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

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE 2016/4 
Data:   Dimarts, 1 de juny de 2016 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:30h del vespre fins a les 11:00h 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 

 
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: 
 
1. Aprovació definitiva de les actes següents: 

 
1.1. Acta del Ple 2016/2 ordinària de 29 de març de 2016. 
1.2. Acta del Ple 2016/3 extraordinària de 18 d’abril de 2016. 

 
2. Sorteig dels membres de la mesa per les eleccions estatals de 26 de juny 2016. 
 
3. Decrets d'alcaldia. 
 
4. Despatx oficial.  
 
5. Comunicacions d’alcaldia. 
 
6. Dació en compte de la classificació per la licitació del servei de jardineria pel 2016. 
 
7. Dació en compte de la contractació temporal de les senyores MG i MF. 
 
8. Punts d’urgència. 

 
9. Precs i preguntes. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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A proposta de l’Alcalde i atès que ha vingut expressament un tècnic del Consell 
Comarcal de la Garrotxa amb el programa informàtic necessari per a poder realitzar el 
sorteig dels membres de la mesa per les eleccions estatals de 26 de juny de 2016, 
s’acorda invertir els punts 1 i 2 de l’ordre del dia de tal manera que l’indicat sorteig 
passarà a ser 1er punt de l’ordre del dia i la proposta d’aprovació de les actes de les 
sessions del Ple de 29 de març i 18 d’abril de 2016, passarà a ser el 2n. punt de l’ordre 
del dia.  
 
1.Sorteig dels membres de la mesa per a les eleccions estatals de 26 de juny 
2016. 
 
Atès que s’ha de realitzar la constitució de la Mesa Electoral d’aquest municipi amb 
vista a les properes eleccions generals, que se celebraran el dia 26 de juny, amb el 
sorteig i designació dels Presidents de Mesa, Vocals, i Suplents per a cadascun d’ells. 
 
Ateses les atribucions previstes als articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació 
als articles 26 i 27 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 
General. 
 
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda: 
 
Realitzar dins d’aquesta sessió plenària el sorteig de les persones que han d’integrar 
la Mesa Electoral per a les properes eleccions municipals, i designar-les per al càrrec 
que surtin escollides. Es resol elegir 4 suplents per càrrec en previsió d’eventuals 
excuses que puguin ser acceptades per la Junta Electoral Local.  
 
Acte seguit es procedeix al sorteig amb el següent resultat:  
 
MESA A 
 
President/a – MªRosa Engracia Casi Preciado 
1r. suplent/a president/a – Marta Mercader Aulinas 
2n. suplent/a president/a – Patricia Aguilera Díaz 
3r. suplent/a president/a – Barbara Fumado Dube 
4rt. suplent/a president/a - Montserrat Miñanmo Rios 
 
1er vocal – Ana Maria Ibañez Somovilla 
1r. suplent/a 1er vocal – Lourdes Dorca Vert 
2n. suplent/a 1er vocal– Agnés Comellas Ventula 
3r. suplent/a 1er vocal– Rafael Garcia Comas 
4rt. suplent/a 1er vocal – Pedro Duran Masoliver 
 
2n vocal – Francesc Xavier Fàbregas Duran 
1r. suplent/a 2n vocal – Roser Juvanteny Torrent 
2n. suplent/a 2n vocal– Mireia Bassols Casi 
3r. suplent/a 2n vocal– Pedro Puig Estartus 
4rt. suplent/a 2n vocal – Jorge Arbat Garijo 
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MESA B 
 
President/a – Sònia Ayats Ferres 
1r. suplent/a president/a – Mª Teresa Vilarrasa Plana 
2n. suplent/a president/a – Jordi Llach Casals 
3r. suplent/a president/a – MF Corominas 
4rt. suplent/a president/a – Eduard Vidal de Palol 
 
1er vocal – Valentin Sola Sau 
1r. suplent/a 1er vocal – Maria Alejandra Moldon Quintero 
2n. suplent/a 1er vocal– Josefa Sala Margui 
3r. suplent/a 1er vocal– Carmen Nogué Garriga 
4rt. suplent/a 1er vocal – Lluch Domènech Sadurní 
 
2n vocal – Jose Maria Costa Roca 
1r. suplent/a 2n vocal – Ferran Roure Planella 
2n. suplent/a 2n vocal– Lidia Rich Rius 
3r. suplent/a 2n vocal– Carla Domènech Sadurní 
4rt. suplent/a 2n vocal – Eva Tarres Barcons 
 
Efectuat el sorteig procedeix notificar la designació a les persones escollides, fent-los 
entrega del manual d’instruccions amb les funcions que els pertocaran el dia de les 
eleccions i trametre la documentació pertinent a la Junta Electoral d’Olot.  
 
2.Proposta d’aprovació de les actes de les sessions següents: 

 
1.1. Acta del Ple 2016/2 ordinària de 29 de març de 2016. 
1.2. Acta del Ple 2016/3 extraordinària de 18 d’abril de 2016 
 
En relació a l’acta del Ple 2016/2 ordinària de 29 de març de 2016 el Sr. Josep Ayats 
Nogué fa notar que l’assumpte inclòs en l’ordre del dia amb el nº5, relatiu a la proposta 
d’aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis urbans, 
edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, no hi surt el resultat de la 
votació, la qual va ser favorable a l’aprovació de la proposta per unanimitat dels 
assistents. Es constata l’error i es resol modificar l’acta fent constar el resultat de la 
votació (favorable a l’aprovació de la proposta, per unanimitat dels assistents).  
 
