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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADEL PLE DE  L’AJUNTAMENT 

DE LES PRESES 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE2016/2 
Data:   Dimarts, 29 de març de 2016 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 21:00h del vespre fins a les 23:15h 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 en comissió circumstancial: Sra. Susanna Vilarnau 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 de les actes de les sessions següents: 

.1. PLE2015/10 ordinària de data 17 de novembre de 2015 

.2. PLE2015/11 extraordinària de data 24 de novembre de 2015 

.3. PLE2015/13 extraordinària de data 23 de desembre de 2015  

.4. PLE2016/1 extraordinària de data 24 de febrer de 2016 
 

NOTA: De la convocatòria de PLE2015/12 no hi va haver sessió. 
 
2. Despatx oficial. 

 
3. Comunicacions d’Alcaldia. 

 
4. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 16/01. 

 
5. Proposta d'aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, 

nuclis urbans, edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003. 
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6. Celebració de la Junta General d'Empris, SLU, relativa a l'aprovació del Compte 
General de l'exercici 2015 de la societat. 
 

7. Acords d’urgència 
 

8. Precs i preguntes. 
 
 

 
 
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions següents: 

1.1. PLE2015/10 ordinària de data 17 de novembre de 2015 
1.2. PLE2015/11 extraordinària de data 24 de novembre de 2015 
1.3. PLE2015/13 extraordinària de data 23 de desembre de 2015  
1.4. PLE2016/1 extraordinària de data 24 de febrer de 2016 

 
NOTA: De la convocatòria de PLE2015/12 no hi va haver sessió. 

 
La Sra. Roser Palol demana que en endavant en les actes es facin constar les 
argumentacions de vot sens perjudici que les actes aquí sotmeses a l’aprovació 
definitiva del Ple siguin aprovades, atesos els canvis produïts en la secretaria de la 
corporació que n’han dificulten una redacció més exhaustiva.    
 
L’alcalde hi està d’acord.  
 
2. Despatx oficial. 

La Secretària interventora comenta el despatx oficial, d’acord amb el llistat 
d’assentaments dels escrits d’entrada presentats davant el Registre General d’entrada 
de la Corporació en el període comprès entre els dies 24 de febrer de 2016 al 29 de 
març de 2016, el qual s’adjunta al despatx oficial presentat per la Secretaria 
intervenció municipal, i de la qual se n’ha fet entrega prèviament als membres de la 
Junta de govern local, per als seu coneixement. 

La Secretària interventora procedeix a fer les comunicacions del despatx oficial 
següents: 
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Acaldia 
des del dia 11 de novembre de 2015: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 48/2015, de data 11 de novembre de 2015: D’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits número TC 02/2015 mitjançant transferència 
entre aplicacions pressupostàries dins el mateix grup de funció. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 49/2015, de data 17 de novembre de 2015: D’aprovació de 
l'expedient de modificació de crèdits núm. GC 15-01 del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdit. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Decret d’Alcaldia núm. 50/2015, de data 27 de novembre de 2015: D’aprovació del 
pagament dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement 
específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 
2012. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 1/2016, de data 18 de gener de 2016: D’aprovació de 
l'expedient de modificació de crèdits amb la modalitat d'incorporació de romanents de 
crèdit. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 2/2016, de data 1 de febrer de 2016: D’aprovació de la 
contractació del Sr. SBM, amb DNI: (...)878K, com a operari de serveis adscrit a la 
Brigada Municipal, en règim de personal laboral no permanent. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 8/2016, de data 29 de febrer de 2016: D’aprovació de la 
liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de les Preses corresponent a 
l’exercici 2015. 
 

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

− La informació trimestral de l’execució pressupostària per al compliment de les 
obligacions previstes en l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

− L’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament 
de les obligacions de les entitats locals, d’acord amb les determinacions de la 
Llei 15/2010. 

− La informació referent al càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques, d’acord amb el Reial decret 635/2014, pel qual 
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques. 

− La informació corresponent al Pressupost i estat financers inicials 
corresponents a l’exercici 2016 d’acord amb l’article 15.3 de l’Ordre 
HAP/2015/2012,  d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

− La informació referent al Pla pressupostari a mig termini (marc pressupostari), 
d’acord amb l’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012,  d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
El Sr. Josep Ayats manifesta que respecte a la liquidació del 2015 no tenen els 
números ni els resultats.  
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La Secretaria Interventora explica que l’aprovació del pressupost li correspon a 
l’alcalde i n’ha de donar compte el Ple en la primera sessió que celebri. No obstant, si 
vol consultar els números es pot dirigir a secretaria. 
 
