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

 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 
Núm.:                         PLE 2017/5 
Data:                          Dimecres, 25 de setembre de 2017 
Caràcter:                   ordinària 
Convocatòria:            Primera 
Horari:                        De les 20:30h del vespre fins a les 21:00h 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 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. 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 

 
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 i/o ratificació dels decrets 29 a 49 de l'exercici 2017. 

 
5. Precs i preguntes 

 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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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 2017/04, de data 26 de juliol 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: 

Únic.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 2017/04, de data 26 de juliol 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 2 vots favorables dels 
regidors/es (ERC-Les Preses). 

 
2. Despatx oficial. 

 
L’Alcalde comenta el despatx oficial, d’acord amb el llistat d’assentaments d’entrada al 
Registre General de la Corporació en el període comprès entre els dies 26 de juliol a 
25 de setembre de 2017 (1-2017-001620 a 1-2017-001886). 

 
En destaca els següents registres. 

 
Assentament núm. 1-2017-0016867-2 de 26 de juliol – La Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 18 de juliol de 2017 va resoldre concedir 
a l’Ajuntament de les Preses una subvenció a fons perdut d’import 6.987,89 euros per 
a la substitució de les obertures a la planta baixa de l’Ajuntament per a la millora de la 
sostenibilitat ambiental. 

 
Assentament núm. 1-2017-001693-2 de 27 de juliol - Es rep resposta del Departament 
de Cultura a la sol·licitud d’ajut econòmic per a la publicació del llibre “Els vells oficis i 
les noves professions a les Preses. Persones- SXX- S’indica que hi ha una línia de 
subvencions per a les monografies locals i s’adjunten els criteris de valoració. 

 
Assentament núm. 1-2017-001694-2 de 27 de juliol - La Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 18 de juliol de 2017 va resoldre concedir 
a l’Ajuntament de les Preses una subvenció de 2.647,80 euros per a la publicació del 
llibre “Els vells oficis i les noves professions a les Preses. Persones- SXX-. 

 
Assentament núm. 1-2017-001696-2 de 27 de juliol – Des de la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s’informa que per raó d’un informe negatiu 
del PZVG es denega l’ajut sol·licitat per a l’obertura d’una pista forestal a Xenacs que 
té per objecte permetre el seu desembosc. L’Alcalde informa que aquesta resolució ha 
estat recorreguda en alçada davant la Conselleria d’Agricultura Ramaderia Pesca i 
Alimentació. 

 
Assentament núm. 1-2017-001697-2 de 28 de juliol – Des de la Direcció General 
d’Administració Local s’informa que s’ha acordat atorgar a l’Ajuntament de les Preses 
una subvenció de 17.505,72 euros en concepte de retribucions a càrrecs electes amb 
dedicació exclusiva. 
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Assentament núm. 1-2017-001698-2 de 28 de juliol – L’Agència Catalana de l’Aigua 
informa que s’allarga un mes el termini per poder sol·licitar subvencions per a la 
protecció enfront avingudes en zona urbana. 

 
Assentament núm. 1-2017-001714-2 d’1 d’agost – La Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona en sessió de 26 de juliol de 2017 va resoldre aprovar definitivament la 
sol·licitud d’implantació d’una activitat artesanal d’elaboració de begudes espirituoses 
a l’edificació existent a la carretera del Corb, 9 de les Preses. 

 
Assentament núm. 1-2017-001722-2 de 2 d’agost – Es rep comunicació del cap del 
servei de cooperació econòmica i local informant que s’ha resolt tramitar una bestreta 
del 50% de la subvenció atorgada per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya de l’any 2017, per un import de 
12.341,49 €. 

 
Assentament núm. 1-2017-001737-2 de 4 d’agost – La Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, en la sessió ordinària d’1 d’agost va resoldre concedir a 
l’Ajuntament de les Preses una subvenció de 2.198,55 euros per a actuacions 
municipals per nevades, anualitat 2017, concretament pels costos de retirada de la 
neu dels carrers del municipi els dies 25 i 26 de gener i pels costos d’adquisició de 
contenidors per emmagatzemar sal. 