En relació a la mateixa acta del Ple 2016/2 ordinària de 29 de març de 2016, en el punt 
primer de l’ordre del dia, apartat 1, consistent en la Proposta d’aprovació de les 
diferents actes plenàries anteriors, la Sra. Roser Palol exposa que allà on diu: “La Sra. 
Roser Palol demana que en les actes es faci constar els arguments de les votacions 
(SIC)”; hauria de recollir “que si bé el seu grup es va mostrar conforme amb què per a 
l’aprovació d’aquelles actes concretes no calia que hi figurés les argumentacions de 
vot, degut a les dificultats generades per la baixa de la secretària, també es va dir 
expressament que en endavant, en les actes futures sí hi haurien de constar les 
argumentacions que justifiquen els vots dels diferents regidors”.   
 
S’accepta l’esmena i s’acorda modificar l’acta.   
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En relació al punt tercer de l’ordre del dia de l’acta del Ple 2016/3 extraordinària de 18 
d’abril de 2016, corresponent a la proposta d’aprovació de modificació del sou de la 
Sra. OA, la Sra. Roser Palol, fa notar que hi ha un error de transcripció doncs allà on 
diu que l’Ajuntament té l’obligació de pagar uns 40 euros anuals en concepte de 
formació, ha de dir 40 hores anuals en concepte de formació.  
 
Es constata l’error de transcripció i s’acorda la seva esmena.  
 
Una vegada s’ha acordat introduir les esmenes apuntades es sotmet a votació la 
proposta d’aprovació de les actes, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.  
 
3.Decrets d’Alcaldia. 
 
Vist que per motius d’urgència l’Alcaldia va aprovar els decrets que es relacionen tot 
seguit: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 9/2016, de data 11 de març de 2016: Decret d'aprovació d'un 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per l'arranjament del camí d'accés al 
mirador de Puig Rodó, en el marc de les actuacions en camins rurals i matèria forestal. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 10/2016, de data 11 de març de 2016: Decret d'aprovació d'una 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per les activitats culturals i 
pavimentació i aparcament en el marc de la convocatòria del Fons de cooperació 
econòmica i cultural per l'any 2016. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 11/2016, de data 12 d’abril de 2016: Decret d'aprovació d'una 
sol·licitud de subvenció a l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona per a la 
instal·lació d'una caldera i xarxes de calor de biomassa a l'Ajuntament de les Preses. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 12/2016, de data 28 d’abril de 2016: Decret d'aprovació d'una 
sol·licitud de subvenció per a l'organització d'un esdeveniment de caràcter firal a la 
Diputació de Girona, per a l’organització d’una fira d’herbes remeieres. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 13/2016, de data 10 de maig 2016: Decret d'Alcaldia 
d'aprovació d'un nomenament del Sr. Rafael Berga Vayreda per exercir les funcions de 
Secretari-interventor de l'Ajuntament de les Preses de manera excepcional i 
provisional. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/2016, de data 10 de maig de 2016: Decret d'Alcaldia d'una 
sol·licitud de subvenció pel finançament del Torneig per Amputats en el marc de la 
convocatòria per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social de 
DIPSALUT. 
 
D’acord amb això exposat, emeto la següent proposta: 
 
Primer.- Donar compte dels present acord davant el Ple de la Corporació. 
 
4.Despatx oficial. 
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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, a saber:   
 
4.1 S’ha rebut un recordatori del Síndic de Greuges per saber si hi ha hagut més 
incidències amb les matriculacions a la Bòvila i una vegada contestat el requeriment 
en sentit negatiu, des de la Sindicatura han donat per tancat l’expedient.  

 
4.2 El dia 27 l’empresa concessionària de l’antiga Estació ha presentat una instància 
posant en coneixement del consistori que no tenen intenció de presentar-se a la 
propera licitació. Se’n desconeixen els motius i hi ha prevista una reunió el proper 
dijous per a tenir un canvi d’impressions.  

 
4.3 El regidor Josep Ayats ha demanat la liquidació del pressupost 2015 i del balanç i 
compte de situació. S’informa que aquesta documentació acaba de ser preparada i li 
serà facilitada en breu.  

 
5. Comunicacions d’alcaldia.  
 
L’Alcalde explica que:  
 

- El passat cap de setmana varen visitar la Garrotxa un grup d'estudiants de la 
Universitat de Cornell (USA) els quals van visitar el parc de la Pedra Tosca. 
Varen ser guiats per en Joan Ayats per explicar-los  la gestió del parc i la 
recuperació d'espècies, explicant els seus orígens. Se`ls va fer entrega del 
llibre de la biennal i fullets informatius del municipi. 
 

- El dia 11-5-16 al Casal Marià, sessió amb Mossos, Dep. Interior per fer un 
repàs de tot el tema de permisos, obligacions, mesures seguretat, alcohol, 
edat, dret admissió i molt concretament per a les ACTIVITATS 
D’ESPECTACLES PUBLICS I ACTIVITATS RECRETIVES DE CARACTER 
EXTRAORDINARI. 
 