3. Comunicacions d’Alcaldia. 

L’alcalde explica que ha rebut l’escrit de la Diputació de Girona respecte a l’obra del 
PUOSC, any 2016, que afectava el canvi de coberta i estructura metàl·lica de la pista 
poliesportiva. Així que aquestes obres es poden executar aquest any.  

L’alcalde, també, comenta que es va dur a terme, el passat 15 de març, la segona 
revisió especial del Bosc de Tosca, ja tenen la llista de propietaris i els tècnics tenen 
les instruccions per preparar una guia molt concreta dels punts més importants i les 
seccions que es tenen que tractar. Es prepararan dos actes públics per tal de donar la 
paraula a la gent, un es farà a Sant Roc i l’altre al Bosc de Tosca de les Preses. 
També, hi assistirà la gent del parc natural, el redactor del pla i els tècnics 
corresponents de cada ajuntament. 

La Sra. Roser de Palol demana a l’alcalde si li pot explicar com estava el tema de la 
carta del Consell Comarcal de la Garrotxa amb els alcaldes respecte la variant. 

L’alcalde respon que falta ultimar alguns detalls. Els municipis que varen contestar 
aquesta carta donant suport al Consell Comarcal per la variant, únicament, varen ser 
els alcaldes implicats (el de la Vall d’en Bas, el d’Olot i el de les Preses). S’ha acordat 
que en el redactat final no s’entrarà a valorar els punts en concret, sinó que només es 
valorar els punts principals de la variant d’Olot. Una vegada redactada es trametrà 
exigint la màxima accessibilitat de les Preses. Així com que es doti d’un pressupost 
necessari per dur a terme l’obra de les rodones, ja que és una obra primordial per la 
comarca de la Garrotxa. 

Intervé el Sr. Josep Ayats i manifesta que com que sembla que es tirarà endavant les 
obres de les rodones, demana si hi ha un estudi fet per solucionar el tema del trànsit. 

L’alcalde respon que el tema del trànsit no es solucionarà, únicament es solucionaran 
els embuts. 

4. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 
01/16 i 02/16. 

 
Examinat els expedients de modificació de crèdit del vigent Pressupost s’han de realitzar dos 
modalitats diferents: 
 

- Per una banda, el crèdit extraordinari i suplement de crèdit, expedient núm. 1/16 
- Per altra banda, el reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. 2/16 

 
Pel que respecte a l’expedient 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 
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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 art.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. 
 
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 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. 
 
En quan a l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdit: 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d'Hisendes Locals i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableixen que l'exercici 
pressupostari coincidirà amb l'any natural i a ell s'imputaran les obligacions reconegudes durant 
el mateix. 
 
En virtut de l'establert en els articles 173.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i el Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, no poden adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels 
crèdits autoritzats en els estats de despeses, viciant de nul·litat de ple dret les resolucions i 
actes administratius que infringeixin l'expressa Norma, sense perjudici de la responsabilitat al 
fet que pertoqui. 
 
No obstant l'anterior, per regularitzar tals despeses que no han estat aplicades en cap aplicació 
pressupostària en l’exercici en el qual haguessin de ser descomptades, s’ha de procedir al 
reconeixement extrajudicial de crèdits, reconeixent obligacions corresponents a exercicis 
anteriors, que per qualsevol causa no ho haguessin estat en aquell al que corresponien, 
atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement, sempre que no existeixi dotació 
pressupostària. 
 
Vist les informes de secretaria intervenció. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits expressats sens perjudici de l’exigència de 
les corresponents responsabilitats per dur a terme la realització de despesa sense crèdit a la 
corresponent aplicació pressupostària (expedient núm. 2/16). 

 
Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de les Preses el crèdit, 

per un import de 14.327,05 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària que tot seguit es 
detalla: 430-465.00. 
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Tercer.- Que es procedeixi per part de la Intervenció General a la seva comptabilització en 
l’aplicació pressupostària corresponent. 
 

