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

 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE 2016/7 
Data:   Dimecres, 23 de novembre de 2016 
Caràcter:  Ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:30h del vespre fins a les 23:30h 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 
 

Excusa la seva absència: 
Sr. Josep Ayats Nogué:     Regidor electe d’ERC- Les 
Preses 

 
Secretari interventor: Sr. Rafael Berga Vayreda 
 
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: 
 
D’acord amb les determinacions dels articles 53.1 .c) i 103.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i assabentat per la secretària interventora de la relació d’assumptes 
conclosos, es convoca la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 23 de 
novembre de 2016, dimecres, a les 20:30 hores del vespre, amb el següent Ordre 
del dia: 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Despatx oficial. 

3. Comunicacions d’Alcaldia. 
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4. Assabentat dels Decrets d’Alcaldia. 

5. Proposta d'aprovació  del Compte General de la Corporació de l'exercici 2015. 

6. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'any 
2017. 

7. Proposta  d'aprovació de l'expedient de modificació de les Ordenances fiscals 
per l'any 2017. 

8. Proposta d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per la delegació de competències municipals en 
matèria de recollida, gestió i tractament de deixalles domèstiques i assimilables 
a domèstiques. 

9. Proposta d'aprovació del conveni tipus sobre l'allotjament de pàgines web, 
comptes de correu i dominis als servidors de la Diputació. 

10. Precs i preguntes. 
 
 

 

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
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 5 d’octubre de 2016, la qual 
els ha estat facilitada prèviament. 
   
La regidora ROSER DE PALOL manifesta que quan va demanar com estaven les 
concessions va indicar que els equipaments precisaven reparacions i manteniments de 
millora.   
 
S’acorda modificar l’acta en aquest sentit.  

Acta seguit l’Acta és aprovada per unanimitat dels assistents 

 
2. Despatx oficial. 
 

El municipi de les Preses ha estat seleccionat per formar part del programa  “Servei 
Local d’Orientació Familiar” durant el nou curs 2016/2017. 
 
Dipsalut ha inclòs l’Escola la Bòbila al programa “Sigues tu”, que pretén facilitar 
l’aprenentatge d’habilitats bàsiques per a la vida i promoure estils de vida saludables, 
donant eines als mestres, als docents i a les famílies per avançar en aquesta direcció. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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S’han rebut diversos estudis econòmics financers provinents del Consell Comarcal de 
la Garrotxa relatius a l’increment d’impostos, taxes i preus públics per a l’any 2017 per 
serveis diversos com el de la recollida i custòdia d’animals de companyia; la gestió, 
tractament i recollida de deixalles; l’entrada de matèria orgànica a la planta de 
compostatge de la Garrotxa; el tractament de residus industrials assimilables a residus 
municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa; la legalització de les activitats 
amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, les 
activitats innòcues o de baix risc, l’emissió d’informes de seguretat en matèria 
d’incendis, i altres actuacions relacionades; la prestació del servei de menjadors 
escolars. Atès que alguns d’aquests serveis l’Ajuntament els presta mitjançant el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, l’increment de preus afecta les ordenances fiscals tal 
i com s’exposarà en tractar la proposta  d'aprovació de l'expedient de modificació de 
les Ordenances fiscals per l'any 2017. 
 
Es va rebre una carta d’agraïment del Conseller d’Empresa i Coneixement, el Sr. Jordi 
Baiget i Cantons per l’atenció rebuda en la visita del dia 28 d’octubre a les Preses i a 
Bellapart. 
 
A requeriment del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya se’ls hi 
va comunicar que el representat de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola “la 
Bòbila” és la Sra. ASSUMPTA CROUS FERRER, la qual ja va ser designada pel Ple 
de la corporació en data 1 de juliol de 2015.  
 
Des de la Direcció General de Joventut es comunica la proposta de resolució 
provisional d’una subvenció de 2.800,00 euros amb destí al projecte: “Tu ets jove a les 
Preses”. 
 
En el sí de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a incentivar 
la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, l’Ajuntament de les Preses va presentar una oferta de treball. Finalitzat el 
procés de selecció a l’Ajuntament li va ser assignat el Sr. A.C.V. Estarà contractat  a 
jornada complerta, per un període de 6 mesos (15.11.2016 –15.05.2017) i les seves 
tasques seran d’atenció al ciutadà i suport tècnic en la revisió municipal del cadastre i 
l’inventari municipal.  
 
Des de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques i Museus i Patrimoni s’informa que 
s’ha autoritzat la realització d’una intervenció arqueològica a les Preses, pendent de 
concretar més detalladament el lloc on es durà a terme.  
 
3. Comunicacions d’Alcaldia: 

 
La Diputació ha concedit a l’Ajuntament una subvenció amb destí a la millora i 
seguretat d’espais esportius amb la qual es pretén millorar l’accés al camp de futbol de 
les Preses. L’import de la subvenció és de 5.600 € i la total obra està pressupostada 
en 13.932 €. L’obra s’ha d’executar en 30 dies. 
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Fruit de diverses inspeccions dutes a terme pel personal de XALOC s’ha constatat que 
algunes industries que venien tributant pel concepte d’IAE a les Preses han de fer-ho 
al municipi de Vall de Bas i viceversa, sens perjudici que ambdós municipis hauran de 
posar-se d’acord a posteriori per liquidar al municipi veí el percentatge d’IAE que en 
proporció li correspongui per tenir-hi part de les instal·lacions. El balanç resultant de la 
inspecció va ser una recaptació extraordinària de 25.000 euros.  

 
Des de l’Ajuntament es segueix demanant al Departament de Carreteres una actuació 
que s’ajusti a les decisions adoptades pel ple municipal celebrat el dia 29-7-16. La 
setmana propera hi ha una nova reunió dels municipis afectats i els representants del 
Departament de Territori de la Generalitat. 

 
Es disposa de 2 pressuposts per posar càmeres al polígon industrial arrel dels 
robatoris haguts. Alguns industrials ja han manifestat el seu interès. Si no s’han 
col·locat encara és perquè des del Consell  Comarcal s’intenta coordinar la col·locació 
de càmeres a punts estratègics de diversos municipis de la comarca per obtenir uns 
resultats eficients i una vigilància que permeti fer un seguiment ampli de qualsevol 
vehicle que pugui estar implicat en un acte delitiu.   

 
S’ha denunciat la presència d’ocupes a la casa situada a la Ctra. Vella de les Preses 
(INTEGRA n’està al corrent). 

 
Es va tenir una reunió amb el Sr. D.L.l de Sigma, per tal d’aclarir les factures 
presentades així com la situació definitiva del servei de recollida de deixalles una 
vegada s’hagin desplegat tots els contenidors. El desplegament estarà del tot acabat 
entre finals d’octubre i primers de novembre i les empreses del polígon disposaran del 
seu propi contenidor i el calendari de recollida pels dies acordats. S’ha desmantallat el 
grup de contenidors que hi hava darrera l’empresa RESOL atès que cada empresa 
disposarà del seu propi contenidor.  

 
El dia 28 d’octubre el Conseller d’Industria, Sr. Baiget, va visitar l’empresa Bellapart 
amb motiu de la seva visita a la FES a Olot. A la visita a Bellapart va estar acompanyat 
per la Directora General d’Industria, la Sra. Núria Betriu i la Directora de la Unitat 
d’Innovació Empresarial en “ACCIO” de la Generalitat, la Sra. Mariona Sanz. També hi 
van ser presents el Sr. Ferran Roquer, director dels serveis territorials del Departament 
d'Empresa i Ocupació a Girona, l’Alcalde d’Olot, el Sr. Lluís Corominas i el regidor de 
promoció econòmica de l’Ajuntament d’Olot, el Sr. Estanis Vayreda. Després es va 
dinar a la Deu amb empresaris de la Garrotxa.  

 
Tal i com s’ha informat en el despatx oficial l’Ajuntament de les Preses va participar en 
la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. Dels 11 ajuntaments que havien demanat cobrir una plaça amb un jove 
menor de 30 anys, s’han cobert 9 places. Des de l’Ajuntament de les Preses es va 
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demanar una persona que pogués donar suport als serveis tècnics en la revisió 
cadastral en marxa. La persona assignada es diu A.C.V i és arquitecte tècnic. La 
durada del contracte es de 6 mesos i l’horari, el mateix de la resta de personal de 
l’Ajuntament. Treballa tutelat per l’arquitecte tècnic municipal E.O i la delineant O.A. El 
seu sou s’abona íntegrament amb càrrec a la subvenció concedida i l’abona 
directament el Consell Comarcal. Actualment està recaptant dades per completar i 
actualitzar l’inventari de béns municipal. Més endavant atendrà i informarà els veïns 
afectats per la revisió cadastral que s’està duent a terme.  
 
El dilluns 7 de novembre l’Alcalde i el secretari-interventor  municipal es van desplaçar 
Subdirecció General d’Economia i Finances de la Generalitat a BCN, on van ser 
atesos pel Sr. R.A assistit per la Sra. D. Allí se’ls va informar àmpliament de la 
possibilitat de disposar, dins la legalitat, del superàvit líquid que té l’ajuntament per a 
inversions. Així mateix se’ls va indicar que sí se superés la regla d’estabilitat 
pressupostària caldria fer un pla econòmic financer, però que en qualsevol cas això no 
era un obstacle atès l’endeutament 0 de la corporació. En aquest cas n’hi hauria prou 
amb complimentar els documents corresponents i trametre’ls a Gencat i Minhap. Es va 
insistir en el fet que no hi havia motiu per limitar el pla d’inversions a aquelles que 
tenen la consideració de financerament sostenibles atès la situació sanejada de les 
finances municipals.  

 
El dimarts 8 de novembre l’Alcalde i el regidor d’Hisenda Sr. LLUÍS GUILLAUMES es  
van desplaçar al Departament d’Administració Local a Girona on es van reunir amb el 
Sr. XS, per treure l’entrellat del PUOSC 2013/2017. En el curs de la reunió van ser 
informats que aquest havia quedat definitivament anul·lat i només restava vigent la 
línia que correspon a la Diputació. El PUOSC de manteniment anual segueix vigent i 
l’import estarà al voltant dels 25.000 €. 

 
El dimarts 15 de novembre reunió amb l’assessor municipal extern en temes 
d’economia i intervenció el Sr. F.A. per treballar sobre el pressupost 2017 i les 
inversions possibles amb la disponibilitat existent. Fruit d’aquesta reunió es va decidir 
incloure al pressupost inicial fins a tres inversions als pressupostos municipals. Es va 
resoldre així mateix fer canvis de partides que estaven en capítols incorrectes com per 
exemple la relativa a les indemnitzacions a regidors que es venien comptabilitzant com 
una subvenció.  

