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

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

Núm.:   PLE 2017/4 
Data:   Dimecres, 26 de juliol de 2017 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:39h del vespre fins a les 21:50h 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 PDeCAT 
Regidors/es:  Sr. Josep M. Cros Roca:   Regidor electe de PDeCAT  

Sr. Lluís Guillaumes Picart:   Regidor electe de PDeCAT 
Sr. Carles Roura Teixidor:   Regidor electe de PDeCAT 
Sr. Lluís Xancó Vilas:    Regidor electe de PDeCAT  
Sra. Assumpta Crous Ferrer:   Regidora electe de PDeCAT 
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. Proposta d’aprovació de l’acta anterior. 
2. Despatx oficial 
3. Comunicacions d’alcaldia 
4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núm. 15 a 28 de l'any 2017. 
5. Proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2016. 
6. Proposta d'aprovació d'un codi de conducta dels alts càrrecs dels ens local. 
7. Proposta d'aprovació de les festes locals per a l'any 2018. 
8. Proposta d'aprovació d'una moció per a un desenvolupament rural sostenible, 

integral i integrador. 
9. Proposta de ratificació de la moció conjunta de mostra de condol realizada pels 

Ajuntament de Riudaura i les Preses, per la mort de l'Ona del Valle Cortés.  
10. Proposta d'aprovació d'una moció per alliberar la reinversió del superàvit dels 

ens locals 
11. Proposta d'aprovació d'una moció de suport al referèndum anunciat per al 

proper dia 1 d'octubre 
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12. Precs i preguntes 
 
 
 

 
1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior. 
 
L’Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta de la 
sessió ordinària 2017/03, de data 25 de maig de 2017, la qual els ha estat facilitada 
prèviament. 
 
No es plantegen objeccions, motiu pel qual es proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 2017/03, de data 25 de maig de 
2017.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a (PDeCAT) i 3 vots favorables dels 
regidors/es (ERC-Les Preses). 
 
2. Despatx oficial 
 
L’Alcaldia comenta el despatx oficial, d’acord amb el llistat d’assentaments dels escrits 
d’entrada presentats davant el Registre General d’entrada de la Corporació des del dia 
25 de maig. Se’n destaquen els següents registres: 
 
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en sessió de 18 de maig va acordar 
modificar l’ordenança reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei 
de menjadors escolars.  
 
Es va rebre una denuncia- petició de la titular de la farmàcia de les Preses interessant 
es senyalitzés la zona del davant la farmàcia per evitar que s’hi aparqui de manera 
continuada facilitant així la rotació i accés als clients. L’Alcalde comenta que des de 
l’Ajuntament s’han encarregat les senyalitzacions corresponents.  
 
Es va rebre una demanda per acomiadament improcedent promoguda per la Sra. XXX. 
El procediment es tramita davant el Jutjat social núm. 3 de Girona.  
 
Des de l’agència de salut pública de Catalunya s’informa de l’existència d’un protocol 
de vigilància i control de mosquits. L’alcalde explica que es disposa d’un plànol amb 
senyalització d’embornals, fonts, bidons i llocs on es fàcil que criïn els mosquits tigres i 
que s’han adoptat mesures per combatre aquesta plaga.  
 
Es va rebre una comunicació del Consell Comarcal relatiu a l’obertura de l’expedient 
de contractació del servei de telecomunicacions mitjançant el procediment de compra 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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agregada. L’Alcalde explica que no afecta l’Ajuntament de les Preses el qual no està 
adherit al procés de compra agregada del Consell Comarcal. 
 
Es va rebre una comunicació del Consell Comarcal relatiu a la pròrroga del contracte 
de subministrament elèctric amb Bassols Energia Comercial, S.L. L’Alcalde explica 
que la primera pròrroga finalitzava el dia 30 de juny i hi havia prevista una segona 
pròrroga pel període que va del juliol de 2017 al 17 de juny del 2018, a menys que 
s’indiqués el contrari. Atesa la bona prestació del servei informa que l’ajuntament va 
resoldre no denunciar el contracte i prorrogar-lo.  
 
Un veí del barri dels Noguers va comunicar a l’Ajuntament que els veïns d’aquest barri 
havien estat requerits pel personal del SIGMA perquè no reciclaven bé. Aquest veí va 
explicar que els contenidors de reciclatge sovint són utilitzats per persones forànies, 
que no discriminen i deixen tot tipus de deixalles als contenidors. 
 
Es va rebre un certificat emès pel secretari de l’entitat esportiva C.F Les Preses 
mitjançant el qual informa de l’elecció dels nous membres de la Junta Directiva. Se’n 
va deixar constància al registre d’associacions del municipi. 
 
L’Associació de jubilats va demanar de poder fer us del local de sobre el bar “Pati de 
Ca les Monges” els dimecres tarda dels mesos de juliol i agost per fer-hi tallers de 
manualitats. Es va acordar positivament.  
 
Des de la Diputació de Girona es va comunicar que la subvenció sol·licitada per a 
instal·lar una caldera i xarxa de calor de biomassa a l’Ajuntament segueix en llista 
d’espera.  
 
El Sr. A.A.D va presentar la seva renuncia al càrrec de delegat de personal dels 
treballadors municipals. Ha sigut substituit pel Sr. X.C.B, següent en la llista a les 
passades eleccions de delegats de personal.  
 
Dos veïns de la ctra. d’Olot a la zona del barri de bosc de Tosca van presentar una 
queixa per l’excés de soroll, trànsit i velocitat dels vehicles que circulen per aquella 
zona. En la seva sol·licitud interessaven que l’Ajuntament sancionés els conductors 
que van massa ràpid i que s’instal·lés un radar, panells lluminosos i un semàfor 
intel·ligent, que es posi vermell a major velocitat. Tractant-se d’una infraestructura 
propietat de la Generalitat se’n va donar trasllat als Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Carreteres tot instant-los a que adoptessin alguna d’aquelles mesures 
o en el seu defecte permetessin a l’Ajuntament d’adoptar-les a per tal d’evitar la 
sinistralitat a la via. S’està pendent de resposta.  
 
El Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya ha respòs negativament a la demanda d’una nova parada 
de bus a les Preses pel servei directe Olot-Barcelona per Bracons. En la resposta 
s’addueix que seria contrari a la necessitat de mantenir una velocitat comercial 
competitiva i que les Preses ja disposa d’una bona xarxa de transport públic que li 
garanteix l’accessibilitat amb Barcelona, en els següents termes; a) Amb els serveis 
del bus transversal de la Garrotxa i amb la línia Olot-Girona per Amer que realitzen tan 
una com l’altre parada al Polígon de la Serra a Joanetes on es pot enllaçar amb els 
serveis directes cap a Barcelona (amb o sense parada a Vic); b) Amb els Serveis Olot-
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Vic directes per Bracons i enllaç a a Vic amb els serveis ferrorivaris de la R3  de 
Rodalies de Catalunya o amb els serveis exprés.cat Vic-Barcelona.  
 
3. Comunicacions d’Alcaldia 
 
Èxit de la jornada de donació de sang que va tenir lloc al Centre Cultural de les Preses 
el dia 25 de maig de 2017 (aproximadament 50 donants) 
 
Reunió amb tècnics de SIGMA per coordinar les tasques de comunicació als veïns, en 
relació a les franges de protecció contra incendis. Tot el municipi està afectat doncs es 
troba a menys de 500 metres del forest. S’acorda iniciar les comunicacions distingint el 
nucli, de les cases aïllades i el polígon.  
 
Reunió amb el nou director de SOREA a la Garrotxa. En relació a la possibilitat de 
demanar algun ajut o subvenció recomana la sectorització del polígon industrial per 
trobar i evitar pèrdues d’aigua.   
 
Arrel de l’ampliació del càmping s’han rebut queixes del seu propietari en el sentit que 
no hi ha prou pressió per algunes de les noves mòbil-homes. Se li ha comentat la 
possibilitat que té de posar una bomba de pressió, al seu càrrec, en tant que titular del 
negoci.   
 
Reunió amb el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb qui 
es van tractar els següents temes: a) Conveniència de demanar de comú acord una 
subvenció per a aigua de rec amb destí a la parcel·la destinada a bosc terapèutic; b) 
Necessitat de coordinar l’acció del Parc i l’Ajuntament pel que fa a la senyalització de 
l’accés i aparcament a la Vall del Corb; c) Coordinació en la construcció de cartells a 
les ermites. 
 
El dia 9 de juny el director del festival Ésdansa va facilitar i explicar a l’Alcalde el 
planning de les activitats previstes per a la propera edició. L’Alcalde ho explica.  
 
El dia 9 de juny a les 11:00 hores a Can Jordà, la Sra. M.S, Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Sr. O.R, president de 
l’Associació Cercle Euram de la Garrotxa, van presentar el conveni de col·laboració 
subscrit per al desenvolupament socioeconòmic sostenible de la comarca a través del 
Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.  
 
El dia 14 de juny reunió amb les Sres. E.R (cap de secció del Servei Català de Trànsit 
a Girona) i la Sra. A.P (de l’oficina dels plans de seguretat viària). Informen que faran 
un pla de seguretat viària per al municipi de les Preses mitjançant l’empresa consultora 
INTRA. 
 
El dia 14 de juny a les 19:00 hores reunió a SIGMA, on es fa la presentació de la 
Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Garrotxa. Se’n expliquen els 
objectius, el suport tècnic que ofereixen, les actuacions de dinamització previstes 
(captació de socis, requisits exigits per ajudar en tasques de prevenció d’incendis i 
altres, formació...). Es presenta el coordinador comarcal Sr. X.Q i els passos a seguir 
per poder entrar a la Federació. 
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Presentació del festival Esdansa a la sala la Caldera de Barcelona el dimecres 28 de 
juny.  
 
Es va rebre del Consell Comarcal, en format CD, la documentació referent a l’obtenció 
de dades cadastrals per delimitar les franges de protecció contra incendis forestals. 
També les cartes a enviar als diferents propietaris afectats. Des del Consell es 
recomana que de moment no s’enviïn les cartes dirigides als propietaris dels nuclis 
urbans i les urbanitzacions i es limiti als propietaris de finques rústiques, en tant en 
quan la Diputació no es defineixi sobre el finançament d’aquest enviament i el cost 
d’execució de l’actuació.  
 
Hi va haver un cas de tos ferina d’un alumne de l’escola la Bòbila. Des del 
Departament de Salut Pública de la Generalitat es va posar en marxa un dispositiu 
d’informació als pares sobre la malaltia (símptomes), la seva transmissió, mesures de 
prevenció i protocol d’actuació en cas que els seus fills presentessin símptomes de la 
malaltia (molta tos).  
 
En relació a l’escola la Bòbila l’Alcalde explica que l’Ajuntament ha assumit despeses 
de reparacions i manteniment que no li correspondria assumir tractant-se d’un 
equipament de la Generalitat. Informa que està fent gestions per tal que siguin els 
tècnics de l’empresa de manteniment i la constructora de l’equipament els qui arreglin i 
assumeixin el cost de reparació d’aquests desperfectes.   
 
S’ha cobrat la subvenció corresponent a l’obra de la 2ª planta de l’Ajuntament.  
 
S’han traslladat els projectes d’adequació del parc de la Bòbila realitzats pels alumnes 
d’aquest centre al Sr. T.A i a l’empresa Parcs 3000, per tal que determinin com es 
poden dur  a la pràctica.  
 
Oferiment dels tècnics del SIGMA per assessorar en matèria d’enjardinament 
municipal. De moment no s’estima necessari.  
 
