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

 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE 2017/3 
Data:   Dijous, 25 de maig de 2017 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:30h del vespre fins a les 23:25 h 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 núms. 5 a 14 de l'exercici 2017. 
 
5. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció de l'Àrea de Medi Ambient de 

la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa pel 2017. 
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6. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció al Departament de 
Governació, Administració públiques i Habitatges de la Generalitat de Catalunya per 
a la compensació de càrrecs electes pel 2017. 

 
7. Proposta d'aprovació d'una moció a favor de la reforma horària. 
 
8. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per a la gestió i manteniment dels senyals del 
projecte Garrotxa Cultour. 

 
9. Proposta d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de realitzar la 
gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests 
de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

 
10. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 

la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per a la prestació dels serveis socials 
bàsics de la Llei 12/2007, d'1 d'octubre. 

 
11. Proposta d'aprovació de l'adhesió a la xarxa local SITMUN-GIRONA, per a 

promoure l'ús de sistemes gràfics d'informació geogràfica. 
 
12. Proposta d'aprovació inicial del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca 

de titularitat municipal, forest Muntanya de Murrià, CUP núm. 4. 
 
13. Proposta d'aprovació inicial del pla d'inspeccions i controls en activitats, 

equipaments i espais col·lectius de les Preses.  
 
14. Proposta d'aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost 2017 (núm. MC 

17-02) 
 
15. Proposta de creació de la Comissió Informativa de l'Acció de Govern 
 
16. Proposta de creació de la Comissió de Coordinació de Govern 
 
17. Proposta de sol·licitud dirigida al Departament de Territori i Sostenibilitat de 

sol·licitud d'una parada de bus de la línia Olot-Barcelona pel túnel de Barcons, al 
nucli urbà de les Preses.  

 
18. Proposta d'adhesió al manifest de Garrotxa pel sí. 
 
19. Punts d’urgència.  

 
19.1Proposta d'aprovació previa d'un projecte per a la implantació d'una activitat 
artesanal d'el·laboració de begudes espirituoses a la finca de la Ctra. del Corb nº9 
(polígon 4, parcel·la 97).  
 
20. Precs i preguntes 
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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 2017/02, de data 22 de març 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. 2017/02, de 22 de març 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 a favor dels regidors/es 
(ERC-Les Preses). 

2. Despatx oficial 
 

a) RE núm. 601- 23/03/17: Es comunica la presa de possessió de la Sra. Mercè 
Comamala com a secretària interventora tresorera de la Corporació, al mateix 
temps que es sol·licita una comissió de serveis a l’Ajuntament de Perelada, de 
la qual s’està a l’espera de resolució per part de la Direcció General 
d’Administració Local. 

 
b) RE núm. 613- 24/03/17 – Les adjudicatàries de la concessió de la Piscina 

municipal (NITS A LA FRESCA) comuniquen a l’Ajuntament la seva renuncia a 
prorrogar la concessió durant l’estiu de 2017.  
 

c) RE núm. 614- 24/03/17 –  Els Srs. J.B.V, S.D.M i F.M.M presenten una 
proposta per a gestionar l’espai de la Piscina municipal, durant l’estiu de 2017, 
després d’haver tingut coneixement de la renuncia de les anteriors 
concessionàries.  

 
d) L’empresa Electrònica Joan ha presentat un pla de desplegament de la fibra 

òptica al municipi (pendent d’informe dels serveis tècnics municipals).  
 

e) RE núm. 1-2017-000880-2 - S’ha rebut un acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona segons el qual la implantació d’una activitat artesanal 
d’elaboració de begudes espirituoses a desenvolupar al polígon 9, parcel·la 97 
de les Preses, s’ha d’emmarcar en el supòsit previst a l’article 47.3.c del TRLU: 
“Rehabilitació de construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte 
paisatgístic negatiu”. La Comissió supedita qualsevol autorització a la 
presentació d’un projecte que corregeixi l’impacte visual de la construcció avui 
existent.  
 

