’el·laboració de la modificació pressupostària i de l’altra perquè probablement haurien 
prioritzat altres despeses. Incideix en la necessitat d’optimitzar els recursos i ser 
curosos en les despeses.  
 
El regidor d’Hisenda la convida a fer propostes concretes i la regidora Roser de Palol 
indica que seria interessant poder participar en les meses de contractació, a la qual 
cosa el regidor d’Hisenda respon que del què s’està parlat aquí és de realitzar 
propostes concretes sobre el destí de la despesa i no pas sobre el procediment de 
contractació. 
 
Pren la paraula l’Alcalde el qual posa posa en valor la tasca de filtratge de padrons de 
contribuents, desenvolupada durant els últims quatre anys pel personal municipal, el 
qual hauria estat fonamental perquè l’Ajuntament disposi d’una situació econòmica 
sanejada.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels 
regidors/es assistents (6 vots favorables dels regidors de (CiU) i 3 abstencions dels 
regidors/es (ERC-Les Preses).  
  
4. Proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019 
 
Vist que el Pla Local de Joventut 2016-2019 redactat per l’Ajuntament de les Preses és 
el conjunt de mesures, recursos i criteris d’actuació que l’Ajuntament té i que 
constitueixen la base de la seva política en matèria de joventut, on hi ha fixades totes 
les idees i propostes que l’Ajuntament troba oportunes i possibles per treballar per als 
joves del municipi en els propers quatre anys. 
 
Vist que és necessari disposar d’aquest instrument de planejament en matèria de 
joventut per planificar les actuacions a implementar i per aconseguir recursos d’altres 
administracions per al seu finançament. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019 elaborat per aquest 
Ajuntament, d’acord amb les pautes i contingut que s’hi estableixen. 

 
Segon.- Trametre un exemplar del Pla Local de Joventut 2016-2019 a la Secretaria 

General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Abans d’entrar al debat i votació l’alcalde exposa que hi ha uns errors, no 

substancials en el Pla que ha estat entregat als regidors amb caràcter previ a la 
celebració del ple, que cal esmenar. En el mateix acte l’Alcalde fa entrega a cadascun 
dels regidors del pla esmenat. Les esmenes són:   

 
1.- Allà on diu “Càmping Natura” de propietat municipal ha de dir de propietat i 

gestió privada.  
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En aquest apartat la regidora Roser de Palol pregunta si no hi havia una cessió de 

molts anys i l’Alcalde respon que no, que es va anul·lar l’any 2010 o 2011.  
 
2.- Quasi arribant al punt 3.2 “Metodologia de Treball” que la tècnica de joventut 

parla d’una associació relativament jove, tot referint-se als “Amics de les Preses”, es 
volia referir al grup de teatre “Klyngh”.  

 
I quasi al final al penúltim paràgraf que diu a nivell municipal el consistori està 
conformat per 9 regidors, obra parèntesis (3 regidores; 6 regidors i l’alcalde) ha de dir 
9 regidors, obra parèntesis (3 regidores; 5 regidors i l’alcalde).  
 
L’Alcalde exposa que el Pla conté molta informació estadística i que s’ha renovat 
respecte el pla anterior. 
 
La regidora Roser de Palol pregunta si el pla està fet per la tècnica de Joventut del 
Consell Comarcal, contestant l’Alcalde que sí, d’acord amb el conveni de col·laboració 
existent.  
 
La regidora Roser de Palol després d’afirmar que el Pla detalla molt bé l’estat actual, 
manifesta que troben a faltar les indicacions necessàries per arribar als objectius 
enunciats al Pla. També troben insuficient destinar un 0,7% del pressupost municipal a 
joventut, i atès que aquest pressupost és previst de mantenir-lo durant la vigència del 
Pla entén que no hi haurà noves iniciatives en els propers anys. A continuació 
pregunta per què hi ha una partida de diners destinada a la Tècnica Comarcal i una 
altra destinada a un dinamitzador categoria “b” responent l’Alcalde que la 
dinamitzadora és la Marta Riera que està al local de joves, fa jornada partida, realitza 
reunions per delegació de la Tècnica de Joventut i serveix de punt de referència i 
enllaç entre l’Ajuntament i la Tècnica del Consell.  
 
L’Alcalde explica que això de tenir un únic tènic comarcal per municipi s’acabarà en 
breu, ja que tots els tècnics del Consell i de l’Ajuntament d’Olot seran compartits pels 
municipis adherits.  
 
Pren la paraula la regidora Mari González i diu que seria convenient fer un pla tots 
junts i potenciar les activitats pels joves en edats més difícil, entre els 12 i els 16 anys, 
a l’objecte d’oferi-los activitats pautades, que fossin del seu gust, que no es limiti a 
oferir-los un local per a joves i que alhora beneficiessin al poble, doncs sens perjudici 
que no hi ha dubte que se’ls ha d’escoltar alhora se’ls ha de conduir i fixar uns límits.  
 