A principis del mes de juliol es van realitzar entrevistes a 6 candidates a cobrir durant 
aquest estiu la plaça del punt d’informació turística que hi ha a l’estacio. Finalment es 
va contractar la Sra. S.P que desevoluparà la seva tasca fins al 31 agost.  
 
El dia 11 juliol els Alcaldes de la Vall de Bas i les Preses juntament amb el president i 
el gerent del Consell Comarcal es van desplaçar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de Barcelona on es van reunir amb el Sr. A.G responsable d’obres i 
manteniment dels túnels de Bracons per demanar-li que les nits en que es faci el 
manteniment d’aquests tunels, s’avanci una hora la seva obertura, per evitar d’aquesta 
manera les retencions que els transportites provinents de la Garrotxa es troben a la  
zona de Parets del Vallès, Montmelò…etc. Es va obtenir un compromís de fer-ho així a 
partir de l’any 2018. El mateix dia es va fer arribar al secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat el Sr. R.F l’ acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de les Preses sobre la 
incorporació d’una nova parada a Les Preses pels Serveis de Transport públic entre 
Olot i Barcelona directes per Bracons i la C-17. La resposta ha estat comentada a 
l’últim punt del despatx oficial.   
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Tot seguit el secretari municipal dóna compte de la informació tramesa al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) referent al càlcul del període mig de 
pagament a proveidors i informa que el Periode Mitjà de Pagament de l’Ajuntament 
durant el primer trimestre de l’any 2017, ha estat de – 16,32 dies, és a dir que si 
l’Ajuntament pot pagar a 30 dies ho fa de mitjana en 14 dies.  
 
Així mateix dóna compte de la informació tramesa al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) relativa a l’execució trimestral del pressupost, 
que posa a disposició dels assistents.   

 
4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 15 a 28 de l'exercici 2017. 
 
Primer.- De conformitat amb el què disposa l’article 42 del Reglament d’Organització i 
Funcionament dels ens locals (ROF), es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia 
núms. 15 a 28 de l’exercici 2017, als efectes de control de les resolucions d’Alcaldia: 

• Decret d'Alcaldia núm. 15/2017, de data 25 de maig de 2017: Mitjançant 
aquest Decret  s’adjudica el contracte administratiu especial menor per a la 
prestació del servei de bar-restaurant a la piscina municipal de les Preses durant 
l'estiu de 2017. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 16/2017, de data 26 de maig de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’aprova un canvi de titularitat, de l'activitat ubicada al carrer de 
l'Avellana 14 de les Preses, de Centre Logístic Comarcal S.A, a Transports 
Badosa S.A.  
 

• Decret d'Alcaldia núm. 17/2017, de data 1 de juny de 2017: Mitjançant aquest 
Decret  s’aprova una relació de liquidacions complementàries del padró d'IRUS 
2017. 
 

• Decret d'Alcaldia núm. 18/2017, de data 15 de juny de 2017: Mitjançant 
aquest Decret s’aprova provisionalment la relació d'admesos i exclosos al procés 
selectiu d'un lloc de treball d'oficial 1ª de la brigada municipal, es fixa l'inici del 
procés selectiu i es designa els membres del tribunal qualificador. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 19/2017, de data 20 de juny de 2017: Mitjançant 

aquest Decret  s’exclou a la mercantil EXCAVACIONES AMPURDAN, S.L, del 
procediment de licitació de l'obra de construcció i manteniment de les 
instal·lacions de la piscina municipal de les Preses i es requereix a ARTEA 
MEDIAMBIENTAL, S.L, per tal que acompanyi la documentació justificativa de la 
seva oferta. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 20/2017, de data 21 de juny de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’aproven definitivament els aspirants admesos a la convocatòria 
per a la selecció d'un lloc de treball d'oficial 1a. brigada municipal. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 21/2017, de data 27 de juny de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’atorga una llicència d’activitat extraordinària per a la celebració 
d’una actuació musical al Pati de Ca les Monges. 
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• Decret d'Alcaldia núm. 22/2017, de data 29 de juny de 2017: Mitjançant 

aquest Decret es dóna per assabentada una obra de construcció de dos mòduls 
pre-fabricats. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 23/2017, de data 10 de juliol de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’aprova el nomenament d’alcalde accidental. 
 

• Decret d'Alcaldia núm. 24/2017, de data 11 de juliol de 2017: Mitjançant 
aquest Decret s'aprova prèviament un projecte d'actuació específica per a la 
implantació d'una activitat artesanal d’elaboració de begudes espirituoses a la 
finca de la Ctra. del Corb nº9 (polígon 4, parcel·la 97) de les Preses (Garrotxa). 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 25/2017, de data 12 de juliol de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’atorga una llicència d’activitat extraordinària per a la celebració 
de dues actuacions musicals al Pati de Ca les Monges. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 26/2017, de data 19 de juliol de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’atorga una llicència d’activitat extraordinària per a la celebració 
d’una actuació musical al Pati de Ca les Monges. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 27/2017, de data 20 de juliol de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’atorga una llicència d’activitat extraordinària per a la celebració 
d’una actuació musical al Pati de Ca les Monges. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 28/2017, de data 26 de juliol de 2017: Mitjançant 

aquest Decret s’atorga una llicència d’activitat extraordinària per a la celebració 
de dues actuacions musicals al Pati de Ca les Monges. 

 
5. Proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2016. 

Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, 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 al secretari 
interventor 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. 
 

Página 7 de 25 
 



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2017/4 de data 26 de juliol de 2017 
 
 

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 
2016, conjuntament amb tots els seus annexos i justificants. 
 