 
Assentament núm. 1-2017-001737-2 de 24 d’agost – Es rep comunicació conforme el 
Consell Rector de Dipsalut, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 8 d’agost 
de 2017 va adoptar entre d’altres, l’acord de convocatòria de subvencions de 
suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització 
d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables (PM07). 

 
Assentament núm. 1-2017-001925-1 de 14 de setembre – Es rep, provinent de la 
Delegació del Govern a Catalunya, còpia de la resolució dictada pel Ple del Tribunal 
Constitucional amb data 7/09/2017, per la qual s’admet a tràmit la impugnació 
presentada per l’Advocat de l’Estat, en nom i representació del Gobierno de España, 
contra el Decret 140/2017, de 7 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de 
normes complementàries per a la celebració del referèndum d’autodeterminació. Amb 
l’admissió a tràmit queda suspès el Decret impugnat. Aquesta resolució conté un 
advertiment exprés als alcaldes de tots el municipis de Catalunya advertint-los del seu 
deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió 
acordada. En particular, que s’abstinguin d’iniciar, tramitar, informar o dictar, en l’àmbit 
de les seves respectives competències, qualsevol acord o actuació que permeti la 
preparacií i/o la celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya 
regulat en el Decret objecte d’impugnació, apercebent-los de les eventuals 
responsabilitats, inclosa la penal, en les que poden incórrer pel supòsit de no atendre 
el requeriment. 

 
Assentament núm. 1-2017-001928-1 de 14 de setembre - Es rep, provinent del 
Ministeri de la Presidència i Administracions Públiques, carta dirigida al Secretari- 
interventor de la corporació indicant que la havent-se consumat la convocatòria d’un 
referèndum per al dia 1 d’octubre, la mateixa és contrària a la Constitució espanyola, a 
l’estatut   d’autonomia   de   Catalunya   i   a   reiterats   pronunciaments   del   tribunal 
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constitucional. Informa que la Generalitat ha requerit els ajuntaments perquè coadjuvin 
a la consecució d’aquest procés inconstitucional, mitjançant la posada a disposició de 
locals municipals com a centres de votació. Demana respecte al marc constitucional i 
estatutari, així com a les resolucions del Tribunal Constitucional i no atendre la petició 
formulada per la Generalitat. 

 
Assentament núm. 1-2017-001988-1 de 18 de setembre - Es rep, provinent del 
Ministeri de la Presidència i Administracions Públiques, carta dirigida al Secretari- 
interventor de la corporació indicant que havent-se consumat la convocatòria d’un 
referèndum per al dia 1 d’octubre, la mateixa és contrària a la Constitució espanyola, a 
l’estatut d’autonomia de Catalunya i a reiterats pronunciaments del tribunal 
constitucional. Es demana respecte al marc constitucional i evitar la posada a 
disposició de locals municipals per a la celebració d’aquest referèndum. 

 
Assentament núm. 1-2017-001989-1 de 19 de setembre.- Es rep, provinent del 
Ministeri de la Presidència i Administracions Públiques, nota de premsa de la Fiscalia 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 12 de setembre de 2017. D’acord amb 
aquesta nota la notorietat de la prohibició dels actes d’organització del referèndum fa 
que qualsevol conducte d’autoritats, funcionaris públics o de particulars en connivència 
amb els anteriors, dirigida amb aquella finalitat sigui indiciàriament constitutiva d’un 
delicte de desobediència (article 410.1 CP. penat amb multa i inhabilitació especial) 
per incompliment de resolucions del Tribunal Constitucional, prevaricació (art. 404 del 
CP), en adoptar-se resolucions obertament contraries a l’ordenament jurídic i 
malversació de cabdals públics (previst a l’article 432 del CP i penat amb presó de fins 
a vuit anys i inhabilitació absoluta de fins a vint anys) en tant que es disposaria de 
fons públics per a la realització d’activitats delictives. 