L’Alcalde explica que el Pla marca uns objectius genèrics que s’han d’anar concretant 
a llar dels anys i que la seva aprovació és un requisit previ necessari per poder accedir 
a les subvencions destinades a activitats per a joves. Proposa aprovar-lo amb el 
compromís de treballar-lo de forma més extensa i detallada amb la dinamitzadora de 
joventut i convida a tothom a realitzar suggeriments de futures activitats concretes per 
a joves.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.  
 
5. Dació en compte dels Decrets d’Alcaldia (15 a 22).  
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Aquest punt ha estat avançat a informacions d’alcaldia i es passa al següent punt.  
 
6. Proposta d'aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi pel 
2017. 
 
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 per l’any 2015, 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. 
 
Vist que es consideren adients els dies 8 de setembre (dijous) i 10 octubre de 2017 
(dilluns) per ser fixats com a festes locals del municipi de les Preses per a l’any 2017. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que fixi els 
dies 8 de setembre (dijous) i 10 d’octubre de 2017 (divendres) per ser fixats com a 
festes locals del municipi de les Preses per a l’any 2017. 

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

Ocupació a Girona. 
 
L’Alcalde explica que aquest any des dels Serveis Territorials del Departament 

d’Empresa i Ocupació a Girona s’ha demanat si era possible fixar aquests dies festius 
corresponents a l’any 2017 abans del 31 de juliol d’enguany.  

 
Després de parlar-ho amb la Comissió de Festes l’Alcalde proposa de canviar la 

proposta a debatre fixant com a dies festius per a l’any 2017 els dies 8 de setembre i 
13 d’octubre de 2017 (ambdós divendres). 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat. 

 
7. Proposta d'aprovació d'una moció d’anul·lació del projecte de construcció de 
dues rotondes a la travessera del poble de les Preses. 
 
Vist que en data 11 de juliol de 2016, la Sra. Roser de Palol Masó, en representació 
del Grup Municipal ERC- Les Preses va presentar una proposta/moció de resolució 
relativa a l’anul·lació del projecte de construcció de dues rotondes a la travessera del 
poble de les Preses”, de conformitat amb el que disposa l’article 106.1 de la Llei 
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Municipal i de règim local de Catalunya, procedeix la seva inclusió en l’ordre del dia, 
debat i votació, en els següents termes: 
 

MOCIÓ D’ANUL·LACIÓ DEL PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ DE 2 
ROTONDES A LA TRAVESSERA DEL POBLE DE LES PRESES 

Des del 2009, amb l’obertura dels túnels de Bracons, el nostre poble està patint el 
problema de no haver  projectat el traçat Bracons-Olot. 

No entrem a valorar la urgència que tenim com a poble de solucionar el pas del 
trànsit pel centre del municipi perquè tots en som molt conscients i sabem que 
passa per la construcció, al més aviat possible, de la connexió Bracons-Olot . 

El passat mes de juny l’equip de govern municipal va reunir els veïns del municipi 
per explicar-los que es construiran dues rotondes, una a cada extrem de la 
travessera,  per  prohibir els girs a l’esquerra, guanyar fluïdesa en la circulació del 
trànsit rodat i reduir les llargues cues que es formen. 

Aquesta iniciativa no ha estat ben rebuda per bona part dels veïns, sobretot pels 
assistents a la reunió i per tots els que viuen a prop de la ubicació de les rotondes. 
El nostre grup ERC Les Preses en campanya electoral a les eleccions municipals, 
ja va fer palès que el projecte de les rotondes no solucionava el problema, pels 
següents motius: 

1- Les rotondes a les entrades alentirien encara més el trànsit, tenint en 
compte que no es poden suprimir els semàfors, ni la senyalització existent 
per permetre la lliure circulació entre banda i banda de la carretera. 
 

2- Les rotondes es construeixen per repartir el trànsit en diferents direccions i 
eliminar els semàfors de les cruïlles perilloses, guanyar fluïdesa, però aquí, 
no faran cap d’aquestes funcions perquè no tenim direccions alternatives.  
 

3- Recordem que a l’entrada pel sector del Pladevall ja disposem del 3r. carril 
central que permet fer els girs a l’esquerra, i en tot cas, aquesta rotonda faria 
augmentar el trànsit pels carrers interiors del poble i en conseqüència també 
faria augmentar els riscos als vianants, convidant al trànsit foraster a utilitzar 
aquesta alternativa. 
 

4- Serien un obstacle pel trànsit de vehicles pesats i articulats perquè els 
resulten dificultoses de superar i comportaria encara més molèsties a les 
cases properes pels forts sorolls de les frenades i acceleracions (més de 
l’11% dels vehicles són pesats). 
 

5- El fet de prohibir els girs a l’esquerra no farà més que perjudicar els 
mateixos veïns i suposaria poc o cap estalvi per als vehicles de pas. 
 