 
Per segon any consecutiu la Xarxa de Comunicació Local ofereix una línia d’ajuts per a 
les emissores de radio locals. S’ha presentat un projecte de millora d’instal·lacions 
concretament l’adquisició d’un nou equip de gravació i es confia en obtenir el 
finançament necessari per adquirir-lo. El preu d’adquisició seria de 8.000€, dels quals 
el 80% es finançaria amb càrrec al referit ajut i el restant 20% l’abonaria l’Ajuntament. 
Aquest any gràcies a aquesta línia d’ajuts es va poder adquirir una nova taula de so 
que va costar 10.000 euros. El total ajut es percep al llarg de l’any, en 12 mensualitats.  
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S’ha rebut una comunicació del Departament d’Interior informant que es durà a terme 
la segona enquesta de violència masclista de Catalunya, de manera que és possible 
que veïns de les Preses rebin trucades al respecte. La població base global de 
l’enquesta serà d’aproximadament mil quatre-cents homes i nou mil cinc-centes dones.  

 
El dia 18 de novembre hi va haver una reunió en la qual hi eren presents els dos 
representants sindicals dels treballadors de l’Ajuntament, un membre de la gestoria 
PERMAR i l’Alcalde a l’objecte de complimentar el Conveni de les Condicions de 
Treball dels Empleats Públics i Personal Laboral de municipis de menys de 20.000 
habitants al qual es va adherir l’Ajuntament. En aquest cas es tractava de confeccionar 
la plantilla dels llocs de treball, delimitant i fixant les tasques de cada persona per 
poder-ho traslladar a les nòmines. La intenció és poder-ho posar en marxa el dia 1 de 
gener de 2017. Es tracta d’una actualització de dades que no afecta la percepció 
salarial bruta. D’altra banda s’està estudiant d’implantar un sistema d’entrada i sortida 
dels treballadors. 

 
Avui s’ha signat un conveni a tres bandes amb Lloguers Garrotxa, Endesa i 
l’Ajuntament de cessió d’ús (revocable) d’una franja de titularitat municipal entre el 
carrer de Noves Tecnologies i la carretera de la parcel·lària, d’uns 4 m d’amplada a 
sota de la qual hi ha cablejat elèctric i en un dels extrems un transformador. Amb el 
conveni s’autoritza tancar la franja per un costat garantint que Endesa pugui seguir 
efectuant el manteniment i reparacions que calgui i Lloguers Garrotxa pugui fer-ne ús 
obligant-se a mantenir-la en bon estat.  
 
4. Assabentat dels Decrets d'Alcaldia 31/2016 a 33/2016 
 
De conformitat amb el què disposa l'article 42 del Reglament d'Organització i 
Funcionament dels Ens Locals, es dóna compte al Ple dels Decrets d'Alcaldia números 
31 a 33. 
 
Decret d'Alcaldia núm. 31/2016, de 7/10/2016 pel qual s’aprova el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de les Preses i la Comissió de Festes de les Preses  en 
virtut del qual aquesta es compromet a organitzar la festa del Roser i la Festa Major i 
l’Ajuntament es compromet  a  subvencionar-ho amb una aportació de 9.107,54 euros.  
 
Decret d'Alcaldia núm. 32/2016, de 28/10/2016 que deixa sense efecte el 
nomenament en comissió circumstancial de la senyora G.G.C del càrrec de 
secretària-interventora de l’Ajuntament de Les Preses; s’acorda indemnitzar-la pels 
serveis prestats en la suma de 685,71 euros, equivalent a una mensualitat del salari 
base del lloc de treball de secretaria intervenció, sobre la qual s’aplicarà la retenció 
que en dret correspongui; i s’acorda comunicar-ho a la Presidència del Consell 
Comarcal de la Garrotxa.  
 
Decret d'Alcaldia núm. 33/2016, de 9/11/2016 pel qual s’atorga al Sr. J.L.I en 
representació de FUSTERIA LLERAS llicència d’ocupació temporal de la via pública 
per tal que el dia 11 de novembre de 2016, entre les 08:00 hores i les 16:00 hores un 
camió tràiler pugui accedir pel carrer Marboleny, passant pel carrer Major fins al carrer 
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Hospital 6, i tallar el referit carrer per descarregar material, fent ús de forma puntual de 
la vorada del davant del carrer Hospital nº6. Es comunica al cap de la brigada 
municipal per tal que adopti les mesures de regulació del trànsit i seguretat en les 
persones necessàries a tal fi, incloent si fos necessari tallar el trànsit de vehicles i la 
prohibició del pas de vianants davant del carrer Hospital nº 6.  
 

5. Proposta d'aprovació del Compte General de la Corporació  de l'exercici 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar els comptes anuals de 
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local. 
 
Vist que el Compte General de la Corporació han de posar de manifest la gestió 
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de 
contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Vist que l’aprovació del Compte General de la Corporació no requereix la conformitat 
amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitats, les quals 
corresponen a l’Alcalde (com a ordenador de pagaments), al tresorer i a la secretària 
interventora de la Corporació, tal i com estableix la Regla 50 que regula l’aprovació 
dels comptes generals. 
 
Vist que l’aprovació del Compte General de la Corporació és un tràmit essencial per a 
la fiscalització pels òrgans de control extern. 
 
Atès que l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Hisendes locals (TRLHL) determina que el Compte General 
de les entitats locals i, en concret, el d’aquest Ajuntament, està integrat pels comptes 
anuals de l’Ajuntament i pels d’EMPRIS, SL (societat de capital 100% titularitat de 
l’Ajuntament). 
 
Vistos els comptes anuals dels dos ens de la Corporació, corresponents a l’exercici 
2015, conjuntament amb tots els seus annexos i justificants. 
 
Vist que, en data 6 de juliol de 2016, van ser informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Vist que, mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 188, de 30 de setembre de 2016, i 
en el Tauler d’edictes municipal, han estat exposats al públic per un termini de 23 dies 
hàbils.  
 
Vist que durant el citat període no s’ha formulat cap objecció ni observació. 
 
Ateses les determinacions dels articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals 
(TRLRHL); de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local (pública); i del Reial decret 
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1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de comptabilitat 
(societats mercantils). 
 
Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de maig de 2013, 
publicat al DOGC núm. 6382, de 24.5.2013, relatiu a la forma en què les corporacions 
locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el compte general per 
mitjans telemàtics.  
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
 Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corporació, integrat pels 
comptes anuals de l’Ajuntament i d’EMPRIS, SL, corresponents a l’exercici econòmic 
2015, d’acord amb les següents dades: 
 
A. COMPTES ANUALS DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL: 
 
Estats i comptes anuals: 
 
 Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 11.439.110,62 euros, un 
passiu de 11.439.110,62 euros. Els comptes de control pressupostari i comptes d’ordre 
ascendeixen a 24.085.552,04 euros. 
 
 Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 83.724,28 euros. 
 
 Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de 198.039,05 euros, unes obligacions pendents de pagament de 
153.701,83 euros, uns romanents de crèdits totals de 1.595.300,91 euros i un resultat 
pressupostari ajustat de 342.421,11 euros. 
 
 Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a 
pressupostos tancats: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
535287,53 euros i obligacions pendents de pagar de 0,00 euros. 
 
 Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència final de 1.015.170,01 
euros. 
 
Annexos als estats i comptes anuals: 
 
 Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de  
46.135.255,21 euros i un total en l’haver de 46.135.255,21 euros. 
 
 Estat de modificacions de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els 
crèdits pressupostaris per un import total de 921.600,18 euros. 
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 Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria 
total de 1.595.300,91 euros, dels quals 126.793,76 euros són per a despeses amb 
finançament afectat, 213.197,77 euros de dubtós cobrament i 1.255.309,38 euros per 
a despeses generals. 
 
 Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici 
dóna un saldo pendent de cobrament de 104.979,73 euros, un saldo pendent de 
pagament de 104.473,58 euros i pagaments pendents d’aplicació d’import 0,00 euros. 
 
Justificants 
 
 Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: dóna un total d’ingressos de 
1.643.028,38 euros i un total de despeses de 1.643.028,38 euros. 
 
 La relació de modificacions de crèdit a l’estat de despeses aprovades durant 
l’exercici 2015 ascendeix a 921.600,18 euros i la relació de modificacions de les 
previsions de l’estat d’ingressos és de 921.600,18 euros. 
 
 Relació de modificació de drets i obligacions d’exercicis tancats: el total de 
modificacions de drets d’exercicis tancats és de 33.188,40 euros i en quant a l’import 
de les obligacions és de 0,00 euros. 
 
 Acta d’arqueig: les existències finals a 31 de desembre ascendeixen a 1.015.170,01 
euros. 
 
 Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de 
deutors de 733.326,58 euros i un total de creditors de 168.028,88 euros. 
 
B. Comptes anuals d’EMPRIS, SL: 
 
 Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 121.309,84 euros, un 
passiu de 121.309,84 euros i un resultat de l’exercici amb uns guanys de 1.432,67 
euros.  
 
 Compte de pèrdues i guanys: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 1.432,67 
euros. 
 

Segon.- Retre el citat Compte General de la Corporació de l’exercici econòmic per 
l’any 2015 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents amb dret a vot (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 abstencions dels 
regidor/es (ERC-Les Preses). 
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5. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a 
l'any 2017. 
 
El Sr. Alcalde i el Sr. regidor d’Hisenda presenten la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2017. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2017. 
 
Fets: 
 
Vist que de conformitat amb el que disposa l'article 162 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, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent 
exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils 
el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local corresponent. 
 
Vist que l’Alcaldia presenta el projecte del Pressupost General de la Corporació per a 
l’any 2017, que inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat municipal 
Empris, SL, el consolidat de la Corporació, les seves Bases d’execució del Pressupost 
de l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de l’Ajuntament i Empris, SL, d’acord amb 
les determinacions del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, per la qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i del Real decret 500/1990, de 
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Atès que el projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article 
164 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, i s’ha confeccionat d'acord amb el què 
disposa l'article 165 del mateix text legal, incorporant els estats de despeses i 
ingressos i les Bases d'Execució. 
 
Atès que l'estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat d'acord amb el regulat en 
els apartats 1 i 2 de l'article 167 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, i en l'Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos 
de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
Vist que l'estat de despeses s'ha confeccionat d'acord amb el que preveu l'article 167 i 
en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels 
Pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 
 
Vist que el Pressupost s'ha d'ajustar a més al principi d'estabilitat pressupostària entès 
com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb el previst en els 
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arts. 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
Vistos els informes preceptius de la Secretaria Intervenció municipal sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sobre el compliment de la regla de 
la despesa i l’estat del deute. 
 
Atès que el procediment d'aprovació del Pressupost General s'ha d'ajustar al que 
regula els articles 168 (en la seva redacció donada pel RD Llei 17/2014) i 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. 
 
Atès que l'acord d'aprovació correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del que 
disposa l'article 168 i 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, en concordança 
amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Vist que l'acord que s'ha d'exposar al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple .  
 