- El desplegament del canvi de contenidors que havia de començar el 23/5 ha 
quedat en suspens per problemes amb el subministrador dels contenidors, els 
quals provenen d’Alemanya. Es faran dues sessions públiques informatives i es 
preveu entregar al veïns una bossa groga pels envasos lleugers que després 
els veïns hauran de dur als contenidors. 
 

- Reunió amb el Sr. M. per tal que cedeixi en ús el camp del carrer Camp del 
Prat per adequar-lo per aparcament pels esdeveniments zona Centre cultural, 
Pista Poliesportiva i C.F. les Preses. És previst de signar un conveni com es va 
fer amb els terrenys de l’estació. En aquesta finca ja hi havia signat la cessió 
de la part de baix paral·lela al carrer per aparcament. 
 

- Reunió amb el Sr. E., propietari de la finca paral·lela al carrer continuació del 
carrer Hospital cap al carrer de la Mata, per tal que cedeixi uns 4 metres al llarg 
i adequar el vial i asfaltar de manera que es pugui circular amb vehicle, 
facilitant l’accés a la casa de Colònies i el Càmping per aquesta zona, evitant el 
pas pel carrer Major. Resta pendent aclarir el resultat de la proposta. 
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- El dia 27-5-16, esmorzar/reunió amb empresaris, junt amb alcaldes d’Olot i la 
Vall de Bas en el que varen exposar la seva posició empresarial sobre la 
variant de les Preses i Olot. Demanden que sigui per la vall també de 2+2. Tant 
Vall Bas com nosaltres varem defensar l’1+1, per tal d’evitar un major impacte 
en el territori, donat que la continuïtat cap a Bracons es 1+2 de pujada i 1 sol 
de baixada, com també 1+1 de Torelló fins a la C.17. 
 

-  En el dia d’avui (1-6-16), visita dels alcaldes de Les Preses, Olot i Vall de Bas i 
tècnics dels ajuntaments amb els Srs. XF., R.F., D.P. i el Cap de projectes. 
Exposen la situació de la variant de les Preses per la plana de la Vall de Bas, 
recollint les observacions fetes pels dos municipis pel què fa a l’entrega 
després del túnel de Bracons i també a la zona de Codella. No es faria la 
macro rotonda després de la baixada del túnel, es seguiria cap una part molt 
propera a l’actual C152, prop de Can Pere Quel per llavors girar a l’esquerra i 
seguir el recorregut del riu i fins a la zona de Codella en que s’entregaria al 
túnel d’Olot més cap a la dreta, entre Cal Vigatà i Codella. Es queda per 
presentar aquesta nova definició per d’aquí unes 3 setmanes al nostre territori. 
 

- També en el dia d’avui, exposen la proposta de les dues rotondes, també 
recollint els suggeriments dels ajuntaments. Zona la Bòbila: que es reguli i es 
restringeixi l’entrada de vehicles cap a la zona de Càrniques Vall de Bas. Zona 
Olot: ubicada davant del carrer Orquidea per evitar la zona del torrent on, a 
més, hi ha el pou d’aigua i representaria més problemes amb l’ACA i un 
important increment del cost. Es dibuixa el carrer de connexió a la Ctra. 
St.Privat però que serà un projecte a part. D’aquí a final 2016 els dos projectes 
estarien licitats i la seva execució es realitzaria l’any 2017. 
 

Després d’un intercanvi d’opinions entre la regidora Roser de Palol, el regidor Carles 
Roure i l’Alcalde, aquest últim demana no extendre’s en aquest assumpte perquè hi ha 
prevista una sessió informativa pública el dia 16 de juny on s’abordaran les possibles 
solucions al problema i s’acorda parlar-ne més extensament al final del ple.   
 
6. Dació en compte de la classificació de les propostes per a la licitació del 
servei de jardineria municipal de les Preses, per a l’any 2016.  
 
S’informa que essent les 20:45 hores del dia 18 de maig de 2016, es va procedir al 
procediment d’obertura de les pliques presentades al procediment negociat sense 
publicitat per a l’adjudicació del contracte del servei de jardineria per a la conservació, 
neteja i manteniment dels parcs i jardins municipals.  
 
Es va procedir a l’obertura dels sobres número 1 (documentació administrativa) de les 
3 pliques presentades i es va comprovar l’adequació del seu contingut al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
A continuació es va procedir a l’obertura dels sobres número 2 (propostes 
econòmiques), amb els següents resultats: 
 
Import de licitació de les obres: 67.941,16 €, IVA no inclòs 
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D’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 10ª del Plec de clàusules 
administratives particulars, l’oferta més avantatjosa, per ordre decreixent va resultar 
ser:   
 

1)- OFERTA PRESENTADA PER ARICO FOREST, S.L, la qual obté una puntuació de 
100 punts, resultants de:  

 
20 punts – menor preu ofert – 59.332,66 € + IVA (7.891,24 €) 
10 punts - Realitzar tractaments fitosanitaris a totes les voreres del municipi (2 

actuacions anuals durant el període de vigència del contracte), que inclou també el tractament 
contra el tigre de plàtans (Corythuca ciliata) a les zones verdes que pertoqui i als plàtans del 
CEIP Verntallat d’El Mallol, i el tractament contra la processionària del pi a l’Àrea recreativa de 
Xenacs   

24 punts – Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència 
del contracte, a les zones verdes. 