6- La rotonda que limitaria amb el carrer de l’Escola la Bòbila podria ser 
substituïda per un 3r. carril central  que facilitaria els girs a l’esquerra i les 
incorporacions de sortida  amb direcció a Sant Esteve, corregint el risc 
actual. 
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7- La construcció de les rotondes podria endarrerir encara més el projecte i 
construcció de la carretera que unirà els túnels de Bracons amb Olot, fet que 
perjudica el nostre poble .  

 
Tenint en compte tot el que s’ha exposat, el nostre grup veu que aquestes rotondes 
només serien un pedaç que durien més problemes als veïns i pocs o cap avantatges 
als passants. 
 
En conseqüència, atenent als punts detallats, el grup d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de les Preses proposa l’adopció dels següents, 
 

ACORDS: 

1- Que es tinguin en compte les raons dels veïns que mostren el seu rebuig a 
les rotondes i que es pensi  en totes les afectacions. 
 

2- Que l’Ajuntament de les Preses  anul·li el projecte i construcció de les dues 
rotondes, i segueixi treballant per accelerar la construcció del traçat 
Bracons-Olot.” 

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

Primer.- Que es tinguin en compte les raons dels veïns que mostren el seu rebuig a 
les rotondes i que es pensi  en totes les afectacions. 

 
Segon.- Que l’Ajuntament de les Preses anul·li el projecte i construcció de les dues 

rotondes, i segueixi treballant per accelerar la construcció del traçat Bracons-Olot. 
 
Pren la paraula l’Alcalde com a responsable del grup de Convergència i Unió el qual 

enuncia que el seu grup votarà en contra de la moció, pels següents motius:  
 

D’una banda perquè entenen que l’Ajuntament sí té l’obligació d’entrar a valorar la 
urgència de resoldre el trànsit al municipi, ja que representa un problema i un perill. 
 
De l’altra indica que l’equip de govern, a l’acte del juny, va explicar diverses propostes 
de millora del trànsit i els aparcaments, entre elles la de les rotondes com a resultat 
d’un estudi extern i específic encarregat pel Departament, el qual proposava com a 
millor solució la de les rotondes. Aquesta solució venia avalada pel Depertament de 
Mossos d’Esquadra. En qualsevol cas l’equip de govern no ho va acceptar com un fet 
consumat, tal i com es diu a la moció. Aquest estudi el podia haver presentat el propi 
responsable del Departament o l’empresa, però durant el treball de preparació no es 
tenia confirmació de la seva presència. L’equip de govern no s’ha posicionat ni a favor 
ni en contra, i va predre nota de l’oposició veïnal. Indica que durant la celebració dels 
Plenaris sempre s’havia informat de manera clara i puntual de totes i cadascuna de les 
visites que l’Alcalde i els tècnics havien mantingut amb els responsables del 
Departament, tant pel què feia a la construcció de la variant –assumpte principal- com 
en relació a una eventual construcció de rotondes, sempre amb l’objectiu de trobar la 
millor solució al problema cada cop més important, del trànsit que pateix el municipi, 
en tant en quan no s’executi la variant. Segueix i diu que en cap moment hi ha hagut 
una sola manifestació en contra per part del grup d’ ERC, ans el contrari, consten 
observacions, en el darrer ple de l’ 1 de juny,  com la que va realitzar el regidor Sr. 
Josep Ayats on deia textualment: “…alerta en relació a les rotondes que 
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provisionalment han de resoldre els problemes de trànsit fins a l’activació de la variant, 
ja que poden ser un problema per als vehicles articulats, sobretot la del Vertisol” , o: 
“..veig molt clara la necessitat d’executar la rotonda de l’escola la Bòbila però no tinc 
clara la de l’altra banda i em pregunto si es podria modificar-ne el traçat”. Val a dir que 
en aquell ple també varen assistir veins algún dels quals també va manifestar el seu 
punt de vista en el sentit de veure clara i lògica la rotonda de la Bòbila però no l’altra, 
ja que al seu entendre seria més lògic de construir a l’alçada de la Ferreteria  Cal 
Oliver (Oliveras) o del Centre d’Empreses?…  En el Ple de 29/3/16, El Sr. Ayats : “ 
com que sembla que es tirarà endavant les obres de les rotondes, demana si hi ha un 
estudi fet per solucionar el tema del trànsit” 
 
L’Alcalde entén que el grup municipal d’ERC mostra manca de rigor en les afirmacions 
que fa en la moció, la qual no té un sentit constructiu, sinó que pretén aprofitar-se d’un 
conflicte veïnal, per treure’n un rèdit polític, davant una situació que afecta a tots els 
veïns, cosa que lamenta sincerament doncs s’ha treballat intensament amb tècnics i 
departament per trobar solucions.  
 
Finalment, referent als punts proposats com acords diu: 
 
1.- L’equip de govern s’ha manifestat públicament  sensible al rebuig dels veïns, de 
manera personal amb reunions amb ells i a través de la premsa, essent conscient de 
les possibles molèsties que podrien tenir els veïns en una futura construcció. 
 