Atès que a efectes de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats 
que reuneixin els requisits de l'article 170.1 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, que 
podran presentar reclamacions únicament pels motius que preveu l'article 170.2. Les 
reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un mes. 
 
Vist que el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions.  
 
Vist que l'aprovació definitiva s'ha de fer abans del dia 31 de desembre, per 
l'Ajuntament Ple, per majoria simple. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.i), 47.1 i 90 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 52 i 283 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 (TRLMC); de l’article 25 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals (ROSER DE PALOL); dels articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals (TRLHL); dels articles 1 a 33 i 111 a 118 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei estatal 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals; de 
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l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals; modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març, publicada en el BOE del 19 de març de 2014, l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local; 
el Reglament de la Unió Europea nº 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de 
la Unió Europea (SEC-10), i la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2017, 
que inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat municipal Empris, SL i el 
consolidat de la Corporació (Annex 1). 
 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament 
(d’acord amb les Bases que consten a l’expedient) i les Plantilles orgàniques de 
personal de l’Ajuntament i Empris, SL per a l’any 2017 (Annex 2). 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient del Pressupost General de la 
Corporació per a l’any 2017, conjuntament amb les Bases d’execució del Pressupost 
de l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de personal de l’Ajuntament i Empris, SL per 
a l’any 2017, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, pel termini de 15 
dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOP. 
 
Quart.- Fer constar que les esmentades aprovacions són de caràcter inicial i es 
convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu 
d’exposició pública, no havent-se d’adoptar nou acord en cas de no presentar-se cap 
reclamació. 
 
 
ANNEX 1 
 
1.   PRESSUPOST MUNICIPAL (2017) 

 
APLICACIONS DE DESPESA  
CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 
I.- Desp. personal 520.027,58 
II.- Desp. béns corrents i serveis. 850.602,97 
III.- Desp. financeres 3.321,50 
IV.- Transfers. corrents 319.246,35 
V.- Fons de contingència 14.284,18 
VI.- Inversions reals 257.766,66 
VII.- Transferències de capital 0,00 
VIII.- Actius financers 0,00 
IX.- Passius financers 0,00 
TOTAL: 1.965.249,24 

  
APLICACIONS D’INGRESSOS  
CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 
I.- Impostos directes 990.800,52 
II.- Impostos indirectes 12.000,00 
III.- Taxes i altres ingressos 323.280,58 
IV.- Transfers. corrents 423.772,68 
V.- Ingressos patrimonials 65.395,46 
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VI.- Alienació d’inversions reals 0,00 
VII.- Transfers. capital 150.000,00 
VIII.- Actius financers 0,00 
IX.- Passius financers 0,00 
TOTAL: 1.965.249,24 

 
2.   PRESSUPOST D’EMPRIS, SL (2017) 
 
 

ESTAT PREVISIÓ DESPESES  
CAPITOL I 335.442,

 CAPITOL II 103.899,
 CAPÍTOL III 390,0

 TOTAL: 439.732,
  

ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS  
CAPITOL III 239.732,

 CAPITOL IV 200.000,
 TOTAL: 439.732,
  

3.   PRESSUPOST CONSOLIDAT 

CORPORACIÓ DE LES PRESES 2017 

DESPESES 

 
CAPÍTOL Ajuntamen

 
Empris, 

 
Pt. 

 
Eliminacion
 

Pt. 
 I.- Desp. personal 520.027,

 
335.442,

 
855.470,

 
0,00 855.470,

 II.- Desp. béns corrents i 
 

850.602,
 

103.899,
 

954.502,
 

0,00 954.502,
 III.- Desp. financeres 3.321,5

 
390,0
 

3.711,5
 

0,00 3.711,5
 IV.- Transfers. corrents 319.246,

 
0,00 319.246,

 
200.000,

 
119.246,

 V.- Fons de contingència 14.284,
 

0,00 14.284,
 

0,00 14.284,
 VI.- Inversions reals 257.766,

 
0,00 257.766,

 
0,00 257.766,

 VII.- Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VIII.- Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IX.- Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL: 1.965.249,

 
439.732,

 
2.404.981,

 
200.000,

 
2.204.981,

  
INGRESSOS 

 
CAPÍTOL Ajuntamen

 
Empris, 

 
Pt. 

 
Eliminacion
 

Pt. 
 I.- Impostos directes 990.800,

 
0,00 990.800,

 
0,00 990.800,

 II.- Impostos indirectes 12.00
 

0,00 12.00
 

0,00 12.00
 III.- Taxes i altres ingressos 323.280,

 
239.732,

 
563.012,

 
0,00 563.012,

 IV.- Transfers. corrents 423.772,
 

200.00
 

623.772,
 

200.000,
 

423.772,
 V.- Ingressos patrimonials 65.395,

 
0,00 65.395,

 
0,00 65.395,

 VI.- Alienació d’inversions 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VII.- Transfers. capital 150.000,

 
0,00 150.000,

 
0,00 150.000,

 VIII.- Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IX.- Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL: 1.965.249,

 
439.732,

 
2.404.981,

 
200.000,

 
2.204.981,

  

ANNEX 2 
 

1.   PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 2017 
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PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE LES PRESES (2017) 
 
FUNCIONARIS 

Subgru
p 

Compl. 
Destí 

Núm. 
place
s 

Place
s 
vacant
 Funcionaris d’habilitació de caràcter nacional 

Secretaria Intervenció A1 26 1 0 
LABORALS 
Indefinits fixos i no fixos 
Alcaldia (dedicació exclusiva) - laboral eventual  1 1 1 
Adjunt/a a Secretaria A2 1 0 0 
Tècnic premsa, comunicació i turisme A2 1 1 1 
Arquitecte tècnic A2 1 1 1 
Tècnic informàtic A2 1 1 1 

 
 

Delineant Auxiliar administratiu/va C1 1 1 1 
Auxiliar Administratiu/va C2 2 1 1 
Operari de serveis diversos AP 5 2 3 
Ajudant AP 1 1 1 
Netejador/a AP 1 1 1 
Vigilant-agutzil AP 2 2 2 
TOTAL PLANTILLA:  17 12 9 

 
 

  
 
S’inicia el debat i l’Alcalde llegeix la memória d'alcaldia explicativa del contingut i de 
les principals modificacions que presenta el pressupost de 2017 en relació al pressupost 
2016, la qual forma part de l’expedient administratiu i es pot consultar, 
donant-se aquí per reproduïda  efectes de claredat i brevetat.  
 
El regidor d’Hisenda LLUÍS GUILLAUMES posa en valor el fet que no 
s’augmenti la càrrega impositiva als veïns i que la major despesa prevista 
en els pressupostos sigui possible gràcies als majors ingressos previstos 

PLANTILLA P ERSONAL EMPRIS, SL (2017) 
Personal laboral 
(Indefinit fix, indefinit no fix i temporals) 
Oficina i gestió / Serveis derivats (recepcionista) 
Lloc de treball Places Jornad

 
Vacant
 Oficial d’administració 1 Complet

 
1 

Recepcionista 1 Complet
 

0 
Recepcionista 1 Parcia

 
1 

Llar d’Infants 
Lloc de treball Places Jornad

 
Vacant
 Director/a - Educador/a 1 Complet

 
1 

Mestre especialista 2 Complet
 

1 
Auxiliar de jardí d’infància 2 Complet

 
2 

Auxiliar de jardí d’infància 1 Parcia
 

1 
Cuinera 1 Parcia

 
1 

Serveis derivats (netejador/a) 
Lloc de treball Places Jornad

 
Vacant
 Netejador/a 2 Complet

 
1 

Netejador/a 3 Parcia
 

3 
TOTAL: 15  11 
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derivats de la millora generalitzada de l’activitat econòmica. Afegeix que 
l’Ajuntament no repercutirà als veïns l’augment de la taxa d’escombraries 
(5,9%) la qual serà assumida amb càrrec als pressupostos municipals.  
 
Pren la paraula la regidora ROSER DE PALOL la qual sol·licita un seguit d’aclariments 
en relació a algunes de les inversions i despeses previstes.  
  
ROSER DE PALOL - Pregunta quin és el motiu de la previsió d’una partida de 10.000 
euros destinada a la conservació de parcs, responent l’Alcalde que obeeix a la 
necessitat de canviar el mobiliari urbà existent (jocs infantils), el qual no compleixen les 
normes d’homologació actuals i que fins i tot podrien ser perillosos.  
 
ROSER DE PALOL- Pregunta si no seria possible fer algun tipus de conservació o 
manteniment per evitar haver de canviar el mobiliari, responent l’Alcalde que el 
mobiliari a canviar té més de 15 anys. Que en l’actualitat ja es fa un manteniment, 
concretament dues revisions anuals complertes per part de personal extern 
acompanyat del cap de la brigada, i que en aquestes revisions es canvien molles, 
cargols... etc. 
 
ROSER DE PALOL - Pregunta en relació a la inversió que es farà a la piscina 
responent l’Alcalde que degut el pas del temps i el desgast de les instal·lacions s’han 
detectat elements que presenten un mal estat, apart de mancances en els 
equipaments de la piscina municipal que es volen corregir dotant la instal·lació de les 
mesures de seguretat i accessibilitat que demana la normativa actual, com per 
exemple la instal·lació d’aigua calenta sanitària, la remodelació interior dels vestidors, 
la recuperació del lavabo de minusvàlids, la instal·lació d’energia solar tèrmica, la 
necessitat d’adequar a la normativa la zona d’emmagatzematge de productes químics, 
el canvi de paviment de la zona de platja, la construcció d’un cobert per al material de 
la piscina i estris del socorrista, canviar els vidres del cobert menjador (que actualment 
son opacs per un defecte de construcció) canviar el sistema del tractament de l’aigua 
substituint l’actual sistema de tractament i conservació (amb clor) per un sistema salí 
molt més saludable dons evita les reaccions oculars, problemes dermatològics i no 
precisa tants controls.  
 
L’Alcalde explica que l’obra està subvencionada en un import superior al 50% i que 
també es previst destinar a aquesta obra la línia de manteniment provinent de la 
Diputació.  
 
ROSER DE PALOL - Pregunta si no es podria incloure una millora del bar i la cuina.  
 
L’Alcalde respon que de manera subvencionada no però que també s’ha pensat en 
arreglar aquestes instal·lacions de manera semblant a com s’ha fet amb la casa de 
colònies.  
 