Quart- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (expedient núm. 
1/16), segons el detall següent: 
 
FINANÇAMENT: 
 
MODIFICACIÓ D'APLICACIONS D'INGRESSOS   

47900 TORNEIG AMPUTATS(EMPRESES PRIVADES) 7.500,00   
46200 TORNEIG AMPUTATS(AJUNTAMENT) 3.500,00   
46100 TORNEIG AMPUTATS(DIPUTACIÓ) 4.000,00   
45000 TORNEIG AMPUTATS(GENERALITAT) 1.500,00   
76101 DIPUTACIÓ (ACT. MILLORA ENTORN CONSTITUCIÓ/PL. EUROPA) 28.000,00   
76102 PUOSC 2017 (DIPU) 70.000,00   
76502 CONSELL COMARCAL (TERRA VOLCANS SENYAL) (2015) 1.444,27   
76503 CONSELL COMARCAL (TERRA VOLCANS-CR.XENACS) (2016) 25.736,95   
87000 ROMANENT LLIURE PER DESPESES GENERALS 204.099,44   

  TOTAL: 345.780,66   
 
Total Ingressos: 345.780,66 
 
DESPESES A FINANÇAR: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT   

320 44900 TRANSF. EMPRIS (FUNCIONAMENT) 7.899,18   
942 46505 TRANSF. CONSELL COMARCAL (SERVEIS COMARCALS) 100,00   
330 48001 PREMI CONCURS LITERARI 175,00   
165 62302 AMPLIACIÓ ENLLUMENAT C/ CAN CENTRAL 8.997,69   

1532 63100 C/ PUIGSACALM (FASE I) 28.325,00   
933 63253 CONSOLIDACIÓ TERRA SEGONA PLANTA 27.344,84   

    SUBTOTAL: 72.841,71   
           
CRÈDIT EXTRAORDINARI   

920 21900 MATERIAL INVENTARIABLE 2.550,00 
430 46500 Transf. C. Comarcal P. Ocupació (C. Empreses) 14.327,05 
341 48000 TORNEIG INTERNACIONAL AMPUTATS 18.000,00   

1532 61903 SUBS. VIDRES MARQUESINA 2.233,73   
1532 61905 ADEQ. MILLORA CRUILLA BICICARRIL CORB 4.177,13   
1532 61906 REFORMA FERM CASA NOVA CAN BORA 11.036,00   
1532 61907 ZONA INDUSTRIAL (VORERES) 20.000,00   

171 61908 REORDENACIÓ PATI AJUNTAMENT + JOCS 5.500,00   
1532 61909 MILLORA VIALITAT CONSTITUCIÓ/PL. EUROPA 28.000,00   

330 62902 BARBACOA CENTRE CULTURAL 4.230,80   
1532 63158 ADEQUACIÓ CANAL DESGUASSOS PLUVIALS 4.155,14   
1532 63900 SENYAL. TURISTICA AL MUNICIPI TERRA VOLCANS 2.888,54   
1532 63901 CTRA XENACS (TERRA VOLCANS) 51.473,90   

342 63201 COBERTA PISTA POLIESPORTIVA (PUOSC 2017 DIPU) 90.366,66   
1532 61910 ESCULLERA TANCAMENT B. TOSCA 9.000,00   

132 62204 LEGALITZACIÓ ELEVADOR C. EMPRESES 5.000,00   
    SUBTOTAL: 272.938,95   
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Total despeses: 345.780,66€ 
 

Cinquè- 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 explica les modificacions de crèdit i comenta que una d’aquestes 
modificacions fa referència al torneig dels amputats que es farà els dies 22, 23, 24 
d’abril a les Preses.  
 
El Sr. Josep Ayats pren la paraula i diu que  els números no lliguen, és a dir, els 
ingressos no quadren amb les despeses.  
 
L’alcalde respon que la diferència, que són 1.500 euros, l’assumeix l’Ajuntament.  
 
El Sr. Carles Roura explica que l’organització s’ha hagut de centralitzat a l’Ajuntament, 
perquè la fundació Tommy Robledo no la podia assumir, i considera que és important 
que aquest torneig es celebri a les Preses. 
 
Llavors, el Sr. Josep Ayats demana si s’ha mirat bé el tema del dispositiu de trànsit. 
 
L’alcalde respon que si, que han estudiat la zona de pàrquing i que es farà un sentit 
únic.  
 
El Sr. Josep Ayats manifesta que està molt bé que es facin aquestes iniciatives, però 
que, també, s’ha de tenir en compte que hi ha veïns.  
 
La Sra. Roser de Palol afegeix que com a veïns es vigilin els decibels i l’herba alhora 
d’aparcar els cotxes. 
 
En Sr. Lluís Guillaumes respon que aquest torneig es farà de dia. 
 
