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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADEL PLE DE  L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 
Núm.:   PLE 2016/6 
Data:   Dimecres, 5 d'octubre de 2016 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:30h del vespre fins a les 22:00h de la nit. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
RELACIÓ S’ASSISTENTS: 
 
Alcalde/president: Sr. Pere Vila Frigola:    Regidor electe de CiU 
Regidors/es:  Sr. Josep M. Cros Roca:   Regidor electe de CiU 

Sr. Lluís Guillaumes Picart:   Regidor electe de CiU  
Sr. Carles Roura Teixidor:   Regidor electe de CiU 
Sr. Lluís Xancó Vilas:    Regidor electe de CiU 
Sra. Assumpta Crous Ferrer:   Regidora electe de CiU 
Sra. Roser de Palol Masó:    Regidora electe d’ERC- Les 
Preses 
Sra. Mari González Arnau:    Regidora electe d’ERC- Les 
Preses 
Sr. Josep Ayats Nogué:     Regidor electe d’ERC- Les 
Preses 

 
Secretària interventora: Sra. Glòria Gou Clavera.  
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, declarada 
pública, per tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria 
següent: 
 
1. Aprovació de l’Acta del Ple ordinari núm. 5/2016 de 27 de juliol de 2016. 
2. Despatx oficial. 
3. Comunicacions d’Alcaldia. 
4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia 23/2016 a 30/2016. 
5. Modificació de crèdit núm. 3/2016. 
6. Precs i preguntes. 
 
 

 
1. Proposta d’aprovació de l’Acta del Ple ordinari núm. 5/2016 de 27 de juliol de 
2016.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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L’Alcalde pregunta si hi ha algún regidor que vulgui formular alguna observació a l’acta 
anterior.   
 
Pren la paraula la regidora Roser de Palol la qual manifesta que en la primera 
pregunta de l’apartat de “Precs i Preguntes” el grup d’ERC- Les Preses va deixar 
constància que ja feia un any que havien demanat les actes de les Juntes de Govern, 
les quals són públiques, i les havien seguit demanant repetides vegades i no els hi 
havien arribat. També feia un any van sol·licitar el dret a assistir a les Juntes de 
Govern sempre que es tractessin temes delegats del Ple i en un any no se’ls havia 
convidat a cap. Demana que quedi constància en acta d’aquests extrems.  
 
Es sotmet a votació dels assistents la rectificació proposada i s’acorda la seva 
modificació per unanimitat dels assistents.    
 
2. Despatx oficial 

L’alcalde comenta el despatx oficial més rellevant, d’acord amb el llistat 
d’assentaments dels escrits d’entrada presentats davant el Registre General d’entrada 
de la Corporació municipal.    
 
2.1 En data 15/09/20146 es va rebre una petició formulada pels Sr. JLLI i la Sra. MBB, 
d’accés als expedients corresponents a la llicències d’obres de construcció de 
l’habitatge del c/Hospital 4 i la llicència d’activitats del c/ Hospital 8,  fonamentada en el 
dret d’accés a la informació pública (Llei 19/2014).   

2.2 S’ha rebut provinent del SIGMA l’informe de sonometria corresponent a la Fusteria 
Lleras ubicada al C/Hospital, 6, segons el qual l’empresa compleix la normativa si 
treballa amb les portes tancades.  

2.3 S’ha rebut una sol·licitud provinent de l’Ajuntament de Perelada de renovació de la 
comissió de serveis de la secretària-interventora Mercè Comamala Laguna per 
treballar un any més a l’Ajuntament de Peralada, la qual ha estat acceptada.   

2.4 S’ha rebut l’informe de sonometria corresponent a l’empresa SACOPA SAU. Es 
favorable en horari diürn i desfavorable en horari nocturn, motiu pel qual s’efectuarà el 
corresponent requeriment.  