3.Comunicacions d’alcaldia 

a) Divendres, 24 de març de 2017: El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Beiget, va visitar el Centre d’Empreses municipal per a veure les instal·lacions i 
parlar amb els empresaris del Polígon industrial del municipi.  
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b) Divendres, 24 de març de 2017: El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, va visitar l’edifici de Can Trona (Vall de Bas), per lliurar els diplomes que 
acrediten tant el municipi de les Preses com el de Vall d’en Bas, com a municipis 
de Destinació de Natura i Muntanya en Família, sota la denominació de La Vall de 
Bas-Les Preses. Els empresaris de les Preses adherits són el Càmping Natura, 
Rucs i Someres i el Planeta Màgic. 

 
c) 29-3-17 - Es reb un correu de la gerencia del Cadastre que inclou una carta del 

Ministeri comunicant que el municipi de les Preses es pot acollir l’any 2018, a 
l’actualitzacio dels valors cadastrals amb un 1,04% d’increment. Es deixa pendent 
d’estudi a l’espera de saber que representarà per a les arques municipals la 
regularització cadastral efectuada aquest any 2017, que ha servit per inscriure al 
cadastre aquelles edificacions que no ho estaven i que en conseqüència no 
tributaven.  

 
d) 5-4-17- L’Alcalde visita l’Escola la Bòbila i proposa als alumnes que treballin un 

projecte, dins la setmana de la sostenibilitat, consistent en dissenyar un parc al 
jardi del davant l’escola a l’objecte de dur-los a la pràctica.     

 
e) 5-4-17 - El grup Enfilats comunica que té la intenció de participar a la marxa 

ONCOTRAIL el mes d’octubre a St.Feliu de Guixols. L’ajuntament farà una 
aportació destinada a lliutar contra la malàltia d’import de 500,00 euros. 

 
f) 6-4-17 – A la seu de l’Ajuntament es reb la visita del Director Territorial de 

Governació acompanyat del President del Consell Comarcal per explicar les 
tasques propies del Departament, en assumptes varis com són: PUOSC, reparació 
de camins, Fons de Cooperació Local, fons destinats a càrrecs electes, Jurat 
d’Expropiació, Agència de l’habitatge, Afers religiosos, Transparència o Secretaria-
Intervenció entre d’altres. 

 
g) 6-4-17 – La Sra. C.R, directora de la Llar el Rajolet comunica que vol deixar de ser 

directora i passar a fer exclusivament tasques d’educadora. Després d’agrair-li els 
molts anys dedicats a ambdues tasques s’acorda que el càrrec de directora de la 
llar d’infants passi a desenvolupar-lo la Sra. J.C. 

 
h) 19-4-17- L’Alcalde i el tècnic municipal Ernest Oliveras es desplacen als Serveis 

Tècnics d’Empresa, Ocupacio i Comerç a Girona on s’entrevisten amb el Sr. FR 
per tal de tractar la possibilitat d’ampliar la Trama Urbana Consolidada de les 
Preses (TUC). L’objectiu que es persegueix és donar resposta a les necessitats 
dels empresaris i possibilitar en un futur la construcció de naus més grans en 
terrenys de fins a 2000 m2 (actualment el màxim són 800 m2). Se li entreguen 
plànols de la proposta i manifesta que s’estudiarà aquesta possibilitat. 

 
i) 19-4-17- L’Alcalde i el tècnic municipal Ernest Oliveras es desplacen a Urbanisme 

de Girona on mantenen una entrevista amb la Sra. LN, per exposar-li la 
problemática de la circulació a la zona del cementiri, el carrer Hospital i el carrer la 
Mata. Es planteja la possibilitat d’excloure una part dels terrenys inclosos al pla 
especial de la Torre Bellot, de tal manera que es pugui iniciar ja el seu 
desenvolupament habilitant un camí que vagi del vial al cementiri. La idea té una 
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bona acollida però ha de ser estudiada. Demana l’estudi de vialitat que finalment 
faci el Servei Català de Trànsit. 

 
j) De comú acord amb l’Alcalde de Vall de Bas i amb la voluntat de donar resposta a 

les inquiestuts dels transportites de la Garrotxa es sol·licitarà que les nits durant les 
quals els túnels de Bracons estan tancats per manteniment, s’avanci la seva 
obertura a les 05:00 hores del matí (una hora abans del que es habitual) per tal 
que els camions que es desplacen de la Garrotxa a Barcelona no es trobin amb les 
retencions que es generen a partir de les 07:00 hores del matí a l’àrea 
metropolitana.  

 
k) Recentment s’ha rebut un correu del Departament de Territori, després de 

múltiples requeriments efectuats des de l’Alcaldia, en relació a la problemàtica dels 
semàfors existents al municipi, indicant que en breu es rebrà una proposta en ferm.  