 
3. Comunicacions d’alcaldia 

 
El dia 1 d’agost de 2017 va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot un 
acte públic amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. Josep Rull, el 
Secretari Infraestructures i Mobilitat Sr. Ricard Font, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot 
Sr. Josep Maria Corominas, la regidora de la Vall d’en Bas Sra. Cristina Molas, 
l’Alcalde de les Preses, Sr. Pere Vila, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
Sr. Joan Espona, empresaris i entitats interessades per tractar sobre la tramitació i el 
calendari previst per a la variant d’Olot i la resta de projectes que “permetran 
completar l’eix de Bracons”. Finalitzat l’acte es va realitzar una roda de premsa i 
després un sopar amv membres del PDeCAT i el conseller Rull. 

 
El Conseller va informar que el Govern té la voluntat de licitar les obres de la variant 
d’Olot la tardor de 2018, un cop estiguin tancades la informació pública i la tramitació 
ambiental de la variant de les Preses- la Vall d’en Bas i de la connexió amb l’A-26 al 
nord d’Olot. Així, els treballs podrien començar el 2019 i anar avançant en la tramitació 
dels trams restants, de manera que, atès que la variant d’Olot comporta un termini 
d’execució més llarg, els diferents trams entrarien en servei simultàniament. Es preveu 
que el temps d’execució de la variant d’Olot sigui de 36 mesos amb un cost estimat de 
124 milions d’euros. 

 
Pel que fa a l’enllaç amb A26 Hostal del Sol, el conseller va informar que les gestions 
amb el Ministeri estaven ben encaminades, i que ha de ser el Ministeri el qui ha de fer 
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públic el calendari a seguir. La previsió és que durant el primer trimestre de l’any 2018 
es faci l’estudi informatiu, l’estudi d’impacte ambiental i acte seguit es procedeixi al 
tràmit d’exposició publica, per tal que s’aprovin la primavera de 2018 i que s’iniciïn les 
obres l’any 2020. Es preveu un temps d’execució de les obres de 20 mesos i un cost 
estimat de 45 milions € a càrrec del Ministerio. 

 
Pel que fa a la variant de les Preses, la previsió és similar. Disposar dels estudis 
informatius i d’impacte ambiental el primer trimestre de 2018, exposició publica i 
posterior aprovació durant la primavera de 2018. Inici de les obres el 2020. Es preveu 
un tems d’execució de 20 mesos i un cost estimat, a falta de tenir els estudis, d’entre 
30 i 50 milions €. 

 
Pel que fa al finançament inicialment s’estudiava el pagament de les estructures amb 
un peatge a l’ombra amb les obres juntes fins a la AP7, però es va descartar doncs els 
cost total podria arribar als 700 milions € i aquest endeutament actualment no el podria 
assumir la Generalitat. Per tant, es faria via pressupostària: el 2018 l’import seria 
testimonial, el 2019 uns 5 M €, el 2020 uns 10 M € i la resta repartir durant les 
anualitats 2021-2022-2023. 

 
Pel que respecte a la variant de les Preses s’evitarà en la mesura del possible el 
fraccionament de finques en tot el seu recorregut i es vetllarà perquè les mesures de 
seguretat siguin un model per altres obres futures. L’objectiu final és millorar el 
benestar de les persones descongestionant el transit de les Preses i del vial Sant 
Jordi. Als estudis, en el seu preàmbul, s’hi deixarà clar el motiu pel qual es descarta 
passar per la Marboleny. 

 
L’Alcalde d’Olot Josep Maria Corominas va ressaltar que dels darrers estudis fets, es 
desprèn que cada dia es produeix una mitjana de 40.000 desplaçaments des d’Olot 
cap els túnels de Barcons i que més de 1.000 Camions/dia passen pel vial St. Jordi. 
Va insistir en la necessitat que atès que la variant tindrà un únic carril per banda (1+1) 
caldria extremar les mesures de seguretat a la via, per evitar accidents. 