2.-  Les reunions de treball i visites amb el Departament ja formen part des del 2011 de 
la seva agenda de treball, de forma constant, regular i enèrgica per resoldre un 
problema del municipi com ho han estat totes les accions per l’escola la Bòbila. Fet 
que ho corrobora, la reunió del dia 14 juliol amb Direcció General i tècnics, ja 
programada abans de l’acte del juny i l’acord de treball de conjunt dels 3 municipis 
afectats. 
 

Pren la paraula la regidora Roser de Palol la qual exposa que en campanya electoral 
en el debat cara a cara a radio Olot, va quedar gravat, que el seu grup va deixar palès 
que les rotondes no eren una solució al problema. Que a cada xerrada que es va fer 
en campanya electoral, la gent que va assistir-hi, van poder sentir que les rotondes no 
eren una solució al problema. Que si no han presentat una alternativa al vial, malgrat 
que el seu grup té moltes coses en ment, és perquè consideren que qualsevol projecte 
diferent de l’obtenció de la variant en dilatarà la seva construcció. Que estem en un 
moment que sembla que des del parlament de Catalunya no s’ha aprovat la 
immediatesa de la construcció de la variant per falta de diners però sí que insten a que 
s’agilitzi els estudis i el projecte de la variant. El secretari de Territori i Sostenibilitat diu 
que a final d’any hi hagi el traçat de la variant. Sembla que els alcaldes han arribat a 
un mínim d’acord. Doncs tenint tot això ara pel què s’ha d’anar és per la construcció de 
la variant perquè quan hi hagi el pressupost es disposi del projecte. Finalment 
manifesta que el seu grup des del principi s’ha oposat a la construcció de la variant 
(s’entén rotonda) i llegeix el folletó de primers de juny en el qual es posava en dubte la 
inversió d’1 milió d’euros en rotondes i s’interrogava sobre la seva necessitat i eficàcia, 
la impossibilitat de prescindir dels semàfors, la necessitat de garantir que la gent 
pogués anar a comprar a peu a banda i banda de la carretera o el fet que s’estigués 
projectant l’obra dels túnels de Barcons i la necessitat de preguntar l’opinió del poble.  
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Acaba indicant que això demostra un posicionament clar del seu grup en contra de les 
rotondes i que aquestes els hi van ser exposades com a quelcom fet. A tal efecte 
assenyala que l’obra ja estava licitada. 

L’Alcalde li indica que s’equivoca que el que estava licitat era l’estudi del projecte, no 
l’obra en sí. Que ells no van encarregar cap estudi. Que aquest va ser encarregat 
directament per la Generalitat com a titular de la carretera. Que ell no va defensar mai 
les rotondes com una solució definitiva. Que ha defensat amb la mateixa intensitat la 
variant com ho va fer amb l’escola la Bòvila. Que des de l’equip de govern s’han 
demanat solucions a tècnics experts perquè oferissin propostes viables mentre no hi 
hagi diners per construir la variant sense que això impliqui una assumpció prèvia de 
cap proposició. Que l’estudi de mobilitat facilitat per la Generalitat es va fer sobre el 
terreny i no a distància i hi surten fotografies de tots els comerços que hi ha a la 
travessa, molts dels quals no tenen ben senyalitzades les seves sortides a la comarcal 
152. L’estudi aborda la mobilitat interior i exterior i proposa sortides per aquests 
comerços. Aquest estudi, que es portava el dia de l’acta públic perquè tothom el 
pogués veure, està a disposició de qui vulgui veure’l, sense que això vulgui dir 
posicionar-se a favor ni en contra de les rotondes, extrem que quedarà escrit en la 
moció que presenta el seu grup.  

La regidora Roser de Palol, diu que ha quedat palès que l’estudi es va fer pensant en 
la gent de pas i no en els veïns.  

La regidora Mari González vol deixar constància que en l’última reunió en la qual se’ls 
va informar de la reunió informativa als veïns, se’ls hi va demanar que esperessin a la 
mateixa per formar-se una opinió i que ells ja van deixar molt clar que no volien les 
rotondes. Diu que l’endemà de la reunió amb els veïns, l’Alcalde en declaracions a TV 
Olot es a posicionar de manera clara en favor de les rotondes.  

L’Alcalde indica que ell mai va declarar a TV Olot cap posicionament a favor de les 
rotondes extrem que es pot comprovar llegint o escoltant les seves declaracions.  

El regidor Lluis Guillaumes indica que mai s’han posicionat al respecte, fins i tot davant 
les preguntes dels veïns el dia de l’exposició del projecte. Que l’únic que parla 
d’executar les rotondes és el departament de la Generalitat. Indica que una de les 
rotondes projectades, ni tan sols està a dintre del terme municipal de les Preses, sinó 
del de Vall de Bas.  