 
l) El dia 14 desplaçament a Montserrat per a celebrar el 40 aniversari de la 

Marboleny. La comitiva va ser rebuda per l’Abat de Montserrat el qual es va 
mostrar molt cordial i proper. Se li va fer entrega d’obsequis (esqueixos d’arbres 
plantats davant el local de la Marboleny, els quals alhora provenen d’esqueixos 
entregats fa 40 anys per l’aleshores abat de Montserrat); imatges en bronze dels 
gegants de les Preses i productes diversos de la Garrotxa. Posteriorment 
assistència a la celebració d’una missa, dinar i sardanes. 

 
m) Des de Centre d’Informació de Medicaments s’informa que en breu s’iniciarà una 

nova edició del Programa d’Educació Sanitària de la Gent Gran sobre el bon ús 
dels medicaments. Entre el temari ofert: Què cal saber sobre el dolor?  i Què cal 
saber dels antibiòtics? Les xerrades no tenen cap cost per als participants i els 
docents són farmacèutics col·legiats amb formació en educació sanitària.  

 
n) El servei d’atenció a la comunitat del Consorci farà un estudi sobre la problemàtica 

veïnal existent en un dels blocs de pisos de l’Artiga Bonica, per tal de mediar i 
intentar trobar una solució.  

 
o) Des dels Serveis Territorials de Carreteres a Girona s’informa que:   
 

“Les modificacions de la instal·lacions semafòriques de vàries cruïlles de la 
travessera de Les Preses es realitzaran mitjançant el projecte Millora local. 
Reforma de les instal·lacions semafòriques de la carretera C-152 a la 
travessera de Les Preses. Tram: Les Preses (Garrotxa) amb clau PC-CMG-
17046. Aquest projecte ja s’està tramitant”.  

 
“Les dimensions d’aquesta obra són les definides per l’Agència Catalana de 
l’Aigua i no les podem modificar. Per donar sortida a les aigües estancades 
caldria rebaixar la llera del Torrent de Sant Sebastià aigües avall de l’obra de 
pas,  aquesta actuació és competència de l’ACA”. 

 
“Les noves instal·lacions semafòriques també es troben incloses en el projecte 
PC-CMG-17046”. 
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“Per raons de seguretat viària no creuen oportú recuperar l’entrada per la C-
152 a l’alçada de Resines Olot (C-152, PK 46+070, marge dret). Destaquen 
que existeixen altres accessos al polígon amb un carril central d’espera, fet que 
millora la seguretat”.  

 
p) Reunió amb el gerent de Vies Verdes, el Sr. À.P i un membre de l’equip de 

manteniment de Vies Verdes, el Sr. J.M, els quals proposen una senyalització 
integral del bici-carril i el municipi de les Preses, que faciliti que els usuaris del 
bicicarril no només passin pel municipi sinó que s’hi parin i en coneguin els punts 
més interessants.   

 
q) En relació a la possibilitat d’actualitzar els valors cadastrals amb efectes a partir del 

proper exercici 2018 s’informa que una vegada estudiats els antecedents per 
l’equip de govern, es va resoldre no actualitzar-los, per dos motius: 1er) En anys 
anteriors el Govern Central ja va aplicar un increment del 10% sobre el tipus que 
aplicaven els ajuntaments i en conseqüència no es considera oportú un nou 
increment; 2n) Fruït de les inspeccions realitzades per la Direcció general del 
Cadastre durant els anys 2016 i 2017 es van aixecar fins a 260 actes de 
comprovació, que alhora han comportat l’alta de construccions noves i la 
regularització d’ampliacions en construccions existents. A més cal ressaltar el fet 
que en endavant les construccions rurals també queden subjectes a l’impost. El 
Plenari es dóna per assabentat i expressa la seva avinença amb la decissió 
adoptada per l’equip de govern.  

 
r) 17/5/17 – Des de la Direcció General d’Administració de Seguretat (Serveis 

Tècnics d’Interior de Girona), es recorda la necessitat d’extremar la vigilància en 
les mesures de seguretat a adoptar durant la celebració d’activitats de caràcter 
extraordinari, així com la necessitat de comunicar aquestes activitats a les unitats 
especialitzades de la policia administrativa del Cos de Mossos d’Esquadra. 

 
s) 25/5/17- Es rep un escrit provinent de la Conselleria d’Empresa i Coneixement 

mitjançant el qual es reconeix l’esforç municipal per a la implantació de la 
Finestreta Unica Empresarial (FUE) i el Portal Electronic Únic per a les empreses, 
juntament amb un distintiu per tal que es faci pública la implantació a la nostra 
institució. 

 
t) L’Alcalde informa que s’ha jubilat definitivament la Sra. R.E. En destaca la seva 

amabilitat i eficiència. Explica que en reconeixement se li va fer entrega dels busts 
dels gegants de les Preses.  