 
El conseller Rull va indicar que aquesta obra en les seves tres parts en conjunt, 
representa un dels darrers colls d’ampolla de Catalunya i que segons un estudi 
elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’anàlisi cost-benefici duta a 
terme amb posterioritat a la seva posada en servei mostra una alta rendibilitat social 
dels túnels de Bracons, amb una taxa interna de retorn del 13,81%. La millora de la 
connectivitat de la comarca ha incidit en la competitivitat de l’economia de la comarca, 
fins i tot en època de crisi. La Garrotxa ha estat una de les comarques que ha resistit 
millor i s’ha situat entre aquelles que més han crescut, gràcies sobretot a la seva 
dinàmica pròpia i no tant per raons d’economia global o d’estructura sectorial. En 
aquest període, s’ha potenciat el turisme de natura, s’han instal·lat noves empreses, 
algunes d’alt valor afegit, i empreses existents s’han renovat. 

 
També va indicar que el que es valora des de la Conselleria per aprovar una 
infraestructura d’aquestes característiques és que es compleixin 4 paràmetres: 
SEGURETAT       –       DESCONGESTIÓ       –       EQUILIBRI       TERRITORIAL – 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. Aquesta obra els compleix tots quatre. 

Página 5 de 10  



AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2017/5 de data 25 de setembre de 2017 

 

 
 

Finalment va subratllar la necessitat que els 3 ajuntaments afectats treballin colze a 
colze per tal que el calendari s’acompleixi, doncs no s’entendria tirar endavant la 
variant d’Olot sense la part de les Preses i alhora la de l’A26. Les tres parts de l’obra 
han de finalitzar de forma paral·lela en el temps, fet important per evitar un col·lapse 
mes greu a les Preses. 

 
El dia 1 d’agost de 2017 el primer Tinent d’Alcalde Sr. Lluis Guillaumes es va reunir 
amb el Conseller de la Diputació Sr. A. Piñeira per tal d’explorar la possibilitat d’obtenir 
un ajut econòmic per la publicació del llibre “Els vells oficis i les noves professions a 
les Preses. Persones- SXX- 

 
El dia 8 d’agost de 2017 entrevista amb la Sr. JL, persona proposada pel Consorci 
de Benestar social per ocupar el pis dels Teixos, després que des de l’Ajuntament 
s’hagués demanat al Consorci candidats per ocupar-lo. 

 
El dia 10 d’agost de 2017 es va enviar un correu electrònic informatiu als ocupants del 
Centre d’Empreses, informant-los que OLSER havia iniciat obres al terreny de la seva 
propietat ubicat entre el Centre d’Empreses i la nau d’Olser i que aquest fet 
comportaria que el pas existent es reduís a 3 metres d’amplada. Posteriorment el dia 
1-9-17, se’ls hi va enviar un nou correu electrònic amb un plànol adjunt amb el dibuix 
dels espais destinats a aparcament interior. 

 
El dia 10 d’agost de 2017, reunió amb el Sr. D.B de Sorea . El motiu era que durant 
el 1r trimestre no es va aplicar l’increment pactat en el conveni trianual aprovat. Es va 
resoldre que s’aplicaria durant el 2n trimestre, explicitant-ho en el rebut que es girés. 
L’import ascendeix a 950 € a repercutir entre tots els abonats.  

 
El dia 18 d’agost de 2017, reunió amb el Sr. JC de la Diputació amb presència 
del tècnic i informàtic municipal el Sr. JB. El Sr. JC va proposar d’implantar un nou 
gestor d’expedients més àgil i eficient. Una de les novetats a destacar és la 
interconnexió entre el gestor i les plataformes que ofereix la Generalitat (Enotum, 
Eacat...). En principi la implantació del nou gestor i la formació del personal municipal 
començaria el proper mes d’octubre. 