3. Comunicacions d’alcaldia. 

L’alcalde explica que:  

3.1 S’ha traspassat l’activitat “PLANETA MÀGIC”. El traspàs s’ha efectuat amb informe 
favorable del SIGMA. L’activitat passarà a nomenar-se “NENS CONTENTS”.  

3.2 En sessió de la Junta de Govern Local es va aprovar la signatura d’un conveni de 
cessió d’ús del CAMP DEL PRAT en virtut del qual el propietari el cedeix a 
l’Ajuntament amb destí a l’aparcament de vehicles.  
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3.3 Davant els problemes de subministrament d’aigua en una casa del barri de la 
Boada es va arribar a un acord a tres bandes entre SOREA, el propietari i 
l’Ajuntament, per a la instal·lació d’una bomba que garantís el correcte 
subministrament.    

3.4 En relació a la revisió cadastral que s’està efectuant, el responsable de l’empresa 
inspectora adjudicatària dels treballs de revisió, va facilitar a la corporació en data 30-
8-16 un llistat d’immobles afectats i va requerir l’Ajuntament per tal que en un termini 
no superior als 30 dies li facilités la documentació acreditativa d’aquestes variacions. 
En total es tractava de 289 finques. La documentació va ser recercada per l’Ernest, 
l’Olga, la Maria i la Mariona i es van entregar dintre de termini les corresponents fitxes i 
documentació requerida. A més se li va facilitar informació relativa a la situació d’altres 
immobles que també presentaven discrepàncies entre la realitat i el cadastre. A partir 
del primer trimestre del proper any els propietaris afectats per aquesta regularització 
cadastral començaran a rebre les corresponents comunicacions.  

3.5 Després del concurs públic convocat a l’efecte, i com a resultat del proccés selectiu 
mitjançant concurs oposició lliure, els membres del tribunal qualificador van formular 
proposta de nomenament com a secretari interventor interí de l’Ajuntament de les 
Preses el Sr. Rafael Berga Vayreda. En conseqüència es procedirà a elevar aquesta 
proposta a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.  

 
3.6 S’ha procedit a repassar expedients iniciats fa mesos que requerien de 
publicacions en diaris oficials i s’ha constatat que com a conseqüència dels problemes 
haguts en l’ocupació de la plaça de secretaria, no s’havien publicat els edictes 
corresponents a l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’execució 
alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipal de l’ajuntament de les  
Preses mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat i del reglament 
intern per a l’ús de les zones esportives municipals. S’han realitzat les corresponents 
publicacions.  
 
3.7 En relació a l’assumpte de la variant i les rotondes es va tenir un primer contacte 
amb els representants dels veïns els Srs. Miquel Costa i Francesc Ventura que 
formaran part d’una comissió de seguiment. A la trobada hi varem assitir les regidores 
Roser de Palol i Mari González. L’objectiu és que els veïns i tots els regidors estiguin 
al corrent dels passos que es van fent en relació a aquest assumpte i que tothom  
pugui expressar el seu parer abans que l’Ajuntament prengui una decisió.   

 
3.8 Els alcaldes d’Olot, la Vall de Bas i les Preses es van reunir i van expressar al 
Conseller d’Obres Públiques la seva voluntat i compromís en relació al projecte de la 
variant (un carril i no una autovia), davant les exigències del grup empresarial EURAM 
que aboga per dos carrils d’anada i dos de tornada.  

4. Dació en compte del Decrets d'Alcaldia 23/2016 a 30/2016 
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PRIMER - De conformitat amb el què disposa l'article 42 del Reglament d'Organització 
i Funcionament deis Ens Locals, es dóna compte al Ple deis Decrets d'Alcaldia 
números 23 a 30. 
 
Decret d'Alcaldia núm. 23/2016, de data 16 d'agost de 2016: Relació provisional 
d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per ocupar amb caràcter interí, el 
lloc de treball de secretaria intervenció de l'Ajuntament de les Preses. 
 