Vist que, en data 25 de maig de 2017, van ser informats favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Vist que, mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 110, de 09 de juny de 2017, 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 
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: 
 
Acords: 
 
 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 
2016, 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 11.743.006,82 euros i un 
passiu de 11.743.006,82 euros. Els comptes de control pressupostari i comptes d’ordre 
ascendeixen a 23.433.680,60 euros. 
 
 Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 164.774,55 euros. 
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 Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de 
cobrament de 346.928,24 euros, unes obligacions pendents de pagament de 
199.822,90 euros, uns romanents de crèdits totals de 1.616.765,57 euros i un resultat 
pressupostari ajustat de 405.006,94 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 
411.739,76  euros i obligacions pendents de pagar de 0,00 euros. 
 
 Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència final de 1.071.065,91 
euros. 
 
Annexos als estats i comptes anuals: 
 
 Balanç de comprovació: en tancar l’exercici dóna un total acumulat en el deure de  
54.428.107,87 euros i un total en l’haver de 54.428.107,87 euros. 
 
 Estat de modificacions de crèdit: en tancar l’exercici dóna unes modificacions en els 
crèdits pressupostaris per un import total de 796.082,61 euros. 
 
 Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria 
total de 1.616.765,57 euros, dels quals 27.789,58 euros són per a despeses amb 
finançament afectat, 215.000 euros de dubtós cobrament i 1.373.975,99 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 72.256,44 euros, un saldo pendent de 
pagament de 85.401,88 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 
1.672.602,89 euros i un total de despeses de 1.672.602,89 euros. 
 
 La relació de modificacions de crèdit a l’estat de despeses aprovades durant 
l’exercici 2016 ascendeix a 796.082,61 euros i la relació de modificacions de les 
previsions de l’estat d’ingressos és de 796.082,61 euros. 
 
 Relació de modificació de drets i obligacions d’exercicis tancats: el total de 
modificacions de drets d’exercicis tancats és de 23.184,67 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 1.071.065,91 
euros. 
 
 Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici dóna un total de 
deutors de 758.668 euros i un total de creditors de 209.822,90 euros. 
 
B. Comptes anuals d’EMPRIS, SL: 
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 Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 109.519,55 euros, un 
passiu de 109.519,55 euros i un resultat de l’exercici amb uns guanys de 219,23 
euros.  
 
 Compte de pèrdues i guanys: en tancar l’exercici dóna uns guanys de 219,23 euros. 
 

Segon.- Retre el citat Compte General de la Corporació de l’exercici econòmic 
per l’any 2016 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització. 

 
Pren la paraula la regidora Roser de Palol portaveu del grup ERC-Les Preses i 

manifesta que el seu, grup a l’igual que va fer amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos, s’abstindrà.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels 
regidors assistents: 6 vots favorables dels regidors del PDeCAT I 3 abstencions dels 
regidors d'ERC- Les Preses. 
 
6. Proposta d'aprovació d'un codi de conducta dels alts càrrecs dels ens local. 

Vista la proposta de “Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals” del tenor 
següent: 

“Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals 

1. Introducció 
 
La Lei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de 
llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en 
aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències 
d’incomplir-los. 
 
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

2. Objecte 

Aquest codi té dos objectius fonamentals: 

• Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs 
dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven. 

 
• Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una 

millor actuació dels ens locals. 

3. Àmbit subjectiu 

El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi 
tenen la condició d’alts càrrecs: 
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• Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. 
 

• Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la 
normativa en matèria de règim local. 

 
• Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels 

organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats 
mercantils locals amb capital social íntegrament públic. 

4. Principis ètics i de bon govern 

Principis ètics 
 
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici 
de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents: 
 

• Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. 
 

• Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu 
càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics. 

 
• Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de 

naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 

 
• Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte 
d’interessos. 

 
• Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. 

 
Principis de bon govern 
 

• Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la 
satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la 
imparcialitat i l’interès comú. 

 
• Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència 

de les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de 
les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de 
la ciutadania a una informació accessible i comprensible. 

 
• Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors 

socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en 
l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes 
d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques. 

 
• Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens 

locals per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa 
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al procés com al resultat. 
 

• Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i 
receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge 
administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als 
recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris 
tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la 
privacitat. 

 
• Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús 

dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per 
mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal. 

 
• Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de 

coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració 
d’informació i serveis. 

 
• Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la 

gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les 
necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis. 

 
• Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que 

incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, 
així com en la prestació dels serveis. 

5. Normes de conducta dels alts càrrecs 

Compromisos generals 
 

• Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre 
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació. 

 
• Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i 

drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del 
nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del 
mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la 
finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens 
perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria 
d’incompatibilitats. 

 
Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès 
 
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats  de 
tal manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i 
honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques. 
 
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest 
codi han de seguir els principis següents: 
 

• Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos 
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públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni 
favoritismes. 

 
• Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, 

directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives 
institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol 
tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o 
indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics. 

 
• No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o 

privades, fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del 
seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la 
transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o 
regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En 
cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec. 

 
• No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no 

estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran 
al portal de la transparència les assistències que realitzin en representació 
de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la 
invitació. 

 
• Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments 

per part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques 
dependents d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan 
hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat 
relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament 
de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni 
d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, 
es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o 
allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en 
supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer 
pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la 
invitació. 

 
• Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en 

l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació 
pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen 
d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i 
objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere. 

 
• Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o 

similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin 
considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de 
desplegament. 

 
Compromisos en relació amb la ciutadania 

 
• Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici 
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de les seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la 
reserva en els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que 
puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb 
la normativa d’aplicació. 

 
• Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda 

per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la 
normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni 
aliè. 

 
• Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les 

finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en 
compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels 
òrgans que dirigeixen. 

 
• Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència 

entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a 
través d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes 
públics. 

 
6. Mecanisme de control intern (en cas que s’acordi crear-ne).  

 
La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel 
compliment del codi. 

 
Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són: 
 

• Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi. 
 