Pren la paraula per al·lusions el regidor Josep Ayats, el qual manifesta que ell sempre 
ha pensat que el trencant de l’escola “La Bòbila” és un perill i pensava abans que una 
manera de pal·liar-ho era la construcció d’una rotonda. No així la construcció de l’altra 
rotonda. Manifesta que no havia sospesat la possibilitat de fer parcialment un tercer 
carril, com el que hi ha al davant de farmàcia, i creu que si fos possible executar-lo, es 
solucionaria el problema sense necessitat de fer rotondes. Afirma que a mesura que 
s’ha anat analitzant amb més profunditat el problema i ha disposat de més informació, 
el seu posicionament ha anat canviant, concloent finalment que les rotondes no són 
una bona solució.  

En segon lloc indica que l’equip de govern s’havia posicionat clarament a favor de les 
rotondes, i estava convençut de la seva necessitat, malgrat que ara digui que no i s’ho 
estigui repensant. Finalment manifesta que creu que les rotondes al final no es faran.  
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Pel que respecte al moviment veïnal, no és cert que aquest s’hagi polititzat. Totes les 
iniciatives han sortit directament dels veïns sense intervenció del seu grup, fet que 
corrobora la regidora Mari González la qual diu que quan va assistir a aquestes 
reunions sempre es va presentar com a veïna afectada, mai va demanar cap signatura 
ni es va fer cap actuació en nom d’ERC-Les Preses, essent mancat de rigor afirmar 
que l’assumpte s’ha polititzat.  

El regidor Lluis Guillaumes li indica que el motiu de votar no a la seva moció és perquè 
es faltada de rigor en atorgar al l’equip de govern iniciatives que no s’ajusten a la 
realitat i en auto irrogar-se el grup d’Esquerra posicionaments que no tenien en 
campanya electoral.  

El regidor Josep Ayats indica que està convençut que el grup de CiU votarà 
afirmativament a la moció presentada pels veïns i desfavorablement a la presentada 
pel seu grup.  

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és rebutjada per quatre vots en contra del 
grup de CiU i 3 vots a favor del grup d’ERC-Les Preses.  

 
 
8. Punts d’urgència 
 
 8.1 Proposta d'aprovació d'una moció veïnal intitulada “VARIANT SÍ- 
ROTONDES NO”. 
 
Vist que en data 25 de juliol de 2016, més de 660 veïns de les Preses han presentat 
una moció intitulada VARIAN SÍ- ROTONDES NO en virtut de la qual demanen a 
l’Ajuntament de Les Preses que s’incentivi la variant com a solució definitiva al trànsit 
que passar per Les Preses i al mateix temps reclamen que es reconsideri la proposta 
de fer-hi rotondes, perquè entenen que serà perjudicial per al trànsit als carrers del 
nucli urbà, i no resoldrà el col·lapse que hi ha actualment a la travessia al mateix 
temps que demanen que el PLE ACORDI:  

1. INTENSIFICAR LES GESTIONS NECESSÀRIES DAVANT LES 
ADMINISTRACIONS COMPETENENTS PER A OBTENIR EL MÉS AVIAT 
POSSIBLE LA VARIANT DE LA CARRETERA C-152 PER SOLUCIONAR 
DEFINITIVAMENT ELS PROBLEMES DEL TRÀNSIT DE LA TRAVESSIA AL 
NOSTRE POBLE.  
 

2. DESCARTAR LA PROPOSTA DE ROTONDES PER LES CONSEQÜÈNCIES 
NEGATIVES D’AUGMENT DE CIRCUL·LACIÓ EN ELS CARRERS DEL 
POBLE, PELS EFECTES ALS VEÏNS PROPERS I PER LA DUBTOSA 
EFICÀNCIA EN MILLORAR LA FLUÏDESA DEL TRÀNSIT DE PAS. 
 

3. QUE EN LES POSSSIBLES PROPOSTES TRANSTÒRIES DE TRACTAMENT 
A LA TRAVESSIA ES TINGUI EN COMPTE L’OPINIÓ DELS VEÏNS. 
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4. DONAR COMPTE DELS ACORDS DELS PUNTS 1r i 2n AL DEPARTAMENT 
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT I ALS 
AJUNTAMENTS VEÏNS DE LA VALL D’EN BAS I OLOT.  
 

Atès l’enorme interès que aquesta qüestió ha generat entre els veïns del municipi es 
proposa la inclusió de la moció presentada en l’ordre del dia, per la via d’urgència i es 
proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Incloure en l’ordre del dia, per motius d’urgència, la moció abans referida per 
tal que pugui ser debatuda i votada pels membres del Ple. 

Segon – Aprovar la moció presentada.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta d’incloure en l’ordre del dia, per motius 
d’urgència, la moció referida per tal que pugui ser debatuda i votada pels membres del 
Ple, la seva inclusió és aprovada per unanimitat.  

Pren la paraula l’Alcalde el qual avança que el grup de CiU votarà a favor de la moció 
veïnal, però voldria deixar constància del següents fets.  