ROSER DE PALOL - Pregunta quines obres s’han fet a la casa de colònies responent 
l’Alcalde que s’ha arreglat el teulat i el terra de la casa de fusta annexa a la casa 
principal. S’ha instal·lat un lavabo a baix i una pica a fora per tal que els nens puguin 
rentar-se les mans quan fan manualitats sense necessitat d’entrar a la casa principal. 
Es preveu a més d’efectuar una revisió dels lavabos. Explica que els concessionaris 
en el seu dia van fer obres importants assumint-ne el cost.  
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ROSER DE PALOL- En relació a les concessions pregunta perquè s’ha prorrogat la 
concessió de la piscina i l’Alcalde respon que la possibilitat de prorrogar la concessió 
per un any està prevista al plec de clàusules. Aclareix a preguntes de la regidora MARI 
GONZÁLEZ que el cànon concessional corresponent a aquest any sí està pagat.  
 
La regidora MARI GONZÁLEZ constata un increment notable dels ingressos 
provinents del cànon de la casa de colònies responent l’Alcalde que es torna al cànon 
inicial, superior als 1.000 euros, el qual havia disminuït amb els actuals concessionaris 
perquè aquests van fer obres a la casa de colònies per un valor superior als 20.000 
euros, que han quedat en benefici de l’Ajuntament. En contraprestació es va rebaixar 
el cànon dels 1.100 euros als 400 euros. 
 
ROSER DE PALOL - Pregunta en relació a una subvenció de 30.000 euros destinada 
al casal dels avis i l’Alcalde explica que aquesta subvenció es destinarà al  canvi 
d’obertures de la planta baixa on hi ha el casal d’avis, zona de billar, bar la 
plaça...Obeeix a una subvenció d’estalvi energètic (PAES). Amb càrrec a aquest tipus 
de subvencions en el seu dia es va canviar l’enllumenat públic.  
 
MARI GONZÁLEZ - Pregunta a què obeeix la partida apart de 5.000 euros de 
reparació del bar la plaça i l’Alcalde explica que es vol canviar el mobiliari, pintar, etc 
una vegada canviades les obertures. Que aquest any ja s’han fet algunes reparacions 
com a la resta d’immobles de l’ajuntament  (planxa nova, rentavaixelles..). La regidora 
ROSER DE PALOL diu que a Codella hi ha problemes d’humitat. El regidor LLUÍS 
GUILLAUMES manifesta que cada any es preveuen sumes de diners per a reparar 
immobles municipals. 
 
ROSER DE PALOL - Pel que fa a les obres a la pista poliesportiva la regidora diu que 
en una de les sessions informatives se li va indicar que s’havia de fer abans d’acabar 
l’any responent l’Alcalde que es va confondre amb una altre subvenció del mateix 
import i que l’obra que ha d’estar enllestida abans del 31 de desembre de 2016 és la 
corresponent a la 2ª planta de l’Ajuntament. Aclareix que l’obra de canvi de coberta de 
la pista poliesportiva ha d’estar adjudicada (no executada) abans del dia 30 de març 
de 2017. 
 
ROSER DE PALOL- Pregunta si el projecte de la referida obra val 15.000 euros i 
l’Alcalde diu que els projectes i estudis tècnics mai venen subvencionats.   
 
ROSER DE PALOL - Pregunta perquè els projectes els fa una empresa externa i no 
els tècnics de l’Ajuntament responent l’Alcalde que els tècnics poden fer una memòria 
valorada però no un projecte executiu d’obra local. 
 
ROSER DE PALOL - Pregunta a què obeeix l’obra de cobriment lateral de la coberta 
de la pista poliesportiva responent el regidor CARLES ROURA que s’ha introduït com 
una millora que els licitadors poden incloure en la seva oferta. Que amb aquest 
cobriment lateral es tracta d’evitar l’entrada d’aigua i vent a la pista. També ha de 
servir per permetre canalitzar en un futur les aigües pluvials al carrer Murrià. 
 
ROSER DE PALOL - Pel que fa a l’aportació de l’Ajuntament a l’empresa EMPRIS de 
150.000 €. A que es deu aquesta gran aportació. S’ha estudiat? 
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El regidor d’hisenda LLUÍS GUILLAUMES respon que alguns dels serveis que presta 
EMPRIS no són repercutibles als usuaris. 
 
L’Alcalde explica que actualment el pressupost de despeses d’EMPRIS es destina a 
pagar el personal de la llar d’infants i els casals, els serveis de neteja (ajuntament, llar 
d’infants, escola la Bòbila, etc) i consums. Alguns dels serveis, com per exemple el de 
la Llar d’infants que l’Ajuntament considera prioritari, són deficitaris doncs el preu que 
es percep dels usuaris no cobreix el cost del servei.  
 
LLUÍS GUILLAUMES - Explica que abans es rebia una subvenció anual de 1.800 
euros per alumne essent actualment de 850 €, la qual cosa ha suposat que 
l’Ajuntament hagi hagut d’afegir diners en un servei que es considera prioritari. Indica 
que en qualsevol cas els números han sigut estudiats i ajustats. 
 
L’Alcalde explica que aquest any també s’imputa com una aportació de l’Ajuntament a 
Empris les despeses que l’Ajuntament suporta en concepte de  reparacions, consum 
elèctric i gasoil (apart d’altres menors com aigua i llum) la qual cosa també explica 
aquest augment de dotació de fons a EMPRIS que en realitat els altres anys ja existia 
però que no s’imputaven a EMPRIS. Afegeix que això s’ha fet seguint el consells 
rebuts en la reunió haguda al Departament de Finances de la Generalitat, abans 
referida, i que fins i tot se’ls hi havia indicat que es podria computar com una aportació 
de l’Ajuntament a Empris el cost del lloguer de l’edifici on s’ubica la llar d’infants, però 
que aquesta possibilitat s’ha desestimat doncs implicaria haver de fer liquidacions de 
retencions, iva..etc.  
 
ROSER DE PALOL – Pregunta en relació a les partida existent per a la neteja de 
lleres, si aquest servei el prestarà l’Ajuntament responent l’Alcalde que l’ACA només 
subvenciona trams continus de neteja de recs i torrents en zona urbana. Com que els 
tres recs que hi ha en zona industrial no són continus s’ha previst netejar-los un parell 
de vegades l’any per evitar embossos i danys majors. L’Ajuntament de les Preses i el 
de Vall de Bas intenten obtenir alguna subvenció que caldria canalitzar a través del 
Consell Comarcal.   
 
ROSER DE PALOL – Manifesta estar sorpresa per la previsió de despesa -20.000 € - 
en electricitat de l’escola “la Bòbila” tenint en compte que el sistema de calefacció es 
de biomassa l’Alcalde respon que en aquests moments l’estat d’execució del 
pressupost 2016 ja reflecteix una despesa suportada de 15.700 € i que no ha 
d’estranyar doncs a l’escola la Bòbila hi ha 111 KW de potència en una instal·lació de 
2.400 m2.  
 
LLUÍS GUILLAUMES – Manifesta que aquesta despesa fa 3 anys el municipi no l’havia 
de suportar.  
 
ROSER DE PALOL – En quan al concurs de jardineria pregunta si ha de sortir a finals 
d’any. L’Alcalde respon que la concessió s’haurà  de renovar a l’any de la signatura de 
l’últim contracte. 
 
MARI GONZÁLEZ – Pregunta a que obeeixen les despeses de Radio la Vall.  
 



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2016/7 de data 23 de novembre de 2016 
 
 

 

Respon l’Alcalde que hi ha tres despeses essencials. La 1ª i menys costosa respon al 
contracte per al manteniment i petites reparacions que fa Electrònica Joan. La 2ª 
respon a despeses excepcionals que es puguin presentar durant l’any. La 3ª es 
correspon a la despesa que l’Ajuntament suporta pel fet de presentar cada any un 
projecte de millora d’instal·lacions a la Xarxa de Comunicació Local. Aquesta última 
però es compensa amb l’ajut que en contraprestació es rep de la mateixa Xarxa de 
Comunicació, que és d’un 80% del cost del projecte de millora. Aquest ajut es percep 
de manera prorratejada per mensualitats. Afegeix que hi ha dos periodistes que 
emeten noticies cada mes a la xarxa els quals fan una factura mensual de la qual es 
descompta la quota que cada mes es paga per estar a la xarxa.  
 
ROSER DE PALOL – Com està el tema de la instal·lació d’una caldera de Biomassa a 
l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde respon que es va presentar un projecte per obtenir una subvenció a la 
Diputació i que la sol·licitud està en situació d’espera. Explica que quan es va demanar 
la subvenció per endegar les obres de millora i seguretat al camp de futbol de les 
Preses, també va quedar en situació d’espera però finalment es va concedir i les obres 
es van haver de fer ràpidament. 

MARI GONZÁLEZ – Pregunta a què obeeix l’increment de la partida de publicitat i 
propaganda.  
 
L’Alcalde respon que obeeix a la renovació dels díptics de Xenacs i del Parc de 
Pedratosca, l’elaboració dels quals s’ha fet de manera coordinada amb personal del 
Parc Natural i del Departament d’Agricultura de Girona.  
 
Pren la paraula la regidora ROSER DE PALOL la qual manifesta que votaran en contra 
dels pressupostos doncs els haurien fet diferents de dalt a baix. 
 
L’Alcalde pregunta en quins conceptes concrets haurien estat diferents tenint en 
compte que bona part de la despesa va orientada a fer front a costos ordinaris fixos 
ineludibles, responent la regidora MARI GONZÁLEZ que d’entrada haurien fet uns 
pressupostos més participatius, indagant l’opinió del poble en relació a quines són les 
necessitats més importants i evitant haver de fer modificacions pressupostàries tant 
sovint.  
 
L’Alcalde indica que per primera vegada els pressupostos contemplen inversions en 
infraestructures que es consideren necessàries sens perjudici que una vegada es 
tanqui l’exercici i se sàpiga amb certesa quin és el romanent de tresoreria disponible 
se’n facin d’altres. La intenció es obrir aleshores un procés participatiu per abordar 
noves inversions. Manifesta que es disposa d’una llista llarga i ben treballada 
d’inversions necessàries algunes fins i tot quantificades, sens perjudici d’altres que 
puguin proposar els veïns. 
 
LLUÍS GUILLAUMES  – Diu que l’equip de govern l’any passat ja va demanar als veïns 
que es pronunciessin sobre les necessitats més urgents a resoldre.  
 
ROSER DE PALOL – Manifesta que uns pressupostos participatius no 
s’aconsegueixen passant una enquesta sinó que del que es tracta es de fer 
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corresponsables els veïns de la seva elaboració,  atès que els pressupostos defineixen 
el destí dels seus diners.  
 
LLUÍS GUILLAUMES - Manifesta que ja es fa. Que es fan enquestes, reunions, 
trobades....i es pregunta de quina altra manera s’aconsegueixen uns pressupostos 
més participatius. 
 
CARLES ROURA - Diu que està molt bé voler fer participar el poble del destí dels 
diners sempre que sàpigues les quantitats de què disposes. A més els veïns no 
disposen de la informació relativa a les necessitats que precisen les instal·lacions 
existents com per exemple la Llar d’infants o el Centre Cultural. 
 