Decret d'Alcaldia núm. 24/2016, de data 18 d'agost de 2016: Decret d'Alcaldia per 
l'atorgament d'una llicència d'activitat de caràcter extraordinari al Cercle de Cultura 
Tradicional i Popular Marboleny per desenvolupar els proper dies 23 i 28 d'agost el 
Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses - Esdansa. 
 
Decret d'Alcaldia núm. 25/2016, de data 31 d'agost de 2016:  Decret d'aprovació 
d'una sol·licitud de subvenció al Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya per al programa "Tu ets jove a les Preses", en el marc de la 
convocatòria del Pla local de Joventut. 
 
Decret d'Alcaldia núm. 26/2016, de data 31 d'agost de 2016: Decret de pròrroga per 
raons de màxima urgència deis contractes de M.G.N i M.F.C. 
 
Decret d'Alcaldia núm. 27/2016, de data 5 de setembre de 2016: Decret d'aprovació 
d'una subvenció per despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic 
d'obres i serveis pel període 2016-2017 (PUOSC 2016-2017) destinada al servei de 
jardineria (2016) i obres a la Piscina (2017). 
 
Decret d'Alcaldia núm. 28/2016, de data 5 de setembre de 2016 : Decret d'aprovació 
definitiva de la relació d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la 
selecció amb caràcter interí, del lloc de treball de secretaria intervenció de l'Ajuntament 
de les Preses. 
 
Decret d'Alcaldia núm. 29/2016, de data 27 de setembre de 2016: Conformitat a la 
petició formulada per l'Ajuntament de Perelada de renovació de la comissió de serveis 
de la secretaria interventora Mercè Comamala Laguna 
 
Decret d'Alcaldia núm. 30/2016, de data  28 de setembre de 2016: Sol·licitud de 
designa del Sr. Rafael Berga Vayreda per ocupar el lloc de treball de secretaria 
intervenció amb caràcter interí. 
 
5. Proposta d'aprovació inicial de modificació de crèdit 03/2016 

Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
De conformitat amb l’article 177 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan hagi de 
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no 
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el 
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de 
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, i de suplement de crèdit, en el 
segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.177
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sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre 
informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 
art.169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies 
hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament 
Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació 
de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit. 
 
En el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció de nou 
acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la Secretaria 
General. 
 
Vistos els informes de la Intervenció de 27 de setembre de 2016. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, segons el 
detall següent: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT N. 3 

  
     MODIFICACIONS D'APLICACIONS DE DESPESES 

     DESPESES         
SUPLEMENT DE 
CRÈDIT         
          

453 21000 CONSERV. VIES PUBLIQUES   5.000,00   
341 48000 PREMI CARTELL GALA   78,02   

171 61908 
REORDENACIÓ PATI 
AJUNTAMENT + JOCS   9.000,00   

326 62200 VESTIDORS LLAR D'INFANTS   35.000,00   
          
        49.078,02   
          
          

CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS         

          
1532 61914 ASFALTAR C/ ENGINYERS   45.000,00   

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.169
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d4bb0&producto_inicial=P&anchor=ART.169
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1532 63159 
ACTUACIONS CARACTER 
PUNTUAL   50.000,00   

933 63254 
OBRES COMPLEMENTARIES 2n 
PLANTA   12.000,00   

          
      SUBTOTAL: 107.000,00   

     
   

TOTAL: 156.078,02   

     
     
     FINANÇAMENT 

   
     87000 ROMANENT LLIURE PER A DESPESES GENERALS 156.078,02   

           TOTAL: 156.078,02   
  

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

 
Amb caràcter previ a la votació l’Alcalde fa una explicació de les partides:  
 
1) Suplements de crèdit.  
 
La relativa a la conservació de vies públiques ve determinada pel compromís 

adquirit de col·locar reductors de velocitat.   
 