• Formular recomanacions i propostes de millora. 
 

• Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el 
tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi. 
 

• Vetllar  per l’actualització  del codi i efectuar propostes de modificació 
del seu contingut. 
 

• Promoure la difusió i el coneixement del codi. 
 

• Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control 
intern, que es farà públic a través del portal de la transparència. 

 
El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per 
l’òrgan competent. 

7. Règim sancionador 

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les 
normes d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
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de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

8. Aprovació, vigència i revisió del codi 

Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no 
se n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.” 
 
Fonaments de dret 
 
Article 55.3 del a Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i al bon govern. 
 
Article 178 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) 
 
Article 4.1. i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local; i d’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, 
 
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. 

Segon.- Exposar al públic, durant el termini de trenta dies  hàbils, els  acords 
precedents  en  el tauler d'edictes de la Corporació, i publicar el corresponent anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 
en un mitjà de comunicació de major difusió a la comarca. Durant aquest termini els 
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
escaients. 

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni 
reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter definitiu. En 
aquest supòsit, es publicaran els acords elevats a definitius i el text íntegre de 
l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província i s’anunciarà al DOGC , i es traslladarà 
una còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l' Estat i a la Generalitat de Catalunya, 
als efectes de la seva entrada en vigor d’acord amb l’article 70.2 de la Llei de Bases 
del Règim Local. 

Tercer.- Notificar aquests acords al Síndic de Greuges de la Generalitat de 
Catalunya a través del portal EACAT. 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables dels 
regidors/es “ERC-Les Preses”). 
 
7. Proposta d'aprovació de les festes locals per a l'any 2018. 
 
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 
del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
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Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel 
Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 
146/1998, de 23 de juny; 
 
Vist que l’article 3 del Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes 
locals seran fixades per ordre del conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels 
municipis respectius. 
 
Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial 
de festes locals per l’any 2018, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 
2017. 
 
Atès que d’acord amb les determinacions de l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 
28 de juliol, sobre regulació de la jornada de feina, jornades especials i descansos, les 
dues festes de caràcter local seran fixades per acord de plenari. 
 
Vist que es consideren adients els dies 10 de setembre (dilluns) i 11 d’octubre de 2018 
(dijous) per ser fixats com a festes locals del municipi de les Preses per a l’any 2018.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que fixi els 
dies 10 de setembre (dilluns) i 11 d’octubre de 2018 (dijous) per ser fixats com a festes 
locals del municipi de les Preses per a l’any 2018. 

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

Ocupació a Girona. 
 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables dels 
regidors/es “ERC-Les Preses”). 
 
8.Proposta d'aprovació d'una moció per a un desenvolupament rural sostenible, 
integral i integrador. 
 
Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un 
“Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, 
davant el primer redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el sector 
primari (d’altra banda, imprescindible per al desenvolupament i manteniment 
dels nostres territoris): 

Els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, i per extensió tots els agents 
socioeconòmics que s’hi vulguin sumar i que actuen en els nostres territoris 
rurals (siguin públics i/o privats), volem tirar endavant una campanya de 
sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre 
la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament 
integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. 
Posant de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les 
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oportunitats i les amenaces, així com aquells elements imprescindibles davant 
qualsevol nou marc legal que es vulgui plantejar -sigui sobre les activitats que s’hi 
desenvolupen o sigui sobre la distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial 
del nostre país i per l’enfortiment de la pagesia-. 

Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a 
l’únic que destina fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar 
dinàmiques de cooperació/concertació entre els agents dels nostres territoris amb la 
intenció d’enfortir la diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels 
serveis i la qualitat de vida d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri 
territorial de país).  

Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de 
Catalunya necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i 
completin la tasca agrària que els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals 
actius i sense activitat en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats 
postindustrials s’identifiquen per donar un suport integral a la tasca agrària des d’una 
visió territorial que generi valor afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i 
ambiental de les empreses rurals de tots els sectors d’activitat. El desenvolupament 
sostenible, integral i integrador esdevé una realitat quan tots els actors concerten una 
estratègia basada en les persones i el territori. El cor del nostre món rural són les 
petites i mitjanes empreses que treballen en xarxa per enfortir el seu capital, tant social 
com econòmic. Per tant, el suport al món rural s’ha de fer des d’una òptica transversal 
en que tots els agents hi participin.  

La pagesia és imprescinible per la salut dels espais rurals, com també ho són 
totes les persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals. 
Catalunya ha d’esdevenir un país d’oportunitats en qualsevol dels seus racons i 
sectors d’activitat, i malauradament, el món rural és encara avui un espai que 
necessita polítiques especifiques de suport, acompanyament i dinamització. 

Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir 
l’acció del govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 
2014-2020 i que va molt més enllà de les úniques mesures mencionades en la 
Proposició de llei que ens ocupa, i que és tasca transversal dels diferents 
departaments i nivells de la nostra administració pública (Generalitat, Diputacions, 
Consells Comarcals, administracions locals...): 

• PRIMER. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que 
suposa un contracte-programa plurianual que promou la concertació 
público-privada i que permet recolzar, de forma directe i des del mateix 
territori el seu teixit econòmic. La feina que fa donant suport al món agrari, en la 
seva transformació i posada en valor de la producció i a la millora dels serveis a 
les persones. Proposem treballar des d’avui mateix, davant el futur període 
2021-2027, per fer realitat l’accés dels Grups d’Acció Local al multifons i 
continuar la feina feta fins ara per a la innovació territorial, l’activitat econòmica i 
la millora de la qualitat de vida del medi rural. 
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• SEGON. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica 
poblacional d’aquests i determinar la importància de projectes, com Odisseu, 
que treballin pel retorn dels Joves i l’aposta de les nostres institucions per 
revertir les tendències poblacionals negatives. 

• TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat 
socioeconòmic, en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia 
cooperativa com elements clau per a l’arrelament de les persones al territori. 

• QUART. Demanem que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells 
d’administració, institucions i actors per a un bon desplegament de polítiques 
de protecció ambiental i la custòdia del territori en el medi rural que permeti el 
manteniment de les activitats tradicionals i la nova emprenedoria. 

• CINQUÈ. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als 
nostres territoris, que arribi a totes les poblacions, com a element de 
vertebració dels mateixos i d’oportunitat bàsica per el seu desenvolupament. 
Alhora que exigim la resolució d’una vegada per totes dels problemes de 
cobertura mòbil que encara tenen algunes zones del nostre territori. 

• SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur 
desplegament del pacte de transició energètica que faciliti la generació 
d’economia endògena als nostres territoris. Alhora que permeti la compensació 
de les externalitats negatives dels impactes ambientals, que remuneri la 
solidaritat territorial davant noves infraestructures, promovent com a prioritària 
la generació distribuïda i les SmartGrids com a model menys impactant i 
intel·ligent. 

• SETÈ. Sol·licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que 
estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques 
de muntanya, per una estratègia única, integral i integradora al món rural. 
Destacant el format plurianual i treballant amb la concertació amb els ens 
existents (GAL, consorcis de desenvolupament econòmic i Consells 
Comarcals). 

• VUITÈ. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament 
Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió 
Europea”, i que s’utilitzin els mecanismes existents per modificar els fons 
previstos en el PDR vigent. Si s’escau, en la modificació del PDR per atendre 
demandes de diferents sectors, tirar-les endavant sempre i quan no hagi de 
suposar una nova retallada als fons del Programa Leader i altres mesures de 
vital transcendència per al manteniment i la dinamització dels nostres territoris 
(mesures 3, 8, 19, entre d’altres). I que, en cas de voler tirar endavant una nova 
llei, que aquesta es faci amb la perspectiva d’un medi rural SOSTENIBLE, 
INTEGRAL I INTEGRADOR, que contempli i englobi tots els agents que vivim i 
treballem al i pel territori rural de Catalunya.” 

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

Primer.- Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL 
SOSTENIBLE, INTREGAL I INTEGRADOR”. 

 
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
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− Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 
C/ Plaça de Sant Jaume, 4 
08002- Barcelona 
 

− Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu 
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007- Barcelona 
 

− Sr. Carles Luz i Muñoz 
President de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
C/ Pujada del seminari, s/n 
25280- Solsona 
administracio@arca-dr.cat  
 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables dels 
regidors/es “ERC-Les Preses”). 
 
9.Proposta de ratificació de la moció conjunta de mostra de condol realizada 
pels Ajuntament de Riudaura i les Preses, per la mort de l'Ona.   
 
Antecedents:  
 
Primer.- Amb data 15 de juliol de 2017 els alcaldes i regidors dels ajuntament de 
Riudaura i les Preses van aprovar una moció conjunta de condol per la mort de l'Ona 
que reproduïda textualment deia:   
 

MOCIÓ DE CONDOL DELS AJUNTAMENTS DE RIUDAURA i LES PRESES 
 
Reunits a l’escola Lluis Castells de Riudaura, a les 20:00 hores del dissabte 15 de juliol 
de 2017, els alcaldes i regidors dels Ajuntaments de Riudaura i les Preses, següents:  
 
AJUNTAMENT DE RIUDAURA:  
 
Alcalde/president: Sr. David Jané i López  Regidor electe d’AEIFR 
Regidors/es:  Sra. Imma Muñoz i Díaz         Regidora electe d’AEIFR 
                                   Sra. Eva Gallardo i Mansilla   Regidora electe d’AEIFR  
                                   Sra. Teresa Carrillo i Larsen   Regidora electe d’AEIFR 
                                   Sra. Anna Coma i Anglada     Regidora electe d’ERC 
                                   Sr. Agustí Llop i Miarons         Regidor electe d’ERC 
 
Ha excusat la seva presència la Sra. Antònia Danés i Comerma, regidora electe 
d’AEIFR  
                                 
AJUNTAMENT DE LES PRESES 
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Alcalde/president: Sr. Pere Vila Frigola:    Regidor electe de PDeCAT 
Regidors/es:  Sr. Lluís Guillaumes Picart:   Regidor electe de PDeCAT 

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

Ha excusat la seva presència la Sra. Roser de Palol Masó, regidora electe d’ERC- Les 
Preses.  
 
Actua com a secretari d’aquesta moció conjunta el secretari de l’Ajuntament de les 
Preses, el Sr. Rafael Berga Vayreda, que aixecarà ACTA del que aquí s’expressi.  
 
Per unanimitat dels assistents s’acorda que la present MOCIÓ segueixi els mateixos 
requisits que seguiria una ACTA DE PLE EXTRAORDINÀRIA i URGENT, com si d’una 
sola corporació es tractés, essent voluntat dels dos consistoris expressar d’aquesta 
manera la seva unitat en el dolor i la tristesa per la mort de l’Ona.    
 
L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Riudaura dóna la benvinguda a l’Alcalde i 
regidors de l’Ajuntament de les Preses i a totes les persones assistents, i explica que 
l’objecte d’aquest acte inclou un únic punt a l’ordre del dia que no és altre que la 
manifestació pública i unànime expressada per ambdues corporacions de condol a la 
família de l’Ona.  
 
Per unanimitat dels regidors presents s’acorda la urgència de la convocatòria.  
 
Acte seguit pren la paraula l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Riudaura, el Sr. 
David Jané i López, i diu:   
 
“Alcalde Pere Vila, Regidors de l'Ajuntament de Les Preses, Regidors de 
l'Ajuntament de Riudaura, veïns,  Eduard, Marta, obrim aquesta sessió 
extraordinària que compta amb un únic punt a l'ordre del dia i que no és altra 
que expressar de manera conjunta i amb el més gran dolor possible la tristesa 
que sentim els aquí presents i les dues poblacions que representem així com tota 
la comarca per la pèrdua irreparable de I'Ona. 
 