 
u) L’Alcalde informa que com cada any, abans d’enviar a Xaloc la relació de deutors 

de l’Ajuntament per iniciar la via de constrenyment, sels hi envia una carta de 
recordatori i que a data d’avui s’han cobrat mes de 10.000 €. 

 
v) L’Alcalde dóna compte al Ple de l’acomiadament de la Sra. OFM, motivat per 

causes organitzatives. Explica que des que la Sra. OFM va passar a ocupar, amb 
caracter interí, la plaça de secretaria intervenció, que aquesta plaça havia restat 
vacant, i que de fet en la plantilla de personal aprovada per a l’any 2017 ja no hi 
figura. Afegeix que amb la dissolució del Consorci d’Empreses, es va incorporar un 
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dels treballadors a la plantilla de l’ajuntament, la qual cosa va comportar una 
redistribució de les tasques administratives. 

 
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 – 9.05 dies, és a dir que si 
l’Ajuntament pot pagar a 30 dies ho fa de mitjana en 21 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.   

 
Finalment dóna compte de la comunicació a la Direcció General de Política Fiancera 
de la Generalitat en relació a l’estat de deute a data 31/12/2016, el qual és de 0 euros.  
 

4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 5 a 14 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. 5 a 14 de l’exercici 2017, als efectes de control de les resolucions d’Alcaldia: 

• Decret d'Alcaldia núm. 05/2017, de data 23 de març de 2017: D’aprovació de 
la conformitat de la comissió de serveis de la Sra. Mercè Comamala, secretària 
interventora de la Corporació a l'Ajuntament de les Preses. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 06/2017, de data 28 de març de 2017: De revocació i 

nomenament de membres de la Junta de Govern Local (Carles Roura per Lluís 
Xancó). 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 07/2017, de data 4 d’abril de 2017: D’aprovació de la 

proposta de nomenament de Rafael Berga Vayreda, secretari interí de la 
corporació. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 08/2017, de data 6 d’abril de 2017: D’aprovació d'una 

sol·licitud de subvenció per les línies 1 i 3 de la convocatòria "Del Pla a l'acció" 
de la Diputació de Girona per l'anualitat 2017”. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 09/2017, de data 7 d’abril de 2017: D’aprovació de 

l'adhesió de l'Ajuntament de les Preses a la compra del Consell Comarcal de la 
Garrotxa dels serveis de telecomunicacions (veu, dades i mòbil). 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 10/2017, de data 12 d’abril de 2017: D’aprovació del 

contracte administratiu especial per a la prestació del servei de bar-cafetería i 
punt d'informació turística del municipi de les Preses "Bar La Plaça". 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 11/2017, de data 12 d’abril de 2017: De revocació de 

la llicència d'ocupació temporal atorgada a la Sra. M.B per a l'explotació del bar 
"La Plaça". 
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• Decret d'Alcaldia núm. 12/2017, de data 18 d’abril de 2017: De revocació i 

nomenament de membres de la Junta de Govern Local (Lluís Xancó per Carles 
Roura). 
 

• Decret d'Alcaldia núm. 13/2017, de data 9 de maig de 2017: Mitjançant 
aquest Decret es fixen els requisits d’accés i els procediments a seguir per a la 
contractació de persones que ocupin llocs de treball que impliquin contacte 
habitual amb menors. 

 
• Decret d'Alcaldia núm. 14/2017, de data 9 de maig de 2017: Mitjançant 

aquest Decret es formula una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona 
per al finançament de l'edició d'un llibre redactat pel Sr. EPP titulat “Els vells 
oficis i les noves professions a les Preses. Persones – Segle XX”. 

 

5. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció de l'Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes i xarxes de 
calor de biomassa pel 2017. 

Vist que en Junta de govern local de data 3 de març de 2017 es va aprovar, entre 
altres el següent acord: 
 
“Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntament per a la 
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals publicades al BOP 
núm. 8 de 12 de gener de 2017. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de gener 
de 2017, va aprovar la  convocatòria de les subvencions de la campanya “Del Pla de 
l’Acció” anualitat 2017, publicada al BOP núm. 24 de 3 febrer de 2017. 
 
Vist el “Projecte bàsic i executiu de la instal·lació d’una caldera i xarxa de calor de 
biomassa a l’Ajuntament de les Preses”. 
 
Vist que la sol·licitud de subvenció de l’anualitat 2016 pel mateix concepte va quedar 
en llista d’espera. 
 