ROSER DE PALOL – Diu que ella no s’inventa res i que la major participació veïnal ja 
s’està fent per exemple a l’Ajuntament de Girona.  
 
MARI GONZÁLEZ – Diu que el vot en contra es perquè tenen un punt de vista diferent. 
Que no s’ha d’entendre com una crítica a la totalitat doncs veuen molt bé l’increment 
d’ajudes al consorci d’actuacions benèfiques, però que ells voldrien uns pressupostos 
més participatius i per això el seu vot en contra. 
 
LLUÍS GUILLAUMES - Insisteix en que ells ja volen una participació veïnal i si 
coneixen nous  mecanismes efectius per aconseguir-ho els aplicaran.  
 
Alcalde – Explica que el motiu d’anar al Departament de Finances de la Generalitat no 
era altre que aclarir la disponibilitat que tenia l’Ajuntament de les Preses de poder fer 
ús del superàvit existent doncs tant a ell com al seu equip els disgustava tenir 
immobilitzada una quantitat de diners tant important i que allí se’ls va indicar que atesa 
la situació sanejada podien “trencar la guardiola”, fer actuacions en benefici dels veïns 
i finalment el corresponent pla econòmic financer.   
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents amb 6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots en contra de les 
regidores d’ERC-Les Preses.  

6. Proposta  d'aprovació de l'expedient de modificació de les Ordenances fiscals 
per l'any 2017. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances 
fiscals per a l’any 2017, així com l’aprovació del seu text refós. 
 
Expedient: 
 
Expedient d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 
2017, així com l’aprovació del seu text refós. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la necessitat de l’Ajuntament de les Preses de modificar les Ordenances fiscals 
per a l’any 2017, així com l’aprovació del seu text refós. 
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Vista la proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2017, en els 
següents apartats: 

1. ORDENANÇA FISCAL GENERAL NÚM. 1, REGULADORA DE  LA GESTIÓ, LA 
INSPECCIÓ I LA RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET 
PÚBLIC. 
Fraccionament i ajornament  
Article 41 - Competència i terminis 
 

1. L’Ajuntament, o XALOC, en tots aquells tributs o recursos que en tingui 
delegada la recaptació, podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el 
pagament de deutes tributaris i no tributaris, tant en període voluntari com en 
període executiu. 

 
2. Tot i aquesta discrecionalitat, s’estableixen un seguit de criteris que ara 
s’esmentaran, per tal d’aconseguir una major agilitat tant per al contribuent com 
per al servei de recaptació que és qui proposarà i, amb posterioritat, haurà de 
controlar aquesta concessió, alhora que també es vol aconseguir que siguin 
mínims els tràmits que hagi de realitzar el contribuent. 

 
3. Com a norma general, i a petició de l’obligat/da tributari, abans de la 
finalització del període voluntari (per a deutes en període de cobrament 
voluntari) o en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació dels béns 
embargats (per a deutes en via executiva), es podran atorgar els següents 
terminis: 

 
           Terminis:  

 Ajornament  Fraccionament 
 
- deutes entre 150,00 € i 3.000,00 €:    6 mesos  2 terminis 
- deutes entre 3.000,01 € i 6.000,00 €: 10 mesos  4 terminis 
- deutes superiors a 6.000,00 €: 12 mesos  6 terminis 

 
Quan les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant ho impedeixin i 
estiguin degudament justificades, es podran concedir períodes 
d’ajornament i/o fraccionament diferents dels enumerats anteriorment. 

2. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES 
ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ 
PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I 
CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I 
A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS 
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES 
 
 

FET IMPOSABLE TAXA 
Verificació i control Obertura en règim de Comunicació   



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2016/7 de data 23 de novembre de 2016 
 
 

 

• Baix Risc 
• Annex III 
• Recreativa 
 

 
513,12€ 

 

Tramitació Obertura en règim de llicència municipal 
• Annex II 
• Recreativa 
 

 
 

773,29€ 

Verificació i control Canvi de nom/titularitat en règim de 
Comunicació  
 

 
202,36€ 

Verificació documental i  conformitats 
• Comunicació Innòcues 
• Certificats d’activitats 
 

 
 

79,50€ 
 

Informes tècnics en matèria de:  
 
• Canvis no substancials ambientals 

 
 

144,54 € 

• Assistència tècnica ambiental, Consulta prèvia inici activitat 
i Competències municipals Annex I 

125,92 € 

• Control inicial / periòdic: 
 
− Innòcua/Baix Risc 

 
 

145,42€ 
− Annex III 232,68€ 
− Annex II 814,37€ 
− Sense visita d’inspecció 174,50 € 

 
• Sonometries * 

− Diürna 

 
 

263,38 € 
− Nocturna 421,40 € 

 
• Mesures de seguretat en cas d’incendi  
(inclou visita en cas que sigui necessària) 

 
314,77 € 

 
Activitats extraordinàries  50 €/dia. 

*Apart seran a 
càrrec de 

l’interessat els 
informes preceptius 
a emetre per altres 

administracions 
públiques. 

 
*Si la sonometria es realitza com a conseqüència de la prèvia denuncia formulada per 
un tercer, se li repercutirà la taxa, sempre que el resultat de la sonometria compleixi els 
valors establerts per l’ordenança.  
Quan els resultants de la sonometria incompleixin els valors establerts per l’ordenança 
el cost de la taxa serà assumit pel titular de l’activitat. 

3. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA  PER AL 
SUBMINISTRAMENT D ’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI 
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Article 6 - Quota tributària 
 
L’import de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

a) Tarifes de subministrament d’aigua. 
 
Mínim de consum facturable:  6m 3/uc/mes 
 
Preu del subministrament: 
 
Tarifa ús domèstic: 
Fins a 6 m3/unitat consum/mes  0,4224 €/m3 
De 6 a 18 m3/ unitat consum/mes  0,5956 €/m3 
Excés de 18 m3/ unitat consum/mes  0,6915 €/m3 
 
Tarifa ús industrial: 
Fins a 6 m3/unitat consum/mes  0,5458 €/m3 
De 6 a 18 m3/ unitat consum/mes  0,7250 €/m3 
Excés de 18 m3/ unitat consum/mes  0,8716 €/m3 
 
Quota d’inversió:    0,1176 €/m3   

4. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER  A LA 
TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
Article 7 - Quota tributària 
 
1.- Es fixen les següents taxes administratives: 
 

A) Llicències/Comunicacions d'obres  
Obres de pressupost < 1.500,00 € 20,00 € 
Obres de 1.500,00 € fins a 3.000,00 € 30,00€ 
Obres de 3.000,01 € fins a 6.000,00 € 60,00€ 
Obres de 6.000,01 € fins a 21.000,00 € 150,00€ 
Obres de pressupost > 21.000 € 225,00€ 
* Cost de publicació als butlletins oficials a càrrec del sol·licitant  

 
En cas de tractar-se d’obres de legalització, s’estableixen les taxes següents: 
 

Obres de pressupost < 1.500,00 € 30,00€ 
Obres de 1.501,00 € fins a 3.000,00 € 50,00€ 
Obres de 3.000,01 € fins a 6.000,00 € 90,00€ 
Obres de 6.000,01 € fins a 21.000,00 € 225,00€ 
Obres de pressupost > 21.000,00€ 335,00€ 

 
La  concessió  de  la  llicència/comunicació de l’obra implica  un  termini per a la seva 
execució, que anirà en funció del pressupost de l’obra a executar i que és el següent: 
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Obres pressupost inferior a 1.500,00 euros 3 mes 
Obres de 1.501,00€ fins a 3.000,00 euros 6 mesos 
Obres de 3.000,01 fins a 6.000,00 euros 1 any 
Obres de 6.000,01 fins a 21.00,00 euros 2 anys 
Obres de pressupost superior a 21.000,01 euros 3 anys 

 
La  Junta  de  Govern,  en  atorgar  una  llicència  urbanística/tenir per comunicada 
una obra, podrà  escurçar  els  terminis d’execució en aquells casos justificats i previ 
informe del Tècnic municipal. 
 

B) Pròrrogues llicències d'obres  
Obres de pressupost < 1.500 € 10,00 € 
Obres de 1.501,00 € fins a 3.000,00 € 15,00 € 
Obres de 3.000,01 € fins a 6000,00 € 30,00 € 
Obres de 6.000,01 € fins a 21.000,00 € 75,00 € 
Obres de pressupost > 21.000,00 € 115,00 € 
C) Plaques llicències d'obres  
Per unitat 18,00 € 
D)  Comunicació  de  primera  o  posterior  ocupació. Inclou visita de 
comprovació 

 

Per cada habitatge 75,00 € 
Per cada nau o local 90,00 € 

 E) Llicències de parcel·lació o divisió horitzontal  

Per cada finca resultant 
 

60,00 € 
 

F) Plans parcials urbanístics i de Plans de millora urbana 
(En funció de la superfície de l'àmbit): 

 

Fins a 3 Ha: 425,00€ 
De + 3 Ha fins a 5 Ha: 565,00€ 
De + 5 Ha fins a 7 Ha: 675,00€ 
De + 7 Ha fins a 9 Ha: 755,00€ 
De + 9 Ha: 825,00€ 
G) Projectes reparcel·lació 
(en funció de les finques resultants) 

 

Fins a 10 finques: 285,00 € 
D'11 a 15 finques: 380,00 € 
De 16 a 20 finques: 450,00€ 
De 21 a 25 finques: 510,00€ 
De 26 a 30 finques: 555,00€ 
De + 30 finques: 600,00€ 
 H) Taxa de Projectes d’u rbanit zació:  
(en funció del pressupost (PEC)) 

 

Fins a 2.000.000 €: 475,00 € 
De 2.000.001 € a 4.000.000 €: 630,00 € 
De 4.000.001 € a 6.000.000 €: 750,00 € 
De 6.000.001 € a 8.000.000 €: 845,00 € 
De 8.000.001 € a 10.000.000 €: 925,00 € 
De 10.000.001 € a 12.000.000 €: 995,00 € 
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De + 12.000.000 €: 1.055,00 € 
I) Expedient de reajustament d’alineacions i/o rasants 80,00 

€/expedient 
       j) Altres informes de seguretat vinculats al compliment de la 

normativa aplicable en matèria d’incendis.   
 