30 punts – Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència 
del contracte, a l’arbrat viari o urbà. 

3 punts – Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència del 
contracte, als marges, camins, recs i torrents. 

13 punts - Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència 
del contracte, als espais singulars. 

 
 
2)- OFERTA PRESENTADA PER JARDINERIA GIRONA, S.L.U, la qual obté una 

puntuació de 95 punts, resultants de: 
 
15 punts – segon menor preu ofert – 59.482,49 € + IVA (7.991,17 €) 
 
10 punts - Realitzar tractaments fitosanitaris a totes les voreres del municipi (2 

actuacions anuals durant el període de vigència del contracte), que inclou també el tractament 
contra el tigre de plàtans (Corythuca ciliata) a les zones verdes que pertoqui i als plàtans del 
CEIP Verntallat d’El Mallol, i el tractament contra la processionària del pi a l’Àrea recreativa de 
Xenacs   

24 punts – Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència 
del contracte, a les zones verdes. 

30 punts – Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència 
del contracte, a l’arbrat viari o urbà. 

3 punts – Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència del 
contracte, als marges, camins, recs i torrents. 

13 punts - Poda d’arbres, amb les freqüències indicades durant el període de vigència 
del contracte, als espais singulars. 

 
3) – OFERTA PRESENTADA PER ROYALVERD SERVICE SLU, la qual obté una 

puntuació de 10 punts, resultants de:  
 
10 punts – tercer menor preu ofert – 59.632,32 € + IVA (7.931,10 €) 
 
ROYALVERD SERVICE SLU, no ofereix cap millora relacionada amb l’objecte del 

contracte sense cost per a l’Ajuntament.  
  
A la vista de tot això, es va adjudicar provisionalment el contracte a l’empresa ARICO 
FOREST, S.L i es va acordar requerir-la per tal que en el termini de 10 dies presentés 
la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o en el seu defecte autoritzés l’òrgan 
de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, de disposar 
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efectivament dels mitjans que havia compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte d’acord amb l’article 64.2, i d’haver constituït la garantia definitiva que fos 
procedent, amb l’advertiment que si no es compleix adequadament el requeriment en 
el termini assenyalat, s’entendria que el licitador havia retirat l’oferta, i en aquest cas 
es procediria a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en 
què haguessin quedat classificades les ofertes. 
 
Una vegada es disposés de la documentació indicada procedir a l’adjudicació definitiva 
del contracte, moment en que es concretarien i fixarien els termes definitius del 
contracte, i es notificaria l’adjudicació a la resta de licitadors i es publicaria al perfil del 
contractant. 
 
L’Alcalde exposa que va rebre un correu ahir de la regidora Roser de Palol en que li 
feia quatre preguntes, que procedeix a respondre en aquest acte: 
 

1.- PREGUNTA - Quina ha set la circumstancia que  ha portat a l'equip de govern a 
utilitzar aquest  procediment  de  contracte  adjudicació  mitjançant   procediment  
negociat   sense publicitat? 
 
RESPOSTA - La circumstància primera i principal és l'informe de secretaria emès en 
data 11 de març de 2016, en resposta a la provisió d'alcaldia de data 10 de març de 
2016, en la qual s'informa que el procediment a seguir per  a  l'adjudicació  del  contracte  
dels  serveis  de jardineria és el negociat sense publicitat. 
 
2.- PREGUNTA - En quina Junta de Govern es va aprovar? 
 
RESPOSTA - En la Junta de Govern Local celebrada el dia 16 de març de 2016. 
 
3.- PREGUNTA - Quina és la temporització i terminis del procediment? En quina fase 
estem? 
 
RESPOSTA - D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovades per 
acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, una vegada cursades 
les invitacions a les diferents empreses i rebuda la documentació acreditativa de la seva 
aptitud per a contractar, es van examinar i classificar les ofertes rebudes. 
 
En el cas present es va optar per fixar incloure en el propi plec de càrrecs criteris 
objectius  d'adjudicació al marge del preu, a  l'objecte  d'evitar  valoracions  subjectives  
d'impossible fiscalització i control. Així dones l'adjudicació seria la conseqüència lògica  
d'aplicar els següents criteris: 
 

1- EL MENOR PREU OFERTAT - 20 punts 
2- UN CONJUNT DE MILLORES que JA VENIEN RELACIONADES EN EL 
PROPI PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS -80 punts. 

 
Es dóna la circumstància que dues  de les empreses convidades ARICO FOREST, S.L, i 
JARDINERIA GIRONA S.L.U van oferir la totalitat de les millores previstes al plec de 
clàusules particulars, de manera que l'adjudicació OBJECTIVAMENT havia de recaure 
en l'empresa que havia ofert el millor preu, en aplicació de la clàusula 12ª del plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
D'altra banda cal tenir en compte que el programa de treball, la metodologia i les 
prestacions tècniques ja venien definides al plec de prescripcions tècniques, així com la 
durada del contracte, que també venia definit al plec de condicions particulars (clàusula 
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2ª), de tal manera que resultava poc útil iniciar un procediment de negociacions per fixar 
unes condicions que el propi Ajuntament ja havia definit prèviament i que els licitadors ja 
havien acceptat en presentar les seves ofertes. 
 