L’alcalde comenta que avui hi havia 8 cotxes aparcats sobre la gespa, i que no hi havia 
competició.  
 
La Sra. Roser de Palol contesta que potser s’haurien de prendre mesures, per tal de 
solucionar aquest tema, ja que l’avinguda no és per aparcar. 
 
L’alcalde comenta que la solució definitiva per solventar aquesta situació s’hauria de 
disposar de terrenys per habilitar-los com a zona d’aparcament. 
 
Llavors, el Sr. Lluís Guillaumes explica que el tema aparcament és molt complicat de 
solucionar en aquests moments i que considera que l’avinguda està ben conservada. 
 
A continuació, la Sra. Mari González manifesta que respecte aquest tema, avui, ho 
volia comentar en l’apartat de precs i preguntes.  
 
L’alcalde li dóna la paraula, ja que s’hi està tractant. 
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Tot seguit, la  Sra. Mari Gonzázlez comenta que aquest matí els mossos d’aproximitat 
han anat a l’escola de Verntallat  i han posat multes els cotxes que estaven mal 
aparcats.  
 
L’alcalde explica que l’Ajuntament també ha donat ordre de multar els cotxes que 
estiguin mal aparcats. 
 
La Sra. Mari González manifesta que haurien d’actuar més, i es queixa que, cada dia, 
davant de casa seva hi té aparcada la TEISA i altres cotxes. 
L’alcalde diu que això és un altre tema. 
 
La Sra. Mari González comenta que s’hauria de pensar amb alguna solució. 
 
L’alcalde manifesta que millor que en parlin en l’apartat de precs i preguntes, per tal 
d’acordar una proposta en ferm. 
 
L’alcalde va explicant les diferents aplicacions pressupostàries a modificar i es 
procedeix a la seva votació.  
 
La Sra. Roser de Palol pren la paraula i manifesta que creu que hi ha moltes coses 
que podrien venir incloses alhora d’aprovar el pressupost general, en comptes de fer 
aquestes modificacions pressupostàries.  
 
Intervé el Sr. Lluís Guillaumes i explica que aquesta observació ja l’ha fet la secretària, 
però que havien actuar d’acord amb el criteri de la secretària anterior. 
 
L’alcalde comenta que ells també han quedat sorpresos i que ho tindran en compte de 
cares els pròxims anys. 
 
Debatuda i sotmesa la proposta és aprovada per majoria absoluta (6 vots a favor de 
CIU i 3 abstencions ERC - Les Preses) 
 
5. Proposta d'aprovar definitivament el plànol de delimitació de les 

urbanitzacions, nuclis urbans, edificacions i instal·lacions afectades per la 
Llei 5/2003. 

 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 16 de juliol de 2015, va acordar 
aprovar inicialment el 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, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. 
 
Es va sotmetre a exposició pública, durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant 
anuncis publicats en el BOP de Girona núm. 149 de 4 d’agost de 2015 i al taulell 
d’anuncis municipal, i en l’esmentat termini, no es varen presentar reclamacions. 
 
Vist l’informe favorable emes, en data 24 d’agost de 2015, pel tècnic del Servei de 
prevenció d’incendis forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2016/2 de data 29 de març de 2016 
 
 

 

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

Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis 
urbans, edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril.  

 
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona i el Consell Comarcal 

de la Garrotxa. 
 
Debatuda i sotmesa la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 
6. Celebració de la Junta General d'Empris, SLU, relativa a l'aprovació del 
Compte General de l'exercici 2015 de la societat. 
 
En aquest moment es celebra la Junta General d’Empris, SLU, tal i com consta a l’acta 
Annexa. 
 
 
7. Propostes urgents. 
 
7.1. Proposta d'aprovació de la moció del Fons Català en contra de l'acord 
entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia. 
 
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació 
que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions 
supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets 
humans, rebutja aquest acord que no respecta el Dret Internacional.  
 
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a 
les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan 
treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el 
president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la 
seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual 
afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.  
 
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de 
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb 
l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar 
l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat 
turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els 
Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000 
milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, 
la liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.  
 
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de 
persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és 
triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de 
control de fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar 
l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se 
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la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa 
que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.    
 
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les 
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats 
valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del 
text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la 
possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la 
irregularitat.  
 
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones 
refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 
expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en 
lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies 
segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i 
consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que 
tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca 
frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 
de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen 
explícitament les expulsions col·lectives. 
 