Hem estat els darrers 4 dies amb el cor encongit esperant amb esperança que 
arribessin bones notícies des de Barcelona però finalment ha arribat aquella 
trucada que mai haguéssim volgut rebre. 
 
Qualsevol comiat és dur però el d'una nena de 10 anys i en aquestes 
circumstàncies és la màxima expressió del dolor i se'ns presenta com una 
injustícia es miri com es miri. Difícil d'encarar i impossible d'oblidar. 
 
És per la duresa d'un fet com aquest i també per la importància de fer pinya, de fer 
comunitat, de fer tribu si em permeteu, que us he convocat avui aquí i per 
expressar el nostre més sentit condol i també el suport incondicional a I'Eduard, 
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la Marta i la Duna. Riudaura, Les Preses i tota la Garrotxa us fa costat. Avui 
plorem amb vosaltres i  tal vegada algun dia tornarem a somriure plegats. 
 
Voldria també tenir unes paraules per la Duna. Avui Duna és un dia molt dur, no 
l’oblidaràs mai i et semblarà que aquesta tristesa és infinita. Però deixa'm que et 
digui que el que avui et sembla una motxilla insuportable algun dia es convertirà en 
un motor inesgotable, en una bateria extra, en un motiu més per fer les coses, 
en un argument per fer que la teva vida valgui el doble. A partir d'avui Duna, 
encara seràs més especial. Avui no n'ets conscient però ja veuràs com t’ajudarà 
tenir aquest do. 
 
Permeteu-me també tenir unes paraules de record i reconeixement a tots els 
monitors i professionals que des del primer moment han fet de la millor manera 
possible la seva feina i que també sabem que han estat molt pendents de la 
situació. 
 
Finalment, i en senyal de dol i de respecte, decreto tres dies de dol que 
comencen a partir d'avui mateix i que s’estendran fins al dimarts a les 12 de la nit i 
la presència d'un crespó negre a la senyera de I’Ajuntament” 
 
Acte seguit l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Riudaura, cedeix la paraula a 
l’Alcalde-President de Les Preses perquè dirigeixi unes paraules als assistents”. 
 
Pren la paraula el Sr. Pere Vila Frigola, que diu:   
 
“Benvolguts, voldria fer meves i reiterar les paraules de l’Alcalde de Riudaura. Se’m fa 
molt difícil expressar en paraules el que sento en aquests moments.  
 
Per informacions rebudes dels monitors del casal, en consta que l’Ona era una nena 
ben integrada al casal, molt estimada pels seus companys i per l’equip de monitors.    
 
La mort de l’Ona quedarà marcada  per sempre més en la història dels casals de les 
Preses i mai ho oblidarem. El poble de les Preses se suma al dol per la seva mort i des 
d’aquest migdia la senyera amb un crespó negre oneja a mitja asta al balcó de 
l’Ajuntament.  
 
Informar-vos que s’està treballant amb psicòlegs perquè ajudin els monitors i 
monitores del casal a recuperar-se d’aquest duríssim cop i els instrueixin per explicar, 
respondre les preguntes i reconfortar els nens i les nenes del casal, que dia rere dia 
pregunten per l’Ona.  
      
Durant dies hem estat expectants pel desenllaç dels fets i en cap cas volíem acceptar 
el que finalment ha passat. Estem desolats i tristos per la mort sobtada d’una nena de 
només 10 anys i no puc sinó expressar el recolzament que des de l’Ajuntament donem 
als pares i la germana de l’Ona per a qualsevol cosa que necessitin.” 
 
Reprèn la paraula l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Riudaura, el Sr. David Jané i 
López, el qual manifesta que es tancarà l’acte amb un minut de silenci en record de 
l’Ona.  
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Transcorregut el minut de silenci i no havent-hi cap altre assumpte a tractar, els 
alcaldes aixequen la sessió, essent les 20:33 hores del vespre.  
 
I per la constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que 
signen ambdós alcaldes i que certifico amb la meva signatura.  
 
Segon.- Que és voluntat de l’Ajuntament de les Preses ratificar aquella moció conjunta 
i simbòlica de mostra de condol realitzada pels Ajuntament de Riudaura i les Preses, a 
l’objecte que en quedi constància en una acta plenària de l’Ajuntament de les Preses.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic. Ratificar la moció conjunta de mostra de condol realitzada pels Ajuntament de 
Riudaura i les Preses, per la mort de l'Ona.  
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables dels 
regidors/es “ERC-Les Preses”). 
 
10. Punts d’urgència.  

Es proposa incloure a l’ordre del dia motius d’urgència, dues mocions, a proposta dels 
regidors del PDeCAT.  

La primera té per objecte instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del 
congrés i del Senat perquè adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el 
seu superàvit.  

La segona té per objecte donar suport al referèndum anunciat per al proper dia 1 
d’octubre de 2017. 

Acte seguit es procedeix a donar lectura d’ambdues mocions.  

Debatuda i sotmesa a votació la proposta d’incloure aquests assumptes en l’ordre del 
dia, per motius d’urgència, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels  
regidors/es assistents (6 vots favorables dels regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables 
dels regidors/es “ERC-Les Preses”). 

10.1 Proposta d'aprovació d'una moció per alliberar la reinversió del superàvit 
dels ens locals 
 
Antecedents.  
 
Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius 
d’estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que 
limita severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d’una 
gestió pressupostària responsable. 
 
Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el 
concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar 
nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió.  
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El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat 
a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge 
que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma 
injustificada, atès el compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat 
pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que 
considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori 
afectats. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del PDeCat proposa al ple de la corporació l’adopció 
dels següents acords: 
 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del 
Senat perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin 
reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa 
quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida 
de la ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, 
recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 
 

Segon.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la 
FEMP. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels  
regidors/es assistents (6 vots favorables dels regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables 
dels regidors/es “ERC-Les Preses”). 
 
10.2 Proposta d'aprovació d'una moció de suport al referèndum anunciat per al 
proper dia 1 d'octubre 
 
Els ajuntaments són la institució més propera als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
Durant més de 35 anys, els ens locals han bastit amb esforç una xarxa de serveis 
bàsics per a la ciutadania. Vertebradors del territori, agents indispensables per a la 
cohesió social i compromesos en la defensa dels valors fonamentals de la democràcia, 
els municipis i, en conseqüència, els alcaldes i alcaldesses, els regidors i regidores, 
han contribuït a construir el municipalisme català. En moments transcendentals de la 
nostra història col·lectiva, el paper dels ajuntaments sempre ha estat determinant per a 
l’assoliment dels anhels de justícia, progrés i llibertat dels catalans i catalanes.  
 
La proximitat de les institucions locals amb la ciutadania ha permès copsar, en tot 
moment, quins són els anhels i les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Com a 
electes escollits a través de les urnes, ens devem a la ciutadania. I, si avui en dia hi ha 
una reivindicació que genera consens a Catalunya, no és altra que la celebració d’un 
referèndum per decidir lliurement el futur del nostre país. Des de fa anys, el poble 
català ha reclamat el seu dret a decidir. Les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya van configurar una cambra amb una majoria clara de diputats i diputades 
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favorables al dret d’autodeterminació. Un reflex fidel del 80% de la ciutadania catalana 
que manifesta voler expressar-se a través de les urnes.  
 
La pluralitat i transversalitat que dóna suport a aquesta reivindicació ha quedat palesa, 
entre altres iniciatives, en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum. Tot i les més de 
500.000 adhesions que ha recollit, no han estat suficients per trobar una resposta per 
part del Govern de l’Estat. Com no pot ser d’altra manera, el món local tornarà a ser al 
costat dels seus ciutadans i ciutadanes i de la resta d’institucions del país per 
materialitzar aquesta voluntat expressada cívicament, política i democràtica de la 
immensa majoria de la societat catalana.  
 
El passat divendres 9 de juny, el president de la Generalitat i el vicepresident del 
Govern van anunciar, acompanyats pel conjunt del Govern i la majoria dels diputats i 
diputades del Parlament, la pregunta que se sotmetrà a consideració del conjunt de la 
ciutadania de Catalunya el proper 1 d’octubre: «Voleu que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de república?»  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 

Primer.- Donar suport a la voluntat expressada pel Parlament de Catalunya i el 
Govern de la Generalitat i encoratjar-los a seguir avançant en tots aquells passos 
necessaris per fer efectiva l’organització, convocatòria, celebració i aplicació del 
referèndum anunciat per al proper 1 d’octubre.  

 
Segon.- Manifestar la nostra predisposició i compromís a col·laborar en totes 

aquelles actuacions que des del Govern se’ns requereixin, i per això, en el moment 
que es faci la convocatòria, posar a disposició de l’organització del referèndum els 
locals habituals on se celebren totes les conteses electorals als nostres municipis.  

 
Tercer.- Manifestar que aquest compromís cívic i democràtic només està 

supeditat a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya, expressada en el 
Parlament i el Govern de la Generalitat, i que no ens farem enrere per cap entrebanc 
polític, jurídic o de qualsevol índole que pugui articular l’Estat en contra de la 
celebració d’aquest referèndum.  

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels  
regidors/es assistents (6 vots favorables dels regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables 
dels regidors/es “ERC-Les Preses”). 
 
11.Precs i preguntes. 
 
L’Alcalde dóna la paraula als regidors els quals formulen les preguntes següents:  

El regidor Josep Ayats pregunta qui forma part de la Junta Directiva del Club de Futbol 
“Les Preses”, responent entre l’alcalde i la regidora Maria González que el President 
és el Sr. F.X.C.S, el secretari el Sr. J.C.S.M, el tresorer el Sr. M.C.J i com a vocals la 
Sra. R.M.G.A, el Sr. J.T.G, el Sr. J.D.Q, el Sr. J.M.F, el Sr. J.C.G el Sr. J.L.S i el Sr. 
M.R.C.  
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La regidora Roser de Palol i el regidor Josep Ayats proposen deixar constància en acta 
de la felicitació conjunta de tots els membres de la corporació al Club de Futbol Bosc 
de Tosca, per la bona temporada realitzada, de la qual cosa se’n deixa constància.   

La regidora Maria González pregunta com va anar la trobada que hi va haver entre 
psicòlegs i monitors després de l’accident ocorregut a la piscina municipal responent 
l’alcalde que els psicòlegs van felicitar els monitors per la seva capacitat de resposta i 
el seu comportament en els dies posteriors a l’accident, sobretot perquè van 
aconseguir sobreposar-se i transmetre als nens i nenes del casal la seguretat 
necessària perquè seguissin desenvolupant les activitats previstes, fins i tot les de la 
piscina. L’Alcalde destaca la tenacitat de l’alcalde de Riudaura i també la bona feina 
realitzada per en Mateu Batallé alhora de tractar un assumpte tant delicat amb els 
diferents mitjans de comunicació. Diu també que des de Mossos d’Esquadra l’han 
telefonat per destacar el comportament del socorrista i el bon criteri dels monitors que 
ràpidament van apartar els nens i nenes del lloc mentre el personal sanitari actuava.  

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent les 
21:50 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. 
 
 
Vist i plau En dono fe 
L’ALCALDE SECRETARIA INTERVENCIÓ 
Pere Vila Frigola Rafael Berga Vayreda 
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