Una vegada classificades les ofertes es va procedir a l'adjudicació provisional del 
contracte i es va requerir a l'empresa millor posicionada per tal que en el termini de 10 
dies aportés la documentació relacionada a l'article 151.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. Si aporta aquesta documentació després es procedirà a la 
formalització del corresponent contracte (clàusula 15ª del plec de clàusules 
administratives particulars) . Abans de  formalitzar el contracte l'adjudicatari haurà de 
presentar un programa de treballs que es considerarà document contractual, amb les 
observacions que respectant els corresponents Plecs, consideri adients I'Ajuntament. 
 
4.-  Se'ns  han  enviat  diferents  imports  de  licitació,  demanem  contracte  del  servei  
de jardineria pel 2016? 
 
ARICO FOREST, S.L, va oferir realitzar el servei per 59.332,66 € + IVA (7.891,24€). Tal i 
com s'ha exposat el contracte de servei de jardineria encara no s'ha subscrit. 

 
La regidora Roser de Palol manifesta que el procediment de negociació comporta que 
una vegada presentades les ofertes s’inicia una negociació, amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte. Exposa que li va cridar l’atenció que hi hagués una 
diferència de només 150 € entre els dos licitadors més ben posicionats i que en la 
primera convocatòria es parlés d’un import d’adjudicació del contracte superior als 
60.000 € la qual cosa impossibilitaria seguir un procediment negociat. Tot plegat ho diu 
perquè tem que una vegada adjudicat el contracte algú pogués impugnar el concurs i 
se’n declarés la nul·litat amb la conseqüent obligació de l’Ajuntament d’indemnitzar a 
l’eventual perjudicat. 
  
En relació a aquest últim punt l’alcalde explica que el preu del contracte és inferior als 
60.000 euros i que en la primera convocatòria es va incórrer en un error, que va ser 
esmenat minuts després, doncs el preu d’adjudicació incloïa l’IVA i d’aquesta manera 
superava l’import de 60.000 €.   
 
En relació a la resta d’extrems el secretari, prèviament requerit a l’efecte, explica que 
el plec de clàusules administratives particulars aprovada partia de criteris objectius que 
permetien valorar la millor oferta presentada d’una manera pràcticament automàtica, 
impedint qualsevol tipus de valoració subjectiva per part dels membres de la mesa de 
contractació i que es va optar per una adjudicació ràpida atès que el contracte de 
manteniment dels jardins ja havia expirat i era necessari seguir prestant el servei.     
 
Per part dels regidors Josep Ayats i Roser de Palol s’indica que això no excloïa la 
conveniència o fins i tot la necessitat de realitzar una ronda de negociacions per a 
obtenir un millor preu que redundés en benefici del consistori, més si es té en compte 
l’estretíssima diferència de preu entre la 1ª i la 2ª oferta presentades.   
 
L’Alcalde Pere Vila explica que la situació de bloqueig de secretaria ha precipitat els 
esdeveniments atès que la concessió del servei de jardineria municipal de les Preses, 
per a l’any 2016, ja havia vençut abans fins i tot de la nova adjudicació.    
 
La regidora Roser de Palol explica que li ha sobtat que entre les feines a executar pel 
concessionari hi hagi els plàtans de l’escola Vernatallat. L’Alcalde li explica que es 
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tracta d’un error, un “cortar i pegar” i que al signar el contracte definitiu aquest extrem 
s’ha de modificar.  
 
El regidor Josep Ayats diu que de cara a l’any 2017 i com criteri general els contractes 
negociats s’haurien de negociar, a la qual cosa l’Alcalde respon que sí, que té raó, que 
s’haurien de poder negociar tots els contractes i concessions, per a la qual cosa 
resulta però imprescindible poder iniciar la tramitació de les noves concessions i 
contractacions amb antelació suficient i en qualsevol cas abans de la finalització de les 
corrents, extrem que aquest any ha resultat impossible pels problemes coneguts en 
l’àrea de secretaria municipal.     
 
7. Dació en compte de la contractació temporal de les senyores MG i MF. 
 
Es dóna compte de la contractació temporal de les senyores MG i MF, a l’objecte de 
fer front a l’increment de tasques administratives que es deriven de l’arribada de l’estiu, 
amb les activitat de Casals i Brigada de Joves i les vacances del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Les condicions d’aquesta contractació són: 
 
Modalitat de contracte: Contracte eventual per circumstàncies de la producció 
 
Inici del contracte : 23 de maig de 2016 
 
Fi del contracte: 31 d’agost de 2016 
 
Àrea d’adscripció: Oficines municipals. 
 
Jornada: Mitja jornada (20 hores). 
 
Retribucions: 495,83 € bruts, mensuals. 
 
Quart.- Publicar aquesta contractació en el BOP i en el Tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
La regidora Roser de Palol manifesta que ella creia que les contractacions de personal 
eren de competència del ple i no de la Junta de Govern Local.  
 