L’increment de la partida corresponent al premi cartell de gala porta causa d’un petit 

increment que no s’havia previst inicialment.  
 
La corresponent a la reordenació del pati de l’Ajuntament i jocs respon a la 

necessitat d’adequar la instal·lació dels jocs a la normativa de seguretat vigent que ha 
exigit la col·locació de més sauló i cautxú doncs el gruix del sauló existent era 
insuficient. Es va aprofitar a més  per col·locar el detall de la faràndula del poble a la 
zona de jocs. 

 
La remodelació dels vestidors de la llar d’infants també ve exigida per la normativa 

de seguretat aplicable. Es faran obres als lavabos i als canviadors de manera que es 
garanteixi que quan les educadores estiguin amb els més petits canviant-los segueixin 
veient els altres nens/es que no canvien. L’obra s’executarà en dues fases, la 1ª 
aprofitant les vacances de nadal i la 2ª aprofitant la quinzena d’agost en que el casal 
està tancat.  

 
2) Crèdits extraordinaris.   
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En resposta a la pregunta del regidor Josep Ayats l’Alcalde explica que l’asfaltat del 
c/Enginyers no arribarà fins al Paddle. Només es farà el primer tram que es el que està 
més malmès i per on circulen més vehicles.  

 
La partida d’actuacions de caràcter puntual que sempre havia estat oberta es 
recupera. Ja hi era present en pressupostos anteriors i serveix precisament per poder 
abordar aquest tipus d’actuacions que no tenen una previsió prèvia com pugui ser per 
exemple arreglar la reparació del teulat de la casa de fusta annexa a la casa de 
colònies que tenia goteres.  
 
Pel què fa a les obres complementàries a la 2ª planta no es tracta d’un afegit per una 
deficient previsió sinó que es correspon a l’adquisició i instal·lació d’estanteries a 
l’objecte de re-col·locar expedients administratius recents, de consulta probable, que 
actualment es troben al local de la brigada conegut com “La Fusteria”.  
 
El finançament de totes aquestes partides prové de romanent lliure per a despeses 
generals per un import total de 156.078,02  €.  
 
Pren la paraula el regidor Josep Ayats el qual exposa que en relació a la llar d’infants 
recorda que ja hi havia una partida pressupostària destinada a la seva reparació 
d’import 5000 € i pregunta a què obeïa. 
 
L’Alcalde respon que aquesta partida responia a la redacció del projecte d’obra, el qual 
finalment no va costar tots aquests diners i l’increment de partida obeeix a la seva 
execució. Explica que el projecte es fruït del treball conjunt dels tècnics de 
l’Ajuntament, la directora i les educadores de la llar d’infants, i dels propis redactors del 
projecte i que del que es tracta és que tots ells es posin d’acord en detalls de la seva 
execució, ja que si bé l’execució del l’obra civil és ineludible (per exemple l’obertura de 
rases per anar a buscar el clavegueram), hi ha altres aspectes relatius a les obertures, 
portes, vitralls...etc,  que poden variar uns 5 o 6 mil euros, amunt o avall. Explica que 
la provisió respon a la totalitat de l’obra.   
 
El regidor Josep Ayats pregunta si hi ha un projecte global és a dir, si amb aquestes 
obres es complirà definitivament amb tots els requisits legals que són exigibles a totes 
les estances de la llar d’infants, responent l’Alcalde que sí, i que s’hi inclouen també 
les obertures del costat. 
 
Sotmesa la proposta a votació la mateixa és aprovada per majoria absoluta amb el vot 
favorable dels 6 regidors de CIU i l’abstenció dels 3 regidors de ERC- Les Preses 
 

6. Precs i preguntes. 
 

6.1  El regidor Josep Ayats pregunta si el tram del carril bici que passa per l’Avda. 
Constitució pel darrera les cases que es varen fer es manté seguint el mateix 
camí que hi ha actualment o si variarà i en aquest cas si es disposa del nou 
traçat i si els veïns hi estan d’acord.  
 