D’una banda reitera que al darrera d’aquesta proposta de rotondes hi ha un treball NO 
encarregat per l’Ajuntament de les Preses. En segon lloc indica que la paraula 
DESCARTAR potser no és la més adient, doncs una de les rotondes projectades es 
troba al municipi veí de Vall de Bas, inclosa des de fa anys al seu Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal des de l’any 2006 i per tant aquest municipi pot, si ho considera 
adient, tirar-la endavant.   

Debatuda i sotmesa a votació la moció veïnal és aprovada per unanimitat.  
 
 8.2 Proposta d'aprovació d'una moció del grup de CIU les preses en 
relació a la línia d'actuació que seguirà en els propers mesos en ordre a 
trobar una solució als problemes de trànsit que pateix el municipi de les 
preses. 

 
Vist que en data 27 de juliol de 2016, el grup municipal de CiU Les Preses, ha 
presentat una moció amb el següent contingut:  

L’Ajuntament de Les Preses, des de el  primer esborrany de l’eix Vic-Olot,  ha estat 
treballant intensa i positivament per tal de trobar l’encaix a la nova carretera de la 
millor manera possible, només cal fer memòria dels esforços esmerçats pels  
consistoris presidits pels anteriors alcaldes. 

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, sempre havia afirmat que 
un cop s’acabessin les obres del túnel de Bracons, el tram de la Vall de Bas-les 
Preses, estaria en construcció. Malauradament això no ha estat així i portem una colla 
d’anys suportant un important problema de trànsit dins el municipi de Les Preses. 

Durant la legislatura 2011/2015 ja vàrem iniciar d’immediat els contactes amb el 
Departament de Territori i  a l’actual s’han intensificat encara més per trobar el millor 
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traçat. Cal dir que no es tracta de la variant de Les Preses, que també hi tindríem dret, 
sinó d’una nova carretera competència de la Generalitat, l’eix Vic-Olot inacabat. 

És cert que el moment econòmic no es el mes adient, però tampoc  podem oblidar que 
en els anys de bonança, malauradament, tampoc es va poder arribar a concretar cap 
projecte. 

En aquest moment esta aprovat el projecte del tram de carretera que correspon a Olot, 
(pendent del tram competència de Fomento de Madrid). L’Ajuntament de Les Preses 
no ha regatejat esforços i s’ha reunit un munt de vegades amb el Departament, 
alcaldes, industrials,... sense que a hores d’ara puguem tenir una proposta damunt la 
taula. Després dels insistents requeriments de les Preses per tenir solucions als 
problemes provocats per la intensitat del trànsit, embussos, cues, etc., va ser el 
Departament de Territori qui va encarregar un treball a una empresa externa sobre la 
mobilitat a la travessa de les Preses i que va donar com a resultat el plantejar la 
construcció de dues rotondes. 

Aquestes rotondes tan des de Les Preses com des de La Vall d’en Bas, inicialment en 
aquest darrer municipi des de el POUM 2006,  tenien un sentit agredolç amb punts 
positius (evitar girs a l’esquerra) però també de negatius (molèsties i sorolls). Per això 
es va realitzar l’acte públic per exposar, discutir i valorar la proposta de les rotondes, 
encara en fase inicial. Alhora també es feia el mateix al municipi veí, el qual ha 
col.laborat intensament amb les Preses per tal de donar el suport necessari per 
minimitzar la problemàtica del trànsit. 

Els molts anys de manca de concreció, fan raonable la desconfiança i  el moviment 
veïnal, per això també com a grup municipal de CIU i equip de govern que ocupa a 
l’Ajuntament fomenta i facilita  la participació ciutadana, ens sensibilitzem amb el seu 
mal estar actual i amb la proposta de moció que els veïns ens han presentat  
“VARIANT SI- ROTONDES NO” , acompanyada de més de  600 signatures, la qual 
serà tramesa a la conselleria i als dos ajuntaments afectats per la variant. 

Per tant, a resultes de l’acte públic, de la proposta de moció veïnal i de les diferents 
aportacions que s’han anat recollint en aquestes darreres setmanes:  

• Confirmem la nostra petició al Departament de Territori, per tal que acceleri  i 
defineixi el calendari per acabar el projecte del tram Vall de Bas-les Preses de 
l’eix Vic – Olot.  

• Que encara que el tram d’Olot està més avançat a nivell de projecte, no 
s’oblidi de la petició ferma de les Preses, feta ja a l’anterior Conseller, que la 
finalització de l’obra del tram d’Olot i el tram de La Vall sigui simultània. 
Peticions que figuren al document signat en data 2 de maig de 2016 pels tres 
alcaldes d’Olot, Vall de Bas i les Preses. 

• Que, com alternativa a les rotondes, també s’intensifiqui el treball per tal de 
millorar la mobilitat a la travessa urbana de Les Preses evitant afectacions als 
veïns, millorant el sistema semafòric amb un sistema intel·ligent (alternatives ja 
requerides als SSTT de Carreteres de Girona amb anterioritat a la reunió del 14 
de juliol de  2016). 