Es procedeix a la recerca i lectura de l’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAÒRDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES PRESES d’1 de juliol de 2015 de la qual es desprèn 
la delegació de l’alcaldia en la JGL de la competència prevista a l’article 21.1.g) 
LRBRL.   
 
La regidora Roser de Palol pregunta si hi ha consignació pressupostària en matèria de 
despeses de personal per a les referides contractacions, ja que ella pensava que no es 
podien incrementar en més d’un 1% de les inicialment previstes? Respon l’Alcalde en 
el sentit que sí n’hi ha, atès que hi ha hagut un estalvi considerable en el sou de 
secretaria-intervenció, doncs la prestació per baixa d’aquesta treballadora ve coberta 
en un alt percentatge per la Seguretat Social, amb la qual cosa s’ha evitat haver 
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d’incrementar el pressupost de despeses de personal, alhora de contractar la MG i la 
MF.  
 
La regidora Roser de Palol insta a que es faci una borsa de treball que permeti 
contractar d’acord amb els principis de mèrit, capacitació, publicitat i igualtat.  
 
Pren la paraula el regidor Lluis Guillaumes qui manifesta que es va contractar a dues 
persones que s’ho mereixien, per suplir un estat de provisionalitat i urgència. No es 
tractava en cap cas de cobrir places fixes i eren persones que provenien d’una borsa 
de treball del Consell Comarcal.   
 
La regidora Roser de Palol insisteix en la necessitat de fer una borsa de treball 
municipal d’acord amb la reglamentació d’entitats públiques, ja que hi ha hagut temps 
per a fer-la.  
 
Pren la paraula l’Alcalde el qual informa que tant el procés de selecció i contractació 
de l’Agutzil (en Pepe), com el d’en Modest com el de la MG i la MF, parteixen de la 
preexistència d’una borsa de treball del centre d’empreses. Indica així mateix que en 
les entrevistes als diferents candidats es va fer servir el modelatge del servei 
d’ocupació de Catalunya. 
 
La regidora Roser de Palol indica que aquests processos han de ser públics.  
 
L’Alcalde indica que es tracta de persones que estaven a l’atur i sense cap prestació 
que provenen d’una borsa comarcal. 
 
La regidora Roser de Palol insisteix en la conveniència i necessitat d’anar cap a una 
borsa de treball municipal, atès que la borsa comarcal obeïa a un programa específic 
d’aturats de llarga durada aliena a la present contractació i que amb el noi de 
manteniment de la brigada també es va fer una contractació similar.  
 
L’Alcalde explica que es fa tot el possible per anar cap a una màxima transparència i 
que en tot cas les contractacions efectuades provenen d’una borsa de treball i sempre 
per suplir situacions d’urgència 
 
La regidora Roser de Palol manifesta la necessitat d’anar a una màxima transparència 
de l’Ajuntament i també de la societat municipal Empris i que respecte d’aquesta última 
no hi ha res penjat com per exemple les actes.  
 
L’Alcalde explica que l’Ajuntament és també Empris en tractar-se d’una societat 
íntegrament municipal; que es publica allò consolidat; i que ara es realitzen actes 
trimestrals. 
 
La regidora Roser de Palol manifesta en relació a l’ACTA DE LA JUNTA GENERAL 
ORDINÀRIA D’EMPRIS, S.L, que va ser celebrada el dimarts 29 de març de 2016, s’hi 
fa constar que es va aprovar per unanimitat quan això no és així.  
 
L’Alcalde indica que es va aprovar per unanimitat la redacció de l’acta, que no el seu 
contingut.  
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La regidora Roser de Palol manifesta que en l’ACTA DE LA JUNTA GENERAL 
ORDINÀRIA D’EMPRIS, S.L, en l’apartat Precs i Preguntes s’hi diu que no se’n va 
formular cap quan en realitat es va estar més d’una hora debatent els números i que 
voldrien que es fes constar que hi va haver diferents preguntes i aclariments en relació 
als diferents punts de l’odre del dia els quals van ser objecte de debat i resposta.  
 
S’acorda la modificació.  
 
8. Punts d’urgència (Desert). 
 
9.Precs i preguntes.  
 
9.1 La regidora Roser de Palol manifesta que és una llàstima la delegació de 
competències del Ple a la JGL doncs suposa anar en direcció contraria a la major 
participació ciutadana. 
 
9.2 Manifesta que els hi han arribat veus que amb motiu de la celebració de 
casaments a les Ermites de Sant Martí i Sant Miquel s’ha tirat material no degradable.  
 
L’Alcalde explica que està al corrent, que en Joan de la Quintana els va informar al 
respecte, que no va ser amb motiu d’un casament, i que fins i tot disposa d’un correu 
amb fotografies.  
 
9.3 La regidora Roser de Palol pregunta si seria possible que la neteja i el 
desbrossament de les voreres fins a la Quintana anés també a càrrec de l’empresa de 
jardineria.  
 
L’Alcalde explica que aquesta ctra. abans era de la Diputació i que actualment ja ho 
arregla ARICO FOREST.  
 
La regidora Roser de Palol manifesta que potser caldria incrementar la freqüència del 
manteniment.  
 
9.4 La regidora Roser de Palol, pregunta quin es el funcionament de la subvenció de la 
Diputació per a la fira d’herbes.  
 