El regidor Carles Roura respon que el traçat no és manté i que es disposa del 
nou traçat. Que no sap si tots els veïns hi estan d’acord però que el traçat 
actual no es pot mantenir atès que passa per un camí de titularitat privada i a 
més el traçat actual passa per una zona molt obaga. Realitzades per part del 
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regidor Carles Roura les explicacions oportunes sobre paper el Josep Ayats 
conclou que el carril bici separarà la zona d’aparcament de la zona del camp 
de futbol, responent l’Alcalde afirmativament.  
 
El regidor Josep Ayats pregunta si amb això es redueix una mica el camp de 
futbol, responent el regidor Carles Roura de forma afirmativa.  
 
L’Alcalde explica que els veïns del sector estan assabentats del nou traçat. 
Que l’aparcament ja està acabat. Que passat festes es farà el bici carril per 
darrera i per la zona davantera una vorera per evitar que els cotxes s’apropin 
massa a les parets de les cases.  
 

6.2 El regidor Josep Ayats previ constatar que no hi ha els plànols corresponents a 
l’obra d’accés al camp de futbol i que tampoc està massa concretada l’obra, 
pregunta com es va fer la previsió pressupostària corresponent a aquesta 
partida d’import superior als 13.000 euros.  
 
El regidor Carles Roura explica que com a conseqüència d’una subvenció de la 
Diputació de Girona destinada a la realització d’actuacions urgents d’adaptació 
a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius 
existents, es va demanar als serveis tècnics municipals que fessin una 
memòria valorada del que costaria treure les vigues del camp de futbol i fer un 
camí d’accés. Que la partida pressupostària obeeix a aquesta memòria 
valorada, la qual va ser presentada a la Diputació per a l’obtenció de la referida 
subvenció, i això va motivar la modificació pressupostària d’aquesta partida. 
Que l’Ajuntament ha estat inclòs en llista d’espera per a l’obtenció d’aquesta 
subvenció. Que la referida obra s’emmarca en el sí d’un projecte més ampli 
que a més de l’adequació de l’accés al camp de futbol, també preveu obres a 
l’aparcament, la millora de la seguretat a la zona esportiva i obres en el centre 
cultural.  
 
La regidora Roser de Palol pregunta si és més factible muntar els vestidors a 
l’Òliba que allargar els actuals, responent el regidor Carles Roura que es 
pretén donar al camp tota la llargada possible.  
 
El regidor Josep M. Cros Roca explica que no era possible l’ampliació dels 
vestidors pel costat de l’entrada al camp de futbol en ser zona verda i tampoc 
ho era per l’altra costat atès que allí la gaia s’estreny.  
 
L’Alcalde explica que aquesta zona verda ho és a resultes d’una permuta 
operada en el seu dia en virtut de la qual urbanisme va autoritzar traslladar una 
zona verda sense sentit que quedaba ubicada al costat de la comarcal, a la 
zona d’equipament esportiu. Explica que amb aquella permuta l’Ajuntament va 
quedar exhonerat d’indemnitzar el propietari.   
 

6.3 El regidor Josep Ayats pregunta, en relació al tema de les rotondes si hi ha un 
estudi de viabilitat de les rotondes fet per la Generalitat que es pugui consultar.  
 
L’Alcalde respon que sí i que li deixarà una còpia preparada.  
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6.4 La regidora Roser de Palol pregunta quina valoració es fa de l’activitat 
desenvolupada per EMPRIS durant l’estiu.  
 
L’Alcalde explica que el balanç econòmic no ha estat positiu, en haver-se 
incrementat notablement la despesa com a conseqüència d’haver hagut de 
contractar més monitors, retocar nòmines i ser encara més estrictes en el 
compliment de les “ratios” de nens i monitors. La regidora Assumpta Crous 
Ferrer afegeix que aquest any hi ha hagut una reducció molt important de nens 
inscrits, concretament de l’ordre dels 60 nens. L’Alcalde diu que creu recordar 
que s’ha passat dels 440 nens/nes l’any 2015 a 360 nens/es l’any 2016.  
 