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions 
dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a 
Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al 
món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta 
Europa que ens fa vergonya i : 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
L’Ajuntament de les Preses dóna suport al Fons Català per tal de : 
 
• Demanar al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre 

la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han 
arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al 
respecte dels drets humans i el Dret Internacional. 

• Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 
reassentades que li corresponen. 

• Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

• Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat 
pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 
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2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les 
mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat. 

• Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin 
en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

• Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  

• L’ Ajuntament de les Preses, com a municipi integrat dins el conveni amb el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, donarà ple suport als programes i accions, 
sota la seva coordinació a nivell comarcal, que es desenvolupin en favor de la 
integració de les persones refugiades. 

Debatuda i sotmesa la proposta és aprovada per unanimitat.. 

8. Precs i preguntes 
 
La Sra. Mari González pren la paraula i comenta que la gent del seu barri es queixa de 
l’estat de les voreres i dels arbres, ja que les arrels comencen a aixecar les voreres. 
 
L’alcalde comenta que ja tenen pressupostat i previst fer una actuació en aquesta zona 
per tal de solventar aquest problema. 
 
El Sr. Carles Roura explica que s’està estudiant, des dels serveis tècnic, quina seria la 
millor actuació a realitzar-hi per tal de solucionar-ho, o bé trasplantar els arbres o 
aplicar-hi un tractament,,.. 
 
Intervé, novament, la Sra. Mari González i torna a treure el tema del trànsit i de 
l’aparcament de la zona del Pla d’avall. 
 
L’alcalde diu que s’haurà de fer una reunió amb els veïns afectats. 
 
Llavors, la Sra. Mari González comenta que hi ha una senyora, que viu aquesta zona, 
que té una disminució i segurament s’hauria d’habilitar un lloc preferent perquè pugui 
aparcar. 
 
L’alcalde respon que no ho ha demanat mai a l’ajuntament, i que ho desconeixia.  
 
La  Sra. Mari González explica que ella la veu cada dia. En quan a la resta de veïns 
aparquen allà on volen sense mirar res, davant del garatge de casa meva, com la 
TEISA que ja ho comentat anteriorment, i això és horrorós. És una manca de civisme. 
Comenta que sort que la mainada està conscienciada de les bones pràctiques, ja que 
els que fallen són els grans. Tot i que, en un moment determinat, tothom pot actuar 
malament. 
 
A continuació, la Sra. Roser de Palol manifesta que s’hauria de fer una campanya 
perquè la gent vagi en bicicleta pel poble, fomentant l’exercici per millorar el trànsit i 
poder moure’s més bé per dins del poble. 
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El Sr. Lluís Guillaumes contesta que s’està treballant amb el tema del bici carril.  
 
Llavors, intervé el Sr. Carles Roura i comenta que els serveis tècnics estan treballant 
per intentar que es pugui anar en bicicleta per a tot el municipi, i poder-hi donar tota la 
volta. Així mateix, explica que intentaran dotar el municipi dels mitjans necessari per 
conscienciar a la gent. Es vol fer una enquesta als veïns plantejant aquestes 
problemàtiques i que donin la seva opinió, per tal de  trobar solucions entre tots. 
 
La  Sra. Roser de Palol manifesta que parlava de com circular dins del poble, en 
comptes del problema dels aparcaments. Com per exemple muntar campanyes per a 
promoure el dia de la bicicleta.... 
 
El Sr. Lluís Xancó respon que això ja es fa quan es celebra el dia de la mobilitat 
sostenible. 
 
La Sra. Roser de Palol comenta que creu que s’hauria de fomentar activitats per a tota 
la família.  
 
El Sr. Lluís Guillaumes explica que tothom hi pot participar. 
 
La Sra. Roser de Palol pensa que s’està centrant molt en fer rutes en bicicleta en 
comptes de buscar solucions per circular dins del poble. 
 
El Sr. Lluís Guillaumes comenta que s’hi està treballant i que tindran un espai per 
poder-ho fer. 
 
La Sra. Mari González diu que a més de l’espai, també,  s’hauria de pensar amb altres 
mesures, com sancionar a la gent que està mal aparcada, ja que potser és la única 
manera que ho entendran.  
 
El Sr. Lluís Xancó creu que primer caldria fer campanyes i avisar la gent, i si així no 
funciona, llavors es podrien adoptar mesures més dràstiques.  
 