Pren la paraula el regidor Lluis Xancó, el qual explica que hi ha una empresa que 
organitza la fira, sense cost per a l’Ajuntament.  
 
L’Alcalde explica que es faran tallers que cobriran parcialment el cost de la fira i la 
subvenció es destinarà a adequar la fira a les necessitats dels firaires, o per exemple 
per sufragar les despeses que puguin derivar-se de la presència a la fira de persones 
convidades per donar-la a conèixer.   
 
9.5 La regidora Roser de Palol pregunta com es gestiona el centre cultural.  
 
L’Alcalde explica que hi ha una Junta del centre cultural, però que l’autorització per a la 
utilització de les sales es gestiona des de l’Ajuntament. Hi ha un calendari penjat a la 
web que indica quan està disponible una sala. Les peticions d’utilització de sales es 
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formulen a l’Ajuntament, i des d’aquí es valora si poden tenir o no un interès cultural, 
d’esbarjo, etc, per als veïns del municipi. 
 
La regidora Roser de Palol  pregunta si paguen una quota per utilitzar les sales?  
 
El regidor Lluís Guillaumes explica que es paga un preu públic per dia i hora, anant 
també a càrrec dels sol·licitants de la sala les despeses de l’assegurança de l’activitat 
que desenvolupin.  
 
La regidora Roser de Palol pregunta si s’ha pensat en la possibilitat de diversificar més 
l’oferta. Posa com a exemple el municipi de Sant Joan on s’ofereixen múltiples 
activitats. Manifesta que li han arribat veus que al municipi de la Vall de Bas es fan 
múltiples activitats a preus molt competitius. Que s’ha de garantir que tots els veïns es 
puguin beneficiar dels equipaments municipals.  
 
El regidor Lluís Xancó, respon que ni l’Ajuntament ni el Centre Cultural ofereixen 
activitats. Que són els particulars els qui contacten amb l’ajuntament i ofereixen de 
realitzar una o altra activitat. Des de l’Ajuntament es valora que puguin tenir interès pel 
màxim nombre de persones i que diferents entre sí, però no les organitza el consistori i 
que el centre cultural no té res a veure amb els lloguers de les sales. 
 
El regidor Lluis Guillaumes explica que l’Ajuntament no pretén guanyar diners, sinó 
que hi hagi una oferta cultural i d’oci al poble assequible però que en qualsevol cas 
s’ha de controlar que ningú realitzi activitats cares fent ús d’un equipament municipal.  
 
L’Alcalde pregunta si hi ha hagut queixes per considerar els preus de les activitats 
massa cares. 
 
El regidor Carles Roura indica que creu que els preus competitius de la Vall de Bas 
venen determinats perquè la gestió allí es diferent. Allà hi ha una gestora de 
l’equipament públic que directament contracta una persona per un determinat preu, 
que després es repercutit en els usuaris de l’activitat de què es tracti, mentre que aquí 
la iniciativa per fer ús de les sales del centre cultural prové dels particulars, que 
proposen de realitzar una determinada activitat i la gestionen directament, limitant-se a 
pagar un lloguer de la Sala a l’Ajuntament 
 
Tothom es mostra conforme amb que cal extremar la vigilància i control per tal d’evitar 
que ningú es pugui enriquir fent ús d’un equipament públic i que cal garantir que els 
preus siguin assequibles als veïns del municipi, que són els qui han de poder fer us 
dels equipaments municipals. L’Alcalde indica que es preocuparà de saber com es 
gestiona des de l’Ajuntament de la Vall de Bas.  
 
9.5 Pren la paraula el regidor Josep Ayats el qual suggereix repensar la festa del 
Roser el qual no es pot circumscriure a un reguitzell de partits de futbol que d’altra 
banda es celebrarien igual amb independència que sigui o no la festa del Roser.  
 
El regidor Carles Roura li indica que té raó. Que ja s’està repensant la festa del Roser, 
amb la participació activa de les entitats i associacions del poble, però que aquest any 
es va cometre un error en posposar la trobada amb aquestes entitats i associacions 
per a la preparació de la Gal·la i no per a la preparació del Roser. Indica que hi ha una 
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gran predisposició per part de totes les entitats, inclosa la Marboleny, de gran pes 
específic al poble.  
 
La regidora Mari González indica que li consta que des de la Marboleny estan contents 
que es pensi amb ells i se’ls posi en valor.  
 
El regidor Lluis Guillaumes diu que la festa ha de ser per a tothom i que s’hauria de 
pensar en que hi hagués també un programa de sardanes, que permetés la 
participació de gent de totes les edats (també els grans).  
 
9.6 El regidor Josep Ayats pregunta com està el tema de la caldera de biomassa.  
 
L’Alcalde respon que hi ha el projecte fet i que la caldera servirà a l’edifici on hi ha les 
oficines municipals, però que al mateix temps s’està fent un altre projecte a través del 
SIGMA per a la Llar d’Infants i el Centre Cultural.  
 
9.7 El regidor Josep Ayats pregunta com està el tema de la concessió a l’Estació i 
quan acaba.  
 
L’Alcalde respon que la concessió ja ha vençut a l’igual que d’altres concessions. Que 
avui ha rebut diferents plecs de clàusules administratives particulars redactats per un 
despatx d’advocats, davant la manca d’un/a secretari/a que els redactés i confia que a 
partir d’ara es pugui reprendre el camí per fer les renovacions oportunes.  
 