 
El dia 18 d’agost de 2017 va tenir lloc davant l’Ajuntament un acte d’homenatge a les 
víctimes de l’atemptat succeït a Barcelona, en el qual van participar més de 70 
persones. Es va mantenir 5 minuts de silenci i es van llegir el manifests elaborats per 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
El dia 18 d’agost de 2017, reunió amb el sots-cap del la policia Mossos d’Esquadra, 
per tal de ser aconsellats en relació a les mesures de seguretat a adoptar amb motiu 
del festival Esdansa. S’acorda tancar els accessos rodats als llocs on es prevegi 
l’acumulació de persones. Reunits els membres de la brigada i els responsables del 
festival es va resoldre ficar barreres “new-jerseys” a la Plaça Major, al c. Murrià i al 
carrer Fageda. Durant la celebració del festival, assistents i veïns varen mostrar la 
seva satisfacció amb les mesures adoptades. 

 
El dia 21 d’agost de 2017 va tenir lloc una roda de premsa amb motiu de la celebració 
del festival Esdansa a l’espai del Caixa Forum de Girona. 
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El dia 25 d’agost de 2017 va visitar el festival Esdansa el Conseller de Cultura, l’l’Hble. 
Sr. Lluis Puig. Prèviament va visitar l’Exposició del músic Peret Blanc a Can Trona de 
Vall de Bas. Després va visitar l’espai Marboleny. A les 12:00 hores va iniciar-se 
l’espectacle a la Plaça Major. El Conseller va mostrar interès en l’edició del llibre “Els 
vells oficis i les noves professions a les Preses. Persones- SXX- i va manifestar la 
possibilitat de dotar-la amb una subvenció extraordinària de fins a 3.000 euros. 

 
El dia 30 d’agost de 2017 es varen realitzar entrevistes a 3 candidates a substituir a la 
persona que durant els mesos de juliol i agost ha estat a l’oficina de Turisme. Després 
de les entrevistes es va optar per contractar la Sra. MP durant el mes de setembre 
d’enguany. Aquesta persona ha estat monitora dels casals d’estiu i es disposa de 
bones referències donades, entre d’altres, pel director dels casals. 

 
El dia 30 d’agost de 2017 la Sra. TC va comparèixer a l’Ajuntament després de rebre 
la liquidació en via executiva del deute pendent per raó de l’obra realitzada al carrer 
Puigsacalm. Va manifestar la seva queixa al respecte. 

 
El dia 31 d’agost de 2017 es va jubilar definitivament l’agutzil JL, al que se li van 
agrair els serveis prestats i se li va fer entrega de dos gegants en bronze. 

 
Aquest estiu de 2017 s’ha fet una enquesta al grup de joves del casal i als brigadistes 
dels últims 7 anys per tal que manifestessin la seva opinió en relació als serveis que es 
presten o es podrien prestar al joves a les Preses. En total van participar 29 joves, 
gairebé un 31% i s’esta analitzant per la Regidora de joventut i la Tècnica del Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 

 
El dia 7 de setembre de 2017 es va signar el contracte de cessió d’ús del pis del 
C/Teixos amb la Sra. JL, la qual passarà a residir-hi juntament amb la seva filla. 

 
El dia 17 de setembre de 2017 es va celebrar l’homenatge a la vellesa 2017, amb la 
participació de l’associació de jubilats i pensionistes de les Preses. Es va celerbar una 
missa amb la participació de la Coral Puigsacalm. També es va comptar amb la 
participació al Centre Cultural de la Marboleny Jove amb el Ball de les Cintes i 3 balls 
de gitanes. El dinar va tenir lloc al restarurant Vertisol amb 120 persones. 

 
4. Dació en compte i/o ratificació dels decrets 29 a 49 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. 29 a 49 de l’exercici 2017, als efectes de control de les resolucions d’Alcaldia: 

 
1. Decret d'Alcaldia núm. 29/2017, de data 27 de juliol de 2017: Nomenament 

d'Alcalde accidental en la persona del primer tinent d’alcalde Sr. Lluis 
Guillaumes Picart en absència de l’alcalde Pere Vila Frigola. 