Obra nova (llicència d’obres) per a habitatges sotmesos al CTE: 
 - Habitatges unifamiliars:  
- Habitatges plurifamiliars:  

    

 
 
 
 

20,00 €/informe 
95,00 €/informe 

 

5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
 
Article 15 – Quota tributària 
 
2.- A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 

TARIFA 2: DESPATXOS PROFESSIONALS   
a)Per cada despatx professional 151,67€ 

TARIFA 3: ALLOTJAMENTS   
a) Restaurants, hostals, fondes i hotels 1.484,16€ 
b) Casa de colònies (fins a 60 places) 739,60€ 
c) Casa de colònies (més a 60 places) 1.035,49€ 
d) Apartaments turístics (unitat) 130,73€ 
h) Habitatges d'ús turístic (unitat) 196,29€ 
i) Càmping (per contenidor i dia de recollida) 11,88€ 

TARIFA 4: BARS I CAFETERIES   
a) Bars i cafeteries 739,60€ 
b) Bars musicals 720,00€ 

TARIFA 5:ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ   
a) Carnisseries i peixateries 371,91€ 
b) Fleques, pastisseries i botigues de comestibles 593,67€ 
TARIFA 6: ALTRES LOCALS INDUSTRIALS, MERCANTILS O DE 
SERVEIS   
a) Oficines bancàries 371,91€ 
b) Tallers i forns de pa amb un treballador 309,28€ 
c) Tallers i forns de pa amb més d'un treballador 593,67€ 
d) Magatzems i locals comercials fins a 100 m2 371,91€ 
e) Magatzems i locals comercials de més de 100 m2 742,32€ 
f) Locals de serveis i activitats que reciclen totes les restes 151,67€ 
g) Locals industrials desconnectats del sistema de recollida i 
tractament de residus sòlids i/o sense recollida selectiva 151,67€ 
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h) Edificacions en sòl rústic amb algun tipus d'activitat 135,76€ 
i) Benzineres 309,28€ 
j) Altres naus inactives 151,67€ 
K)Locals industrials amb recollida selectiva (per contenidor i dia de 
recollida) 14,85€ 

TARIFA 7: LOCALS COMERCIALS INACTIUS, PER A USOS 
PRIVATS I SOLARS SENSE EDIFICAR   
a) Per cada local comercial inactiu 135,79€ 

 

6. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT 
PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC. 

Article 9.- Tarifes 
 

S'estableixen les següents tarifes per obtenir la quota tributària: 
 

Inspeccions de vigilància i control del risc en salut pública Taxa 
  
Carnisseries sense obrador 145,79 € 
Carnisseries amb obrador o elaboracions 181,26 € 
Peixateries i bacallaneria sense elaboracions 145,79 € 

Peixateries i bacallaneries amb elaboracions 181,26 € 
Formatgeries 145,79 € 
Productes làctics i formatges 181,26 € 
Fleques i pastisseries sense obrador 128,04 € 
Fleques i pastisseries amb obrador 181,26 € 
Xurreries i pastes alimentaries 145,79 € 
Minoristes de cereals i de les seves farines 128,04 € 
Fruiteries i verduleries sense elaboracions i minoristes d'envinagrats 128,04 € 
Fruiteries i verduleries amb elaboracions 145,79 € 
Llegums cuits (és junt venda i/o elaboració) 181,26 € 
Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense elaboracions 128,04 € 
Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb elaboracions 145,79 € 
Xocolata, cafè, té, infusions 145,79 € 
Bar 128,04 € 
Bar-restaurant , restaurant i saló de banquets 181,26 € 
Venda de menjar per emportar sense elaboració 145,79 € 
Venda i elaboració de menjar per emportar 181,26 € 
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia 128,04 € 
Begudes 128,04 € 
Queviures i congelats 145,79 € 
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Supermercats i hipermercats 216,73 € 
Mercat municipal (sedentari) 216,73 € 
Sales de maquines expenedores 128,04 € 
Altres 162,18 € 
ALTRES ACTUACIONS   
Tatuatges i pírcings 162,18 € 

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

Primer.- Aprovar provisionalment la referida proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’any 2017, així com l’aprovació del seu text refós. 
 

Segon.- Aprovar el calendari fiscal per l’any 2017 segons el següent detall: 
 

 De l’1 de març a l’1 de maig: Impost de vehicles de tracció mecànica 
 De l’1 de maig al 30 de juny: Impost béns immobles (1r termini) 
 Del 3 de juliol a l’1 de setembre: Exaccions municipals (escombraries, cementiri 

i entrada de vehicles). 
 De l’1 de setembre al 31 d’octubre: Impost sobre activitats econòmiques. 
 El dia 1 de desembre: 2n termini de l’IBI 

 
Les taxes d’aigua i de sanejament es cobraran cada trimestre referides al consum del 
trimestre anterior. 
  
Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, 
s’iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs corresponents en els termes previstos als articles 26 i 28 d ela Llei 
estatal 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, dels costos del 
procediment de constrenyiment. 
 

Tercer.- Sotmetre a informació pública el referit expedient, de conformitat amb el 
que disposa l’article 17.1 del TRLRHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir 
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP i al Tauler d’anuncis 
de la Corporació. Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, aquells que 
tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, podran 
examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes. 

 
Quart.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 

d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al·legacions presentades. 
Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al·legacions, 
l’expedient  quedarà  definitivament  aprovat  sense  necessitat  de  prendre  cap  altre 
acord. El text íntegre de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2017 es 
publicarà al BOP de Girona, modificacions que entraran en vigor l’1 de gener de l’any 
2017”. 

 
Debat - A mesura que es va llegint les modificacions produïdes el secretari n’explica el 
contingut que es pot sintentizar en el fet que des de l’Ajuntament no s’incrementa cap 
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tribut. L’Augment de preus corresponents a les taxes 9 –tramitació d’activitats -  i 17 –
inspeccions administratives en matèria de salut pública - respon a l’augment de preus 
dels informes emesos pel SIGMA. L’augment de preus de la taxa 10 – 
subministrament d’aigua potable al municipi – respon a l’augment de preu aprovat per 
la Comissió de Preus de Catalunya que ja va aprovar-ho en resolució del 2015. En 
aquesta apartat l’Alcalde explica que d’entrada l’any 2015 es pretenia incrementar el 
preu de l’aigua un 11% i que es va aconseguir prorratejar-ho en tres anys.  
 
La resta de modificacions obeeixen a raons de sistemàtica i adequació a la normativa 
actual, sense modificació de preus. 
 
La regidora Roser de Palol (ROSER DE PALOL)  pregunta si hi ha alguna altra 
modificació, per exemple que afecti les bonificacions aprovades l’any anterior, 
responent l’Alcalde que no, que no hi ha altres modificacions que les aquí 
relacionades.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.  

7. Proposta d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa per la delegació de competències municipals en 
matèria de recollida, gestió i tractament de deixalles domèstiques i assimilables 
a domèstiques. 
 
Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa d’aprovació del 
Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per la 
delegació de competències municipals en matèria de recollida, gestió i tractament de 
deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques, la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“CONVENI PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE 
RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE LES DEIXALLES DOMÈSTIQUES I 
ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES 
 
Olot, la Garrotxa, el dia  

REUNITS: 

D’una part el Sr. Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la Garrotxa,  amb 
domicili a l’Av. Onze de Setembre, núm. 22, de la ciutat d’Olot., facultat per acord plenari del 
Consell Comarcal de la Garrotxa de data 7 de maig de 2015. 

I de l’altra el/la Sr. Pere Vila Frigola  Alcalde de l’Ajuntament de les Preses amb domicili al c. 
Major, 2, facultat per acord plenari de l’ajuntament de data 23 de novembre de 2016. 

MANIFESTEN: 

I.- Que l’article 42 del  Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de residus, estableix que la gestió dels residus municipals és una competència pròpia 
del municipi; i que aquest, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el 
servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus 
municipals. 
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Per altra banda, l’article 51 estableix les competències i funcions de la comarca,  establint que  
correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal 
del servei, de delegació dels municipis i d'assumpció d'aquest servei municipal per altres títols, 
d'acord amb la legislació de règim local. 
 
II. Que el Programa d’Actuació Comarcal (PAC) de la Garrotxa aprovat en sessió plenària de 4 
d’abril de 1995, preveu concretament a l’apartat de gestió de residus (capítol IV Medi Ambient), 
l’assumpció del servei a través del Consell Comarcal de la Garrotxa prèvia delegació formal 
dels municipis, de conformitat amb l’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
III. Que el Consell Comarcal de la Garrotxa té implementat el servei de recollida de deixalles en 
proximitat el qual es prestat a la majoria de municipis de la comarca a través d’un concessió de 
servei públic. 
 
IV. Que l’Ajuntament de les Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa volen establir els 
vincles de col·laboració necessaris per garantir una correcta gestió de les deixalles 
domèstiques i assimilables, d’acord amb la normativa vigent, i per això han consensuat 
formalitzar un conveni de delegació de competències d’acord amb la legislació de règim local 
vigent. 
 
V.- Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document: 

CONVENEN: 

Primer.- Que l’Ajuntament de les Preses delega i encarrega al Consell Comarcal de la Garrotxa 
l’exercici de les competències relacionades amb la gestió de les deixalles d’origen domèstic i 
assimilable, produïdes en el seu terme municipal; concretament i específicament les següents: 

a) Recollida selectiva de deixalles en contenidors d’àrees de proximitat 

b) Recollia selectiva de deixalles en contenidors d’àrees d’aportació 

c) Recollides sectorials de deixalles (voluminosos, piles, activitats econòmiques, etc.) 

d) Gestió de centres de recollia (deixalleries, plantes de transferència, etc.) 

e) Destí i tractament dels materials recollits als centres de gestió i tractament de residus 
autoritzats 

f) Sensibilització, campanyes i actuacions de comunicació dirigides als usuaris dels serveis 
relacionats amb la gestió de residus 

g) Proposta d’ordenances governatives i elaboració i aprovació dels reglaments de gestió i ús 
dels serveis relacionats amb la gestió de residus. 

h) Altres serveis o actuacions relacionades amb la gestió de les deixalles que puguin sorgir i 
sempre d’acord entre ambdues parts. 

Segon.-  El Consell Comarcal de la  Garrotxa es compromet a gestionar els serveis relacionats 
amb la gestió de residus que hagin estat delegats, amb les màximes garanties.   

Tercer.-  El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a desenvolupar els sistemes de 
recollida i gestió necessaris per complir amb la legislació vigent.  
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Quart.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a actualitzar i aprovar en el seu Ple 
el Programa de Gestió de Residus de la Comarca, que serà la base per a la implantació de 
nous serveis o la modificació dels previstos. 

Cinquè.- Que el desplegament de nous serveis, o la modificació dels actuals, no previstos en el 
Programa de Gestió de Residus de la Comarca s’implantaran només en funció de les 
necessitats i possibilitats i sempre per acord entre ambdues parts. 

Sisè.- L’Ajuntament de les Preses cedeix en propietat, a tots els efectes, els actuals 
contenidors de recollida de deixalles domèstiques i assimilables de les àrees de proximitat del 
municipi i ubicats a la via pública, al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

Setè.- L’Ajuntament de les Preses serà qui definirà la ubicació de les àrees de contenidors, les 
crearà i adaptarà i el Consell Comarcal de la Garrotxa col·locarà els nous contenidors o 
eliminarà els existents, sempre per acord entre ambdues parts i atenent a les necessitats i 
capacitats dels serveis. 