9.8 El regidor Josep Ayats alerta en relació a les rotondes que provisionalment han de 
resoldre els problemes de trànsit fins a l'activació de la variant, ja que poden ser un 
problema per als vehicles articulats, sobretot la del Vertisol.  
 
El regidor Carles Roura indica que els problemes de retenció del molt trànsit que 
passa per les Preses venen originats pels girs a l’esquerra. Que la solució idònia 
mentre no es faci la variant hauria estat un tercer carril, impossible d’executar en no 
haver-hi prou amplada. Que les rotondes s’han plantejat pels experts com la 2ª solució 
més convenient tenint en compte que la variant pot tardar anys a executar-se.  
 
El regidor Josep Ayats diu que serà un “parche” i pregunta si els veïns n’estan al 
corrent.  
 
L’Alcalde li diu que quelcom s’ha de fer mentre no s’executi la variant, doncs la situació 
actual no és sostenible, que l’equip de govern no s’ha posicionat i que únicament 
sospesa diferents alternatives, i que hi ha prevista una reunió amb els veïns i redactors 
del projecte el dia 16 de juny, per tal d’explicar-ho i que els veïns puguin pronunciar-se.  
 
La regidora Roser de Palol diu que els interessos de Les Preses i els de la Vall de Bas 
no són els mateixos. Que mentre les Preses té pressa per fer la variant, la Vall de Bas 
no en té gens ni mica i creu que les rotondes podran servir d’excusa per alentir 
l’execució de la variant.  
 
L’Alcalde pregunta obertament que farien ells. 
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El regidor Josep Ayats diu que veu molt clara la necessitat d’executar la rotonda de 
l’escola de la Bòvila però que no té clara la de l’altra banda i pregunta si es podria 
modificar-ne el traçat.  
 
El regidor Carles Roura indica que amb l’estudi que s’exposarà el dia 16 es comprova 
que les rotondes poden ser una solució als problemes de trànsit que pateix el municipi 
els quals poden durar anys.  
 
D’altra banda l’Alcalde ressalta que l’estudi ha posat de manifest que en els darrers 10 
anys només hi ha hagut un accident greu a la zona. 
 
9.9 La regidora Mari González pregunta com ha acabat la preinscripció a l’escola “La 
Bòvila”.  
 
L’Alcalde respon que s’han inscrit un total de 19 alumnes. 
 
La regidora Mari González pregunta si aquesta vegada no ha estat un obstacle que no 
tots estiguessin empadronats al municipi i l’Alcalde respon que ell va fer exactament la 
mateixa pregunta a la representant d’educació. 
 
9.10 En relació al casal i casalet la regidora Assumpte Crous indica que s’han reduït 
places en ordre a primar el control i la qualitat del servei. Que van haver queixes atès 
que la gent no entén que obrint-se la inscripció a les 08:00 hores i obrint la porta de 
l’Ajuntament a la mateixa hora, minuts després no fos possible la inscripció. 
 
El regidor Josep Ayats explica que aquest problema el van patir al CNO i que cal 
regular els accessos d’internet, ja que és possible crear una cua d’espera també per 
als qui es volen inscriure per aquesta via, possibilitant d’aquesta manera que els qui 
s’inscriguin de forma presencial, tinguin opcions a inscriure’s.  
 
9.10 El regidor Carles Roura informa que aquest any s’oferirà un “piscolabis” als 
jugadors dels equips de futbol de Les Preses que hagin quedat campions amb 
independència de la categoria i edat.  
 
9.11 La regidora Roser de Palol felicita a qui correspongui per la millora del so dels 
altaveus del Centre Cultural i l’Alcalde respon que s’ha instal·lat un limitador de so. 
 
9.12 El regidor Lluis Guillaumes indica que s’ha aconseguit més espai d’aparcament a 
la zona esportiva del Bosc de Tosca 
 
9.13 Pren la paraula el veí Sr. J.E el qual formula dues preguntes:  
 
1ª) Com és possible que si a l’escola Bòvila hi havia 17 places finalment se’n hagin 
inscrit 19? L’Alcalde li indica que com ha indicat ell va fer la mateixa pregunta a la 
representant d’ensenyament, contestant-li aquesta que des d’ensenyament ho 
permetrien i no hi posarien cap trava.  
 
2ª) Qui ha fet el disseny de les rotondes. Manifesta a continuació que veu lògica la 
rotonda de la Bòvila però no l’altra, que al seu entendre seria més lògic de construir a 
l’alçada de la Ferreteria de Cal Oliver o del Centre d’Empreses?  
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L’Alcalde respon que alhora de planejar la ubicació de les rotondes els experts atenen 
a un criteri de proximitat entre les mateixes doncs com més allunyades es troben l’una 
de l’altra, més risc hi ha que els conductors no les respectin i per tant que el problema 
que es vol solucionar (els girs a l’esquerra que generen les cues) no es resolgui.  
 
 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent les 11:30 
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. 
 
 
 
Sr. Pere Vila            En dono fe – Sr. Rafael Berga Vayreda  