 
2. Decret d'Alcaldia núm. 30/2017, de data 27 de juliol de 2017: Llicència 

d'obres per a la formació de terraplè a realitzar a la parcel·la urbana situada a 
la ctra. de Santa Coloma, C-152 (Impremta Olser). 

Página 7 de 10  



AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2017/5 de data 25 de setembre de 2017 

 

 
 

3. Decret d'Alcaldia núm. 31/2017, de data 3 d’agost de 2017: Decret de 
recuperació de funcions d'Alcaldia. 

 
4. Decret d'Alcaldia núm. 32/2017, de data 3 d’agost de 2017: Decret 

d’aprovació del Pla de seguretat i salut a l'obra de la piscina municipal de les 
Preses. 

 
5. Decret d'Alcaldia núm. 33/2017, de data 7 d’agost de 2017: Decret de 

nomenament d'un oficial primera de la brigada municipal una vegada finalitzat 
el procés de selecció. 

 
6. Decret d'Alcaldia núm. 34/2017, de data 9 d’agost de 2017: Decret atorgant 

una llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al 
c/Bellaire (referència cadastral 17148A005000540000GS) 

 
7. Decret d'Alcaldia núm. 35/2017, de data 9 d’agost de 2017: Decret atorgant 

una llicència d’obres per a la reforma interior d'un habitatge al c/Sant Sebastià, 
8. 

 
8. Decret d'Alcaldia núm. 36/2017, de data 9 d’agost de 2017: Decret atorgant 

una llicència d’obres d'enderroc d'una cabanya agrícola al c/Sant Sebastià 8 de 
les Preses. 

 
9. Decret d'Alcaldia núm. 37/2017, de data 9 d’agost de 2017: Decret atorgant 

una llicència d’obres menors per a reposició de  cairats  i  cairons  del  Mas 
Colomer 

 
10. Decret d'Alcaldia núm. 38/2017, de data 9 d’agost de 2017: Decret 

d’assabentat d'una obra consistent en l'obertura d'una cata per a l’escomesa de 
gas natural al c/Major, 34. 

 
11. Decret d'Alcaldia núm. 39/2017, de data 9 d’agost de 2017: Decret 

d’autorització d’un concert al pati de ca les Monges 11/08/2017 
 

12. Decret d'Alcaldia núm. 40/2017, de data 10 d’agost de 2017: Decret pel qual 
es declara extingida per desistiment la concessió demanial del bar de la piscina 
municipal concertada amb NITS A LA FRESCA, S.C i s’acorda la devolució de 
la fiança constituïda. 

 
13. Decret d'Alcaldia núm. 41/2017, de data 10 d’agost de 2017: Decret 

d’autorització d'ampliació de l'horari de tancament del bar restaurant de la 
piscina municipal del 21 al 27 d'agost de 2017 coincidint amb la celebració del 
Festival ÉSDANSA. 

 
14. Decret d'Alcaldia núm. 42/2017, de data 11 d’agost de 2017: Decret 

d’autorització de pas pel municipi de les Preses de la III edició del GRAN 
PREMI DE LA GARROTXA DE CICLISME. 

 
15. Decret d'Alcaldia núm. 43/2017, de data 16 d’agost de 2017:  Decret 

d’iniciació d’un procediment de resolució, per impagament del cànon, de la 
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llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu de la nau 4, ubicada al centre 
d’empreses. 

 
16. Decret d'Alcaldia núm. 44/2017, de data 17 d’agost de 2017: Decret atorgant 

una llicència d’activitat de caràcter extraordinari per a la realització del festival 
ESDANSA 2017 

 
17. Decret d'Alcaldia núm. 45/2017, de data 17 d’agost de 2017: Decret 

d’autorització d’un concert al pati de ca les Monges el dia 18/08/2017 
 

18. Decret d'Alcaldia núm. 46/2017, de data 18 d’agost de 2017: Decret 
d’autorització per a la realització d'una obra de teatre al Pati de ca les Monges 
el dissabte 16.09.2017 

 
19. Decret d'Alcaldia núm. 47/2017, de data 12 de setembre de 2017: Decret pel 

qual es delega al Consell Comarcal de la Garrotxa la tramitació  d’una 
subvenció per a la millora del control dels cabals de subministraments en alta 
(concretament la instal·lació de comptadors que permetin la mesura i 
telecontrol de la totalitat dels cabals captats i subministrats). 