6.5 La regidora Roser de Palol pregunta si s’ha realitzat alguna revisió dels preus i 
les activitats que es desenvolupen al Centre Cultural –  

 
El regidor Lluís Xancó exposa que s’ha previst repercutir part del preu de la 
calefacció als usuaris.  

 
L’Alcalde explica que ara és quan la gent demana de programar noves 
activitats, a les quals s’exigeix que proposin preu i que acompanyin la 
corresponent assegurança de responsabilitat civil.  

 
La regidora Roser de Palol manifesta que ella es refereix a si s’ha revisat amb 
la gent que proposa de realitzar activitats d’establir preus baixos per a les 
diferents activitats que garanteixi que tothom pugui accedir-hi, responen el Sr. 
Xancó que els preus actuals de les diferents activitats que es desenvolupen al 
Centre Cultural ja són baixos.  

 
6.7 La regidora Mari González Arnau comenta que potser seria interessant que la 

comissió Ésdansa es reunís per fer una valoració de com va anar el festival, 
responent l’Alcalde que ho tenen en ment i que es farà quan director del festival 
estigui en disposició.    
 

6.8 La regidora Mari González Arnau comenta el tema dels reductors de velocitat 
dels carrers c/Lilà i Orquídea i l’Alcalde indica que també ho té present i que els 
avisaran perquè puguin donar el seu parer al respecte abans de col·locar-los.  
 

6.9 La regidora Mari González Arnau pregunta com es previst de resoldre el 
problema dels arbres que aixequen les voreres. L’’Alcalde explica que està 
programat tallar-ne algun i treure els vuit lledoners que hi ha al Ptge. Girona 
amb Avda. Constitució. Afegeix que cal resoldre el problema derivat del fet que 
hi hagi persones que aparquen el seu vehicle a la vorera esquerra del Ptge. 
Girona.  
 
6.9.1 La regidora Roser de Palol pregunta si hi va haver algun motiu per no 

posar l’estelada al costat de la senyera, ambdues facilitades pel Consell 
Comarcal, durant la Diada, responen l’alcalde que no hi va haver cap 
motiu ni decisió expressa al respecte i que per la Diada l’Ajuntament va 
penjar un total de 40 estelades al municipi.  

 
6.10 La regidora Mari González Arnau pregunta si s’han acabat les 

bretolades protagonitzades per alguns joves del municipi, responent l’alcalde 
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que en teoria sí, que els mossos d’esquadra van realitzar una actuació directe 
amb aquests joves però que durant l’agost hi van haver altres bretolades de 
persones hostatjades al càmping. La regidora Mari González comenta que 
caldria efectuar alguna actuació amb les motos especialment els caps de 
setmana i vespres.   
 
 

6.11 La regidora Roser de Palol pregunta com estan les concessions – 
L’Alcalde respon que les concessions és un dels temes que amb el cobriment 
de la plaça de secretari interventor s’ha de resoldre i que s’han de licitar les 
corresponents a la casa de colònies, l’estació, el bar la plaça, i el baixador de 
Codella. Que cal fer reformes a les diferents edificacions i preparar licitacions 
amb condicions atractives. Que en relació a la casa de colònies els tècnics 
municipals han donat el vist i plau a les obres consistents en canviar la tela del 
sostre, teules, fer un lavabo a sota l’escala o fer un rentador a fora per tal que 
els nens/nes puguin netejar-se sense necessitat d’anar al primer pis de la casa.  

 
 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent les 
22:00 h de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que signa el Sr. alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
Sr. Pere Vila frigola           En dono fe – Sra. Glòria Gou Clavera 
 
 
 