Per tot lo exposat, emeto la següent proposta d’acord: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció à l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa per l’Ajuntament de les 
Preses per un import de 74.109,78 euros. 
 
Segon.- Encomanar i facultar a l’Alcaldia per realitzar totes les gestions necessàries 
per implementar el present acord. 
 
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària ordinària.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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Primer.- Ratificar la proposta d’una sol·licitud de subvenció a l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa a l’Ajuntament de les Preses pel 2017. 

 
El Sr. Ayats sol·licita aclariments respecte el cost total de la instal·lació. L’Alcalde 

explica que la subvenció interessada és de 70.000 euros i que el cost total d’adquisició 
de la caldera i instal·lació en benefici de tot l’edifici és d’aproximadament 150.000 
euros de tal manera que la subvenció cobriria aproximadament la meitat de la total 
inversió.  

 
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”). 
 
6. Proposta de ratificació d'una sol·licitud de subvenció al Departament de 
Governació, Administració públiques i Habitatges de la Generalitat de Catalunya 
per a la compensació de càrrecs electes pel 2017. 

Vist que en Junta de govern local de data 19 d’abril de 2017 es va aprovar, entre 
d’altres el següent acord: 
 
“Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats 
càrrecs electes locals, publicat en el DOGC núm. 5103, de data 3 d’abril de 2008. 
 
Vista la RESOLUCIÓ GAH/695/2017, de 28 de març, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrec electes locals, per a l’exercici 2017. 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 24 de maig de 2015, les eleccions municipals, 
convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, en data 13 de juny de 
2015, es va constituir el nou Consistori. 
 
Vist que, en la sessió de 13 de juny de 2015, el Ple municipal va aprovar per 
unanimitat (vot favorable de tots els membres que tenen dret i de fet composen la 
Corporació municipal), la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 24 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen les eleccions locals i a 
les assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de 2015 (BOE núm. 77, de 30 de març), es fa 
necessari procedir a l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
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Vista la voluntat de l’Alcaldia d’exercir el seu càrrec amb una dedicació exclusiva. 
 
Atès que els articles 75 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, l’article 166 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 (TRLMRLC) i 13 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF), estableixen que els càrrecs amb dedicació exclusiva 
han de percebre retribucions i han d’ésser donats d’alta en el règim general de la Seguretat 
Social. 
 
Acords: 
 

Primer.- Establir que el Sr. Pere Vila Frigola exercirà el càrrec d’Alcalde amb dedicació 
exclusiva. 

 
Segon.- Fixar-li una retribució anual bruta de 38.761,20 euros (a distribuir en 14 pagues), i 

fer avinent que es va donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social amb efectes 13 de 
juny de 2011. 

 
Tercer.- Fer constar que, anualment, la retribució s’incrementarà d’acord amb la Llei General 

de Pressupostos de l’Estat. 
 
Quart.- Publicar els presents acords en el BOP”. 
 

Vist que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 28 d’abril de 
2017. 
 
Davant d’això exposat, emeto la següent proposta d’acord: 
 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administració pública i 
Habitatges l’atorgament d’una compensació econòmica a favor de l’Ajuntament de les 
Preses, d’acord amb les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya referides a l’any 2015, perquè aboni la retribució a l’Alcaldia per a l’exercici 
2017. 

 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la implementació del present acord. 
 
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària ordinària.” 

 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Ratificar la proposta d’una sol·licitud de subvenció al Departament de 
Governació, Administració pública i Habitatges l’atorgament d’una compensació 
econòmica a favor de l’Ajuntament de les Preses, d’acord amb les xifres oficials 
publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya referides a l’any 2015, perquè aboni 
la retribució a l’Alcaldia per a l’exercici 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”). 
 
7. Proposta d'aprovació d'una moció a favor de la reforma horària. 
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Les entitat municipalistes ACM i FMC van enviar la proposta d’aprovació de la moció 
que es transcriu literalment a continuació: 
 
“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant 
el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement 
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també, sovint, de la cultura del 
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball 
per assolir salaris adequats al cost real de la vida.  
 