Llavors, la Sra. Mari González comenta que en el polígon industrial si que han 
aconseguit que els camioners aparquin bé, però que està molt brut. 
 
L’alcalde respon que això és culpa de poc civisme perquè hi ha papereres a per tot 
arreu i no les utilitzen. 
 
La Sra. Mari González diu que potser s’hi haurien de posar rètols informatius. 
 
El Sr. Lluís Guillaumes respon que hi ha zones de pàrquing i que considera que està 
ben senyalitzat.  
 
A continuació, la Sra. Roser del Palol comenta que ha sentit que volen fer una fira 
d’herbes medicinals.  
 
El Sr. Lluís Xancó respon que hi estan treballant, arrel d’una enquesta que varen fer. 
Els hi sembla que és una bona idea fer una fira d’herbes remeieres i plantes naturals. 
Tot i que no s’ha acabat d’aprovar, en principi es faria a principis de juliol, 
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provablement el dia 9 i 10.  Encara s’està organitzant però tenen  pensat fer tallers i 
visites guiades al parc de Pedra Tosca. 
 
La Sra. Roser de Palol proposa que es facin xerrades. 
 
El Sr. Lluís Xancó hi està d’acord. I comenta que també seria molt interessant fer la 
inauguració del jardí botànic del parc de Pedra Tosca. 
 
L’alcalde explica que el jardí ja està fet, però que els hi han demanat dos espais 
centrals que estiguin una mica aixecats del terra, perquè la gent gran puguin treballar 
més còmodament. 
 
La Sra. Roser de Palol diu que tot i que,  l’Eudald fa tot el possible per mantenir en 
bones condicions el jardí, aquest està molt deixat. Abans hi treballaven 4 persones i 
ara ho fa ell tot sol. 
 
L’alcalde contesta que quan ells varen entrar a l’Ajuntament només hi havien 2 
persones que s’encarreguessin del manteniment del jardí.    
 
El Sr. Lluís Guillaumes explica que han insistit molt al parc natural per tal millorar-lo, 
però no els hi deixen fer cap actuació.  
 
Llavors, la Sra. Roser de Palol comenta que havien pensat que gent voluntària del 
casal d’avis podrien ajudar i donar un cop de mà a l’Eudald. Gent jubilada que no 
tenen moltes activitats a fer i tenen temps lliure. 
 
El Sr. Lluís Guillaumes respon que això no es pot fer, ja que només faltaria que algú es 
fes mal. 
 
La Sra. Roser de Palol diu que no ho ha de promoure l’Ajuntament, sinó que ho hauria 
d’organitzar el casal d’avis, ja que seria una activitat que podria fer la gent jubilada i 
mantenir aquest lloc més ben endreçat. 
 
L’alcalde li demana quines zones de les Preses ha vist que estiguin deixades i en mal 
estat. 
 
La Sra. Roser de Palol diu que parla del parc de Pedra Tosca que abans està més ben 
arreglat.  
 
L’alcalde explica que totes les finques que gestiona l’ajuntament estan netes, i que 
l’Eudald fa molt bé la seva feina. 
 
La Sra. Roser de Palol respon que ella no diu això, però que una persona sola no pot 
fer la feina que abans feien 4 persones, per això creu que és una bona idea lo del 
voluntariat. 
 
A continuació, la Sra. Roser del Palol demana si hi ha un parc de gimnàstica pels avis. 
 
L’alcalde respon que la Diputació de Girona ha deixat de prestar aquest servei, i si es 
vol muntar ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament. 
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La Sra. Roser de Palol manifesta que no sap si és molt car fer un parc de gimnàstica, 
però que potser s’hauria de comprar, de mica en mica, algun aparell, encara que no 
sigui tot un parc complert. Comenta que són propostes que se’ls hi ha acudit per 
millorar la mobilitat de la gent gran. 
 
Tot seguit, la Sra. Roser de Palol demana com tenen la comissió Esdansa. 
 
L’alcalde comenta que ja volia treure aquest tema i li demana qui membre del seu grup 
vol integrar en la comissió. 
 
La Sra. Roser de Palol respon que volen que en formi part la Sra. Mari González ja 
que és la que sap més bé de què va. 
 
L’alcalde li sembla perfecte i explica que els temes protocol·laris els portarà en Mateu. 
Tot seguit demana si hi ha alguna qüestió més que vulguin tractar. 
 
La Sra. Roser de Palol manifesta que no. 
 
 
 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 
les 23:15 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. Susanna Vilarnau i Prujà 
 