• Que en els dies conflictius, es materialitzi de manera constant la petició de 
suport d’agents dels Mossos de Esquadra per realitzar la regulació del trànsit a 
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les cruïlles principals (Petició feta ja a finals del 2011 al Dtor. dels Serveis 
Territorials d’Interior, responsable del cos de mossos). 

Atès l’enorme interès que aquesta qüestió ha generat entre els veïns del municipi es 
proposa la inclusió de la moció presentada en l’ordre del dia, per la via d’urgència per 
tal que els veïns tinguin un coneixement clar i precís de quina és la postura del grup 
municipal de CiU en relació a la qüestió abordada i es proposa al Ple l’adopció de 
l’acord següent: 

Primer.- Incloure en l’ordre del, per motius d’urgència, la moció abans referida 
per tal que pugui ser debatuda i votada pels membres del Ple. 

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

Primer.- Incloure en l’ordre del dia per la via d’urgència la moció presentada pel 
grup de CIU referida al cos del present escrit. 

Segon.- Sotmetre-la a la votació dels assistents. 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta d’incloure en l’ordre del dia, per motius 
d’urgència, la moció referida per tal que pugui ser debatuda i votada pels membres del 
Ple, la seva inclusió és aprovada per unanimitat.  

Debatuda i sotmesa a votació la moció presentada pel grup de CiU és aprovada per 
unanimitat.  
 
Pren la paraula la regidora Roser de Palol i exposa que atès que tothom està d’acord 
amb no fer les rotondes, cal sumar esforços per aconseguir accelerar el projecte de la 
variant i a tal efecte proposa crear una comissió de seguiment del projecte Eix –
Barcons Olot, integrada per l’equip de govern, l’oposició i els veïns de la mateixa 
manera que es va fer amb el festival “ESDANSA”.  
  
L’Alcalde pren nota d’aquest oferiment.  

El regidor Josep Ayats incideix en la voluntat del seu grup de que el pobli funcioni i de 
buscar solucions lluny de rancúnies i rivalitats com ho demostra que hagin votat 
favorablement una moció presentada a última hora pel grup de CiU sense temps de 
llegir-la, extrem que és corroborat per la regidora Mari González que diu que ells no 
actuen en contra de l’equip de govern, que quan presenten una proposta no és per 
anar en contra, sinó perquè veuen altres possibilitats o altres maneres de fer.  

Preguntada per l’alcalde perquè no esperaven a mirar el projecte abans de pronunciar-
s’hi en contra, manifesta que van tenir accés al projecte quan es va fer l’exposició 
pública.  

El regidor Lluis Guillaumes explica que no s’havia pres cap decisió abans d’exposar el 
projecte, que van disposar del mateix el mateix dia de l’exposició veïnal, actuant en tot 
moment amb total transparència i facilitant la participació ciutadana com ho demostra 
la presencia veïnal en el ple d’avui.  

9. Precs i preguntes 
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La regidora Roser de Palol demana que se’ls hi enviï còpia de les actes de les Juntes 
de Govern Local atès que són públiques i han de ser públiques per a tot el poble. 
Manifesta que les ha demanat en repetides ocasions i que no li han arribat.  
 
Així mateix manifesta que el seu grup té dret a assistir a les Juntes de Govern Local 
quan es tractin temes delegats pel Ple, que fa més d’un any que ho reclamen i que no 
han estat convidats a cap Junta i insisteix en que la seva feina, entre d’altres, és fer un 
seguiment de l’acció de govern.  
 
En relació a la licitació de la coberta de la pista poliesportiva demana quin procediment 
es seguirà informant-la la secretària que se seguirà el procediment obert. El regidor 
Carles Roure informa que el projecte està fet i aprovat i únicament resta pendent de 
tirar endavant la tramitació administrativa.  
 
Pregunta quina valoració es fa de la celebració de la fira d’herbes i productes naturals.  
 
El regidor Lluís Xancó, diu que en línies generals és positiva, sobretot els tallers, les 
visites guiades, l’organització del transport o la xerrada sobre herbes remeieres, que 
va tenir una gran assistència de públic. No així la part organitzativa de les parades 
doncs indica que l’empresa contractada per organitzar-ho no va estar a l’alçada i no va 
portar les parades que s’havia compromès a portar. Apart indica que va fer molta calor. 
Pel que respecte a la data de celebració indica que aquesta la van fixar les àvies 
remeieres.  
 
A preguntes de la regidora Roser de Palol, diu que potser sí caldrà valorar una altra 
data de cara a l’any que ve, que no faci tanta calor i també cal replantejar-se el tema 
de la ubicació.  
 
El regidor Josep Ayats diu que potser seria convenient que la fira no coincidís amb les 
parades habituals del mercat, doncs unes i altres parades es confonien.  
 