Vuitè.-  El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir i facilitar a l’Ajuntament 
els controls dels pesos dels residus produïts en el seu terme municipal, amb l’aplicació de les 
tècniques disponibles en cada moment. 

Novè.-  L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa a fer les inspeccions i 
controls necessaris, per fer el seguiment tant de la prestació dels serveis per part de 
l’adjudicatari com de l’ús que en facin els usuaris. 

Desè.-  El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a facilitar a l’Ajuntament els controls 
i seguiments realitzats en el seu terme municipal, sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti.  

Onzè.-  L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa a: 

a) A actuar com a interlocutor únic pel que fa a la transmissió d’informació sobre aquests 
serveis a l’Agència de Residus de Catalunya. 

b) A prestar el servei mitjançant qualsevol forma jurídica admesa en dret, i a la realització 
dels contractes públics necessaris per a la prestació dels serveis delegats, si així ho 
creu convenient i necessari per garantir el funcionament dels serveis. 
 

Dotzè.-  L’Ajuntament de les Preses es compromet a satisfer la quantitat del valor del cost dels 
serveis delegats, d’acord amb les corresponents ordenances fiscals comarcals o amb l’estudi 
econòmic anual que el Consell Comarcal aprova com a base per a la redacció de les 
corresponents ordenances fiscals municipals i el pagament es farà per mensualitats vençudes. 

Tretzè.- Ambdues parts es comprometen a mantenir-se informades de totes aquelles 
actuacions que puguin afectar el normal funcionament dels serveis. 

Catorzè.- L’Ajuntament de les Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa,  hauran de 
nomenar un representant per a resoldre de comú acord tot el no previst en aquest conveni.  

Quinzè. - Amb la signatura del present conveni s’entén que l’Ajuntament de les Preses acredita 
i autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa per a poder dur a terme els serveis que li han 
estat encomanats, donar-li la cobertura jurídica necessària per a la seva realització davant de 
tercers, així com la informació necessària. 
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Setzè.-  Aquest conveni i la seva delegació tindrà efectes a partir de l’entrada en funcionament 
del nou contracte de servei de recollida de deixalles en proximitat a la Garrotxa, que fou 
adjudicat per acord Plenari del Consell Comarcal de data 11 de desembre de 2014.  En cas de 
denúncia per qualsevol de les dues parts, caldrà considerar sempre els terminis dels contractes 
d’adjudicació i esperar  la seva finalització per tal de no afectar amb la renúncia a tercers.  En 
qualsevol cas, la renuncia unilateral s’haurà de fer per anys naturals complerts  i s’haurà de 
comunicar amb un termini mínim de tres mesos abans que finalitzi l’anualitat vigent.  

Dissetè.- Aquest conveni anul·la i deixa sense efecte qualsevol altre acord de delegació 
referent a la recollida, gestió i tractament de les deixalles domèstiques municipals signat entre 
el Consell Comarcal i l’Ajuntament de les Preses. 

Així ho acorden els compareixents, en representació de les seves respectives corporacions, i 
signen aquest conveni, a un sol efecte, en el lloc i  la data esmentats en l’encapçalament. 

Sr. Joan Espona i Agustín Sr. Pere Vila Frigola 

PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA 

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT  
DE LES PRESES” 

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

Primer.- Aprovar el Conveni transcrit per a la delegació al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, de les competències municipals en matèria de recollida, gestió i tractament 
de les deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques.  

 
Segon.- Nomenar l’Alcalde de les Preses com a representat de l’Ajuntament per a 

resoldre de comú acord amb el Consell Comarcal de la Garrotxa qualsevol aspecte 
que no estigui previst en el Conveni aprovat, de conformitat amb el que estableix el 
pacte catorzè.  

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

a la gestió del present acord.  
 
Abans d’iniciar la votació l’Alcalde explica que aquest conveni es renova any rera any i 
serveix perquè el Consell gestioni el servei de recollida de les deixalles i faci les 
corresponents licitacions. Informa que actualment la recollida la realitza Tallers 
Ambientals Vila i l’entrada a abocador la realitza Anfruns.  
 
ROSER DE PALOL  – Diu que s’està parlant de la recollida porta a porta i sembla que 
a Osona funciona i posa a la consideració del Ple la conveniència de saber com 
funciona responent l’Alcalde que n’està al corrent a l’igual que la implantació d’altres 
modalitats com el repartiment de bosses “inteligents” que permeten tirar les deixalles a 
un contenidor predeterminat evitant així que en els contenidors s’hi puguin deixar 
deixalles d’altres municipis. 
 
ROSER DE PALOL - Pregunta de qui son els contenidors nous i si es deixaran quan 
s’acabi la concessió. 
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L’Alcalde respon que de la conservació i reparació dels nous contenidors se’n 
responsabilitza l’empresa concessionària de la recollida però que en aquests moments 
no sap respondre qui n’esdevindrà propietari al fina de la concessió.  

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

8. Proposta d'aprovació del conveni tipus sobre l'allotjament de pàgines web, 
comptes de correu i dominis als servidors de la Diputació 
 
Vistes les bases reguladores del serveis en matèria d’administració electrònica als ens 
locals de la demarcació de Girona i la corresponent convocatòria de la Diputació de 
Girona. 
 
Vist que la pàgina web municipal actual, creada i allotjada als servidors de l’empresa 
Dígit Informàtica Olot, SL, necessita renovar-se per adequar-se a les normes 
d’accessibilitat i millorar-ne la imatge corporativa. 
 
Vist que les sol·licituds es poden formalitzar en qualsevol període de l’any. 
 
Vist que el servei no té cap cost per part de l’Ajuntament. 
 
Vist el “Conveni tipus sobre l’allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis 
als servidors de la Diputació” del tenor següent: 
 
“Conveni tipus sobre l'allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis als servidors de 
Diputació 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Diputació de Girona, representada pel seu president, [nom i cognoms], assistit pel Secretari 
General, [nom i cognoms], en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 17 de juny 
de 2008. 
 
[l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme dependent], representat per el/la [òrgan 
de govern], [nom i cognoms], assistit per el/la Secretari/a de la Corporació Sr/Sra [nom i 
cognoms]. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així com capacitat 
legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte. 
 
E X P O S E N 
 
La Diputació en exercici de les seves competències de cooperació local ( art. 91 del decret 
legislatiu de 28 d’abril, on s'aprova el text refós de la llei municipal i de regim local de 
Catalunya) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt 
diversos. Entre ells hi ha l'assistència en l'àmbit de noves tecnologies i sistemes d'informació. 
 
Per aquest motiu, les parts consideren convenient de subscriure aquest Conveni que conté les 
previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir l'allotjament als ordinadors de la 
Diputació de Girona de: Dominis d'internet, comptes de correu i pàgines web. 
 
P A C T E S 
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PRIMER – OBJECTE. 
 
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l'allotjament al centre de càlcul de Diputació de 
Girona de pàgines web, dominis o comptes de correu de [l’ajuntament/ Consell Comarcal/ Ens 
local/ Organisme dependents] (en endavant ...........). 
 
SEGON- ABAST DEL SERVEI PRESTAT. 
 
La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents: 
 
a) Manteniment de la infrastructura de xarxa de dades i de comunicacions necessària.  
b) Manteniment de la xarxa elèctrica necessària. 
c) Manteniment del servidors http, dns, smtp, imap, web mail i pop3 necessaris. 
d) Servei de talla-foc (“Fire Wall”) entre el centre de càlcul i la xarxa externa. 
 
TERCER - OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT. 
 
a) Garantir que l'ús que es faci dels serveis prestats compleixi la legalitat vigent. 
b) No instal·lar virus, programes espies ni cap programari que tingui per objectius espiar el 
tràfic de la xarxa o manipular ordinadors aliens. 
c) Destinar els serveis objectes d'aquest conveni i prestats per la diputació a les tasques 
pròpies de [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme]. 
d) No emmagatzemar informació que pugui ser considerada per la llei de protecció de 
dades de caràcter alt o mig. 
e) L'ajuntament és el responsable de la informació emmagatzemada a les pàgines web i a 
les bústies de correu. 
f) Atesa la titularitat de les comptes de correu, pàgines web o dominis correspon a 
[l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme] fer-se càrrec del pagament de llicències 
de software que utilitzi [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme] i no estiguin 
incloses en el punt c de l'apartat segon i de les despeses de registre de dominis. 
g) Sol·licitar per escrit les comptes de correu que és necessitin així com els registres que 
és vulguin allotjar. 
h) Actualitzar les pàgines web utilitzant  FTP o altres canals telemàtics posats a la seva 
disposició. 
 
QUART - INCIDÈNCIA DE LA LEGISLACIÓ SOBRE TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL i LA LLEI DE COMERÇ ELECTRÒNIC. 
 
1.Atesa la titularitat de [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme] sobre les dades 
emmagatzemades en el servidor, correspondrà a [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ 
organisme] l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a la 
Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i a la resta 
de normes concordants. Així com la llei de comerç electrònic. 
 
CINQUÈ – FINANÇAMENT. 
 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació el conjunt d’activitats necessaris per 
a la prestació dels serveis inclosos en aquest conveni. 
 
SISÈ - VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
 
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es 
preveu de vigència indefinida. 
 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o [l’ajuntament/ 
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consell comarcal/ ens local/ organisme] que encomana en compliment de la normativa 
aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització 
d’un nou Conveni. 
 
SETÈ - EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
El conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les dues parts. La denúncia del Conveni 
produirà efectes de finalització en un termini màxim de tres mesos comptats des de l’endemà 
de la notificació de la denuncia del conveni feta per qualsevol de les dues parts. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la data 
que s’assenyalen. 
 
[localitat], xx de xxxxxx de xxxx. Girona, xx de xxxxxx de xxxx. 
 
Per [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme]  Per la Diputació de Girona 
 
[òrgan unipersonal de govern o gestió] [òrgan unipersonal de govern o gestió] [Signatura] 
 [Signatura] 
[nom i cognoms] [nom i cognoms] 
 
El/La Secretari/a El/La Secretari/a 
 
[Signatura] [Signatura] 
 
[nom i cognoms] [nom i cognoms]”. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar la sol·licitud a l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Girona per a l’allotjament dels serveis de hosting de la pàgina web 
municipal, dominis i correus electrònics i del servei de creació de pàgines web. 

 
Segon.- Aprovar el “Conveni tipus sobre l’allotjament de pàgines web, comptes de 

correu i dominis als servidors de la Diputació” entre l’Ajuntament de les Preses i la 
Diputació de Girona. 

 
Tercer.- Encomanar i facultar a l’Alcaldia per realitzar totes les gestions necessàries 

per implementar el present acord. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies 

de la Diputació de Girona. 
 