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció 
empresarial, en l’augment de riscos psico-socials de les persones treballadores, la 
persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de 
gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els 
baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure, la 
cultura i l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.  
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis 
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la 
rèmora que representa la desorganització horària actual, incapaç de fer front a la 
complexitat del moment present. A gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 
17-18 h., parant un màxim d’una hora per dinar a meitat de la jornada. A l’estat 
espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi 
dues hores per dinar -a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral 
s’allargui fins a les 19 h. o les 20 h. del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc 
compactada provoca sopar a partir de les 21 h. en el millor dels casos, dificulta el 
temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, 
impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les 
organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de 
son. En definitiva, se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta 
organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es 
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-
20 h. del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres d’adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat, productivitat i participació de la ciutadania. Diversos estudis de 
la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball 
(Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan avançant en el bon camí, tot i 
que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat 
tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més 
àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos 
escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats 
exclusivament per una compulsió productivista i 38 | Els municipis, motor de la 
Reforma Horària consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat 
hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i 
privats, sense perjudici que es reconeguin després determinades situacions de 
flexibilització horària, i per tant excepcions a les normes generals, per atendre 
determinades situacions personals o de determinats col·lectius.  
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En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma Horària, 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com la plataforma interlocutora 
en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a 
les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris 
propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 
coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les 
desigualtats.  
 
Fruit de les demandes, l’Ajuntament de les Preses aprova aquesta resolució amb 
l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la 
reforma horària formulada en un moment concret en el temps.  
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell 
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro 
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és 
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al 
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció 
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els 
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i 
privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de les 
Preses es pronunciï a favor de la reforma horària.  
 
Així, actuant amb coherència a partir d’aquest acord favorable i amb l’ànim de millorar 
la gestió del temps i d’esdevenir, alhora que motor, organització exemplificadora de la 
reforma horària, l’Ajuntament de les Preses es compromet a iniciar el procés per a la 
implantació de mesures d’acord amb aquesta iniciativa, fent-ne el seu seguiment i 
avaluació.  
 
Amb aquesta resolució, l’Ajuntament de les Preses s’adhereix a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles per la Reforma Horària, xarxa que té per objectius: reconèixer i promoure la 
tasca dels ajuntaments compromesos amb l’impuls de la reforma horària; intercanviar i 
difondre coneixements i experiències entre ajuntaments en l’àmbit de la gestió del 
temps i la conciliació, presencial i virtualment; i fer xarxa amb altres organitzacions 
públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar 
sinergies i avançar conjuntament.  
 
L’Ajuntament de les Preses comunicarà l’aprovació d’aquesta moció via correu 
electrònic a Iniciativa per a la Reforma Horària (info@reformahoraria.cat) adjuntant-hi 
la mateixa.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Manifestar l’adhesió a la reforma horària. 
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Segon.- Subscriure el contingut del Manifest “Nova Moció municipal a favor de la 
reforma horària (2 de maig 2017)”. 

 
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 

sumin a la reforma horària i subscriguin el seu Manifest. 
 
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada via correu electrònic a Iniciativa per a la 

Reforma Horària (info@reformahoraria.cat). 
 
S’inicia un debat entre els assistents i l’Alcalde explica que en aquests moments el 

personal de l’Ajuntament de les Preses gaudeix d’uns horaris que permeten 
compaginar la vida laboral i familiar, sens perjudici que tot es pot millorar.   

 
La regidora Roser de Palol proposa que es pregunti al personal municipal per tal 

que opini i doni el seu parer sobre possibles mesures a adoptar que permetin conciliar 
la feina i la vida famíliar.  

 
El regidor Josep Ayats manifesta que la conciliació de feina i família del personal 

municipal ha de ser compatible amb la prestació del servei públic que l’Ajuntament 
presta al ciutadà i que en conseqüència qualsevol mesura que s’adopti ha de respectar 
el dret de l’administrat de ser atès.    

 
La regidora Roser de Palol manifesta que potser una manera de garantir la 

compatibilitat entre els horaris dels treballadors municipals i els horaris dels 
administrats seria fixar torns en el personal municipal.  

 
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'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per a la gestió i manteniment dels 
senyals del projecte Garrotxa Cultour. 

Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa d’aprovació del 
Conveni entre el propi Consell i l’Ajuntament de les Preses per a la gestió i 
manteniment dels senyals del projecte Garrotxa Cultour, la qual es transcriu literalment 
a continuació: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE LES PRESES PER LA GESTIÓ I 
MANTENIMENT DELS SENYALS DEL PROJECTE GARROTXA CULTOUR. 
 

REUNITS 
 

D'una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa 
que actua en nom i representació d'aquesta corporació.  
 