 
20. Decret d'Alcaldia núm. 48/2017, de data 12 de setembre de 2017: Decret 

d’aprovació del Pla de seguretat i salut corresponent a l'obra de supressió de 
barreres arquitectòniques a l'edifici del Centre Cultural de les Preses. 

 
21. Decret d'Alcaldia núm. 49/2017, de data 13 de setembre de 2017: Decret 

d'aprovació d'una sol·licitud, mitjançant el Consell Comarcal de la Garrotxa, 
d’una subvenció al Departament de Treball, Afers social i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya per la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya 2017. 

 
Es sotmet a la ratificació del Ple l’aprovació dels Decret d'Alcaldia núms. 43/2017, 
de data 16 d’agost de 2017 i 47/2017, de data 12 de setembre de 2017 els quals 
són aprovats per unanimitat dels regidors/es assistents (6 vots favorables dels 
regidors/a “PDeCAT” i 3 vots favorables dels regidors/es “ERC-Les Preses”). 

 
5. Precs i preguntes. 

 
El regidor Josep Ayats Nogué pregunta si s’estan fent les obres de supressió de 
barreres arquitectòniques al Centre Cultural i qui les fa, responent el regidor Carles 
Roura Teixidor que les obres es van adjudicar a Construo Construccions Generals, 
S.L, que es qui va presentar la millor oferta. Que també varen presentar oferta les 
empreses Puig Alder, S.L, Construccions Martí Canal, S.L i Construccions Sala-Les 
Preses. 

 
Que igualment estan a punt de començar les obres de la piscina municipal. Que 
l’empresa adjudicatària ARTEA MEDIAMBIENTAL, S.L, va indicar que es veia capaç 
d’arreglar qualsevol averia que aparegués a les instal·lacions velles (a substituir) i 
davant d’aquest fet i el risc que comportava iniciar les obres poc abans de l’obertura de 
la piscina es va acordar mantenir les velles instal·lacions fins al final de l’estiu i una 
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vegada finalitzat l’estiu fer les obres. Explica que l’empresa adjudicatària va executar la 
millora consistent en arreglar l’aparcament del Camp del Prat. 

 
La regidora Mari González Arnau pregunta quins carrers es tancaran durant els dies 
de festa major de les Preses, i ressalta la necessitat d’advertir els veïns per evitar 
conflictes com els viscuts durant la celebració de l’Esdansa, durant el qual alguns 
veïns van expressar aïradament les seves queixes per les restriccions de trànsit. 

 
L’Alcalde respon que quan hi hagi actes a la Plaça es tancarà el carrer Major cruïlla 
amb Josep Tarradellas i resta d’accessos a la Plaça i que quedarà permanentment 
tancat c/Fageda cantonada c/Parcel·lària, on quedarà instal·lada la carpa. 

 
S’obre un debat sobre la necessitat d’anar millorant la logística del festival Esdansa a 
l’objecte de causar les mínimes molèsties als veïns del municipi. 

 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 

les 21:00 h de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, 
estenc aquesta acta que signa el Sr. alcalde i la certifico amb la meva signatura. 

 
Vist i plau                                                                                                         En dono fe 
L’ALCALDE                                                                       SECRETARIA INTERVENCIÓ 
Pere Vila Frigola                                                                             Rafael Berga Vayreda 

Página 10 de 10  


	1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior.
	2. Despatx oficial.
	3. Comunicacions d’alcaldia
	4. Dació en compte i/o ratificació dels decrets 29 a 49 de l'exercici 2017.
	5. Precs i preguntes.