L’Alcalde explica que en aquest assumpte hi ha estat treballant tot l’any l’informàtic 

municipal el Sr. J.B.C i que es tracta d’una pàgina web moderna i actualitzada que 
facilitarà complimentar els estendards de transparència.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

9. Precs i preguntes 
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La regidora ROSER DE PALOL demana sensibilitat i compromís respecte les accions i 
actuacions que promou l’AMI atès que tothom va estar a favor d’adherir-s’hi i en 
aquest sentit recorda que fa poc es va proposar la creació de l’Assemblea de Càrrecs 
Electes a la qual els regidors lliurament poden adherir-se i proposa que el pròxim dia 6 
de desembre es realitzi alguna actuació per demostrar que no es percep com un dia 
festiu.  

L’Alcalde respon que l’adhesió a l’Assemblea de Càrrecs Electes és una decisió 
personal que ha d’adoptar cada regidor individualment i manifesta que en la passada 
junta de Govern ja es va parlar de realitzar alguna actuació el dia 6 de desembre que 
cal acabar de concretar. 

ROSER DE PALOL – En relació al trànsit i pel que fa als Mossos d’Esquadra 
manifesta que cal trobar una solució pactada per tal que no sigui necessari avisar-los 
cada vegada que hi ha conflictes de trànsit doncs aquests són perfectament 
previsibles i coincideixen amb ponts o fires i activitats al municipi d’Olot.  

L’Alcalde respon que ara ja no cal avisar-los, venen sols, però són insuficients per 
manca d’efectius i que així ho va indicar en l’última reunió que va tenir amb el Director 
General de Carreteres i el Secretari General de Mobilitat.  

ROSER DE PALOL – Pel que respecte a la reunió relativa a la variant que se 
celebrarà en breu amb els tècnics del Departament de Carreteres de la Generalitat 
pregunta que se’n espera responent l’Alcalde que s’espera una definició de la variant 
respectuosa amb els  plantejaments efectuats per Vall de Bas i les Preses.   

ROSER DE PALOL – En relació als detectors del semàfors pregunta com està tot 
plegat, responent l’Alcalde que no té cap resposta. La regidora manifesta a l’Alcalde 
que compta amb el recolzament del seu grup i de l’Associació de Veïns per si 
considera necessari realitzar qualsevol actuació que pugui ajudar.  

ROSER DE PALOL – En relació a la parada del Bus que va d’Olot a Barcelona de 
forma directe pregunta qui decideix si para o no para al municipi, responent l’Alcalde 
que ho decideix infraestructures juntament amb el Departament de Transports 
Terrestres de la Generalitat. Que des de l’Ajuntament es va demanar que el bus que 
anava d’Olot a Barcelona parés a les Preses de la mateixa manera que ho feia el bus 
que va a Vic, però que el resultat de l’ús d’aquest últim (un promig d’un viatger/bus) no 
va ajudar gens. Afegeix que el fet que les Preses estigui només a 4 quilòmetres d’Olot 
i l’existència d’un bus transversal públic que permet als veïns del municipi desplaçar-se 
a Olot i agafar des d’allí el bus és un handicap en contra dels interessos dels veïns de 
les Preses.  

ROSER DE PALOL – Manifesta que cal insistir doncs només caldria parar si hi hagués 
gent esperant, més tenint en compte que la parada es troba a peu de la mateixa 
carretera, sense necessitat que el bus hagi de desviar-se ni modificar el seu trajecte no 
essent necessari que ho faci el bus directe però almenys si els que paren a Vic, el 
qual, recorda, perd mitja hora per anar a Vic.  

ROSER DE PALOL – Insisteix en la necessitat de fer un pla de mobilitat al poble. Hi ha 
punts negres com ara la Fogaina que cal resoldre. Manifesta que caldria definir un 
camí a seguir pels nens que van a l’escola per a la seva seguretat i la de la gent gran 
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doncs els nens sovint van amb patins i els poden fer caure. Proposa que hi ajudin els 
tècnics de trànsit.  

L’Alcalde manifesta que els principal problema és l’estretor dels carrers i que es pot 
optar per la solució dràstica de no deixar aparcar a cap carrer o adoptar solucions 
menys dràstiques com per exemple la que es va adoptar en permetre aparcar uns 
minuts al carrer Sant Sebastià, que va genera un gran enrenou.  

El regidor i enginyer LLUÍS Xancó explica que a l’estretor dels carrers cal afegir els 
interessos particulars de cada veí, doncs uns voldrien que no es pogués aparcar enlloc  
i d’altres, els que tenen negocis oberts, volen el contrari.  

La regidora Mari González posa l’accent en els problemes que genera l’aparcament de 
vehicles al matí davant de la Fogaina alguns sobre les voreres, altres amb ziga-zaga 
convertint el que hauria de ser el punt més segur de sortida a la carretera principal en 
un punt perillós i caòtic. Afegeix que sovint els aparcaments habilitats al davant estan 
lliures, que els diners invertits en pilones i altres mesures no han resultat i que si cal 
telefonar els Mossos d’Esquadra es faci. 

El regidor LLUÍS GUILLAUMES manifesta que ja s’avisen els Mossos d’Esquadra però 
el problema rau en que quan arriben els vehicles ja han marxat. Posa com a exemple 
els camions que aparquen a les voreres de la zona industrial, que genera danys i 
costos importants per al municipi. 

L’Alcalde explica que si es té la sort que els Mossos estiguin aquí no hi ha problema 
però normalment no és així. 

La regidora SUMPTA CROUS diu que potser el que caldria seria fer una campanya de 
conscienciació i difusió de comportaments cívics mostrant-se tots els compareixents 
conformes en que més que un problema de mobilitat es tracta d’un problema de 
civisme i que cal realitzar algun tipus de campanya de conscienciació perquè la gent 
no aparqui allà on no toca, per radio, posant-ho en coneixement dels nens a l’escola, 
la llar d’infants, fent advertiments als parabrises dels vehicles que incompleixin...... 

Els compareixents es mostren decebuts per la poca consciència cívica existent que es 
va fer palesa per exemple en la campanya de recollida d’excrements de gossos o en el 
fet que al davant dels pisos Luque cada dia s’amunteguin papers que tiren els pares, 
mares i avis que van a buscar els seus fills a la guarderia.   

ROSER DE PALOL – Posa en valor el guany obtingut amb l’aparcament de Boratosca 
i indica que caldrà donar algun “toc” a alguns veïns que encara no en fan ús.  

El regidor LLUÍS GUILLAUMES explica que és previst de fer una estesa de grava a 
l’aparcament i el regidor CARLES ROURA diu que a mida que es vagin oferint noves 
zones d’aparcament probablement es redueixin els problemes de mobilitat. 

L’Alcalde indica que en qualsevol cas l’adequació de parcel·les de terreny de 
particulars per a l’ús d’aparcament no és barata i que també es prepara la zona 
d’aparcament del Camp del Prat que ha de descongestionar d’aparcaments els carrers 
annexos.   
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ROSER DE PALOL – Tornant al tema de mobilitat diu que creu que seria molt 
convenient fixar un camí escolar. 

CARLES ROURA – Diu que es fa difícil fixar un camí únic. Que potser seria factible en 
el tros que va de l’església a l’escola doncs aquell tram és l’utilitzat per la gran majoria 
de nens però no veu com es pot delimitar un camí escolar a dins el casc urbà en la 
zona compresa entre l’església i la Fogaina, doncs els nens provenen de tots els 
carrers i cases i entén que del que es tracta es de conscienciar els conductors que per 
dintre del casc no es pot superar els 30 Km/h. 

ROSER DE PALOL – En relació al nou tram del bici carril que passa prop dels 
aparcaments del Pla de Vall manifesta que pel que els hi ha arribat la majoria de veïns 
no ho veuen bé. 

CARLES ROURA – Manifesta no tenir constància que la majoria de veïns no hi 
estiguessin d’acord. Explica que les obres es van notificar a la majoria de veïns i cap 
va exposar queixes al respecte. Que durant l’execució de l’obra es va atendre diferents 
peticions dels veïns tals com arreglar el parc, tallar uns arbres, arreglar bancs, canviar 
l’ubicació d’un focus... i manifesta que el tram del bici carril fins ara existent passava 
per un camí d’un particular. Que el nou tram està enllumenat.  

MARI GONZÁLEZ – Exposa que els grups de ciclistes segueixen passant per l’anterior 
trajecte. 

CARLES ROURA - Respon que caldrà posar en coneixement dels veïns els nous 
trams del carril bici, entre els quals també el que passa per darrera el Xingurri, el qual 
té més d’un any. Que donar a conèixer els nous trams és una qüestió aliena a si els 
veïns van ser informats del tram que passa prop dels aparcaments del Pla de Vall.   

MARI GONZÁLEZ – Diu que una cosa és preguntar i una altra notificar. Que molts 
veïns no estan d’acord amb el nou tram i que no n’han sabut res fins que han tingut el 
bici carril a tocar de casa seva. Que del que es tracta és d’informar abans de fer una 
cosa. 

CARLES ROURA – Explica que es va fer una nota informativa, un acte informatiu al 
Centre Cultural i es va notificar als veïns. Que a més es va atendre les peticions de 
diferents veïns al moment d’executar-se l’obra i insisteix que el tram per on passava el 
carril bici no era públic. Que no els hi és possible saber el malestar dels veïns si 
aquests no l’expressen al consistori.  

MARI GONZÁLEZ – Insisteix en la necessitat de preguntar, saber l’opinió dels veïns i 
informar i no limitar-se a notificar i reitera que hi ha molts veïns que estan 
disconformes amb el nou trajecte doncs els hi passa a tocar de casa seva. 

L’Alcalde manifesta que es donen per assabentats i obre un torn d’intervenció per al 
públic assistent.  

Pren la paraula el veí J.E el qual manifesta que ell va rebre una nota informativa en 
relació al nou trajecte del bici carril però que les línies dibuixades no coincidien amb 
l’obra executada. Que li consta que al menys 2 o 3 veïns estan molestos amb el nou 
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traçat doncs han perdut intimitat. Es pregunta si no es podria haver arribat a un acord 
amb el propietari del camí particular. 

Pregunta si està en funcionament la caldera de biomassa de l’escola la “Bòbila” 
responent l’Alcalde que sí. 

Finalment es fa ressò d’una noticia apareguda al diari relativa a actes de vandalisme 
succeïts a les Preses i Sant Jaume de Llierca, responent l’Alcalde que malgrat que la 
noticia ha aparegut en un diari recentment es tracta dels actes de vandalisme succeïts 
mesos enrere i que no se’n han reproduït d’altres.   
 
 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent 
les 23:30 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. 
 
 
Alcalde                                                       Secretari 
Sr. Pere Vila Frigola                En dono fe – Sr. Rafael Berga Vayreda 
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