D’altra part, el Sr. Pere Vila Frigola, Alcalde de l’Ajuntament de les Preses que actua 
en nom i representació d’aquesta corporació.  
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EXPOSEN 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa va obtenir l’any 2013 una subvenció de fons 
europeus FEDER, i a les anualitats 2014 i 2015 es van atorgar dos Plans de 
Foment del Turístic, anomenats “La Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i Identitat” i 
“La Garrotxa Terra de Volcans, Cultura i Identitat. Fase II”, respectivament, que van 
permetre –entre altres accions- impulsar un projecte conjunt anomenat GARROTXA 
CULTOUR. 
 
El projecte conjunt GARROTXA CULTOUR va permetre la posada en valor del 
patrimoni cultural de la Garrotxa, organitzat a través de 15 propostes temàtiques. 
Per a desenvolupar el projecte es van crear els continguts per a la senyalització, 
per a l’APP i per als vídeos promocionals; es van fabricar i implantar els senyals i 
les cartelleres; i finalment es va desenvolupar una APP que incloïa una sèrie de 
continguts addicionals tan per als diferents elements del patrimoni cultural com per a 
les 15 propostes temàtiques. 
 
L’any 2015 el projecte conjunt va quedar 100% executat, amb la senyalització 
implantada sobre el territori i l’APP en ple funcionament. 
 
El projecte conjunt incloïa un manual tècnic de senyalització, per tal de dotar els 
diferents senyals d’una identitat corporativa ben definida i d’una organització 
coherent dels continguts (textos, imatges, mapes, etc.). Aquest manual no només es 
va aplicar als senyals que es van finançar a través del projecte conjunt, sinó també 
–amb algunes adaptacions- a altres senyals preexistents que alguns municipis han 
anat renovant per iniciativa pròpia i finançant a través d’altres vies. 
 
En el marc d’aquest projecte, el Consell Comarcal de la Garrotxa va facilitar, doncs, 
senyalització a tots els municipis de la Garrotxa, en funció de l’acord al qual es va 
arribar amb cada ajuntament en relació als diferents indrets que desitjaven 
senyalitzar finançant-los a través del projecte conjunt inicial. Addicionalment,al llarg 
dels darrers anys, alguns ajuntaments i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa han senyalitzat altres elements de patrimoni cultural addicionals. 
 
En el Consell d’Alcaldes, reunit el 9 de febrer de 2017, es va proposar que els 
respectius ajuntaments es farien càrrec del manteniment dels senyals implantats al 
seu municipi fins a aquella data, i també tots els costos derivats de les futures 
implantacions promogudes des de l’ajuntament, assumint expressament el seu 
compromís de manteniment dels senyals (excloent les implantacions promogudes 
pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la responsabilitat de les quals 
recaurà en aquest. 
 

CONVENEN 

Primer.-El present conveni té per objecte regular les obligacions de les parts en 
relació a la gestió i manteniment dels nous elements que s’hagin d’incorporar, a 
petició de l’Ajuntament signant, a GARROTXA CULTOUR, tant a la senyalització 
com a l’APP. 
 
Segon.-L’Ajuntament podrà proposar els elements d’interès patrimonial que 
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consideri adients per integrar- se a GARROTXA CULTOUR, en coordinació amb 
els tècnics  de Turisme Garrotxa responsables del projecte, podent incorporar 
només nous senyals sobre el territori, o bé nous elements a l’APP, o bé ambdós 
elements, que és la situació més preferible i desitjable per a la coherència del projecte 
global. 

Tercer.- El tècnic coordinador de Turisme Garrotxa estudiarà la viabilitat de la 
proposta i facilitarà a l’Ajuntament imatges de l’element, si n’existeixen al seu 
arxiu. Un cop l’Ajuntament faciliti els textos i les imatges per a l’APP, el tècnic 
coordinador de Turisme Garrotxa els penjarà i proporcionarà a l’Ajuntament l’adreça 
web i el respectiu codi QR, a més del manual d’imatge gràfica de la senyalització. 

Quart.- Una vegada acceptat per les parts la seva inclusió a GARROTXA 
CULTOUR, l’Ajuntament assumeix les següents obligacions: 

- Aprovar mitjançant acord de Ple, la proposta de l’actuació. 

- Acreditar la disponibilitat del terrenys i dels permisos necessaris per poder 
executar l’actuació i garantir els recursos públics que s’invertirà sobre els terrenys. 

En cas que els senyals s’hagin d’implantar en una finca privada, caldrà que 
l’Ajuntament acordi la seva instal·lació amb la propietat. Amb aquest acord 
l’Ajuntament assumeix a càrrec seu l’adequació del senyal i el seu manteniment 
futur. 

- Realitzar el manteniment periòdic dels senyals a fi i efecte que estiguin 
sempre en bon estat, tan les antigues com les noves senyalitzacions. 