La regidora Roser de Palol pregunta si està previst iniciar algun tractament en contra 
dels mosquits. 
 
L’Alcalde respon que s’ha contractat amb el SIGMA el tractaments contra plagues de 
diferents tipus d’insectes. 
 
La regidora Roser de Palol diu que el mobiliari urbà està descuidat, i caldria un millor 
manteniment. 
 
L’Alcalde indica que bona part del mobiliari urbà es va canviar l’any passat i que el 
manteniment el realitza la brigada, a més que està previst canviar part del mobiliari 
existent.  
 
La regidora Roser de Palol diu que les àvies estan molt enfadades perquè no hi ha 
cadires al casal d’avis i les que hi ha es desmunten.  
 
L’Alcalde li diu que els hi va indicar que plantegessin el model de cadira que volien i va 
anar a l’empresa RESOL amb les seves representants per si els hi agradava algun 
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model, sense resultat positiu. L’Alcalde els hi va indicar que plantegessin el model que 
els hi agradés i l’Ajuntament les recolzaria en la seva elecció.   
 
 
La regidora Roser de Palol diu que les bases de l’edicte per cobrir la plaça de 
secretaria intervenció no especifica el caràcter d’interinatge, en substitució de la 
secretària interina.  
 
L’Alcalde indica que les bases deixen clar que la plaça ho és amb caràcter interí.  
 
La regidora Mari González pregunta quantes matriculacions noves hi ha hagut a 
l’escola la Bòbila, responent l’Alcalde que 19.  
 
El regidor Josep Ayats pregunta per les obres de 13.000 euros i 6.000 euros que es 
volen executar amb la modificació de crèdit, responent el regidor d’obres i mobilitat 
Carles Roure que amb els 13.000 euros es vol habilitar un nou accés al camp de futbol 
de les Preses per la zona de l’Òliva, evitant l’accés del c/Murrià (seria una 1ª fase). El 
regidor Lluis Guillaumes indica que amb els 6.000 euros es farà una caseta de 
manteniment al costat del local social de Bosc de Tosca i es farà una mica de porxada 
davant del bar.   
 
L’Alcalde ofereix intervenir al públic assistent.  
 
Pren la paraula el veí Pere el qual pregunta quan es reposaran les estelades i l’Alcalde 
manifesta que es reposaran totes i que estan encarregades (32 estelades).  
 
Denuncia unes filtracions d’aigua al c/Fageda, davant l’edifici de la Marboleny i el taller 
Reyes on s’acumulen aigües i caldria reparar-ho.  
 
Diu que se suposa que l’Ajuntament representa el poble i que l’Ajuntament té l’última 
paraula en tema de rotondes i que per tant ha de prendre partit i no val no mullar-se i 
pensa que des del moment en què es va fer un acte informatiu per presentar les 
rotondes vol dir que l’Ajuntament no ho havia descartat i conclou que si la rotonda no 
està ben acceptada l’equip de govern hauria d’haver dit que no veia interessant 
aquella possibilitat i no donar-li més recorregut   
 
Exposa que atès que la rotonda de Vall de Bas no s’ha construït, ni s’ha licitat, ni 
projectat no sap si això dóna peu a afirmar que es farà o si pel contrari permet afirmar 
que es farà si hi ha voluntat de fer-la responent l’Alcalde que com ja ha explicat el dia 
14 de juliol va demanar al Director General de Carreteres que el projecte quedés sobre 
la taula i se li van fer altres propostes.  
 
Finalment pregunta per quin motiu no va ser el propi Ajuntament el qui encarregués un 
estudi de mobilitat i creu que potser més que un estudi de mobilitat de la travessera el 
que convindria seria un estudi de mobilitat intern del poble, responent el regidor 
d’urbanisme que en tant en quan no s’executi la variant el problema de mobilitat 
persistirà. Que ja disposen d’un estudi de vialitat intern del departament de carretes de 
Girona, l’últim del 2015 i que ja s’adopten mesures de mobilitat interna, però en 
qualsevol cas no es pot deixar de banda que el poble està creuant per una via 
interurbana. S’informa que l’únic semàfor que depèn de l’Ajuntament és el de Bosc de 
Tosa.  
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Pren la paraula un veí per expressar la seva satisfacció per haver conclòs que tothom 
actuarà amb unanimitat en aquest afer i exposa que alguns tècnics estan recollint 
dades a les proximitats de carreteres. L’Alcalde indica que té no constància d’aquesta 
presa de dades però que se’n informarà. 
 
Un veí exposa que els vehicles van a molta velocitat a la zona esportiva i adverteix que 
algun dia hi haurà un accident i caldria adoptar alguna mesura, doncs ningú respecte 
el límit de velocitat de 30 Km/h. El regidor d’obres diu que ho estudiaran per mirar de 
trobar alguna solució.  
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent les 
22:21 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 frigola           En dono fe – Sra. Glòria Gou Clavera 
 