- Assumir el cost de tot el projecte d’implantació i manteniment: creació i 
maquetació dels continguts, maquetació dels continguts, fabricació i implantació 
dels senyals, i reposició de la senyalització en cas que es malmeti o es deteriori, 
sigui per l’envelliment natural dels materials o per vandalisme; o bé contractar 
Turisme Garrotxa per tal que realitzi aquesta tasca. En qualsevol cas caldrà 
seguir el manual d’imatge gràfica de Garrotxa Cultour. 

Cinquè.- Obligacions que assumeix el Consell Comarcal de la Garrotxa: 

- Garantir la continuïtat de GARROTXA CULTOUR. 

- Donar resposta a les peticions que trametin els ajuntaments. 

Sisè.- Aquest conveni té una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més de 
manera expressa pel mateix termini. Així mateix el conveni s’extingirà per les 
causes que preveu l’article 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals. 
 
Setè.- El present conveni té naturalesa jurídica de conveni interadministratiu de 
cooperació, de conformitat amb el que preveu l'article 303 i següents del Decret 
179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals. Per tant, les qüestions litigioses que se’n derivin del mateix, seran 
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Página 15 de 44 
 



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2017/3 de data 25 de maig de 2017 
 
 

En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni . 

 
Joan Espona i Agustín President    Pere Vila Frigola 
Consell Comarcal de la Garrotxa   Ajuntament de les Preses” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per la gestió i manteniment dels senyals del 
projecte Garrotxa Cultour.  

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

a la gestió del present acord.  

L’Alcalde explica que fins ara totes les actuacions emmarcades en el programa 
CULTOUR, incloent la senyalització, han estat abonades pel Consell Comarcal, de la 
Garrotxa amb càrrec a fons europeus FEDER.  

 
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 d'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de realitzar la 
gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les 
forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 

Vista la proposta presentada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació d’aprovació del conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de realitzar la gestió forestal a les 
forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i l’Ajuntament de les Preses per tal de realitzar la gestió forestal a 
les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de 
titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
Barcelona, xxx de xxxxx de 2017 
 

INTERVENEN 
 
D’una banda, el senyor David Mascort Subiranas, secretari general del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d’ara endavant DARP), 
en virtut del nomenament efectuat per DECRET 27/2016, de 14 de gener. Intervé 
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en aquest acte en virtut de la delegació de competències efectuada per Resolució 
AAM/878/2011, de 31 de març, de delegació de competències del titular del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en 
diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5858, de 13.4.2011). 
 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Pere Vila Frigola, alcalde-president de l’Ajuntament de les 
Preses, en virtut de l’Acord del Ple de l’Ajuntament de les Preses de data 25 de 
maig de 2017, pel que se la faculta per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Les dues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per a subscriure el 
present conveni, i, a tal efecte 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que d’acord amb la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la gestió de 
la forest comprèn el conjunt d’activitats d’índole tècnica i material relatives 
a la conservació, la millora i l’aprofitament de la forest. Així mateix, aquesta 
Llei estableix que les competències de la comunitat autònoma i dels ens locals 
propietaris de forests es regulen d’acord amb a la normativa autonòmica. 

 
II. Que la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, indica entre 

d’altres els següents objectius: 
 

- Promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera 
transformació dels productes del bosc fomentant la creació local 
d’ocupació, principalment en comarques de muntanya i en les zones 
de vocació forestal i millorar la rendibilitat de les masses boscoses. 

- Millorar la gestió dels aprofitaments silvopastorals mitjançant accions 
d’assessorament, suport i tutela de l’administració forestal. 

- Fomentar la col·laboració de les administracions locals en la protecció 
dels terrenys forestals de llur territori. 

- Promoure la investigació i l’experimentació forestals i la formació dels 
productors o gestors d’activitats forestals. 

 
III. Que d’acord amb l’ article 15 de la Llei 6/1988, de 30 de març, la gestió de 

les forests d’utilitat pública correspon als titulars d’aquestes. L’administració 
forestal ha de gestionar els terrenys forestals declarats d’utilitat pública si 
així s’acorda entre el titular i l’administració forestal, mitjançant el conveni de 
gestió corresponent, el qual ha de determinar les obligacions de cada part i la 
reinversió dels ingressos. 

 
IV. Que el DARP, mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener , de creació, 

denominació i determinació de l’àmbit de competències  dels departaments  
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, té atribuïdes les 
competències en l’àmbit dels boscos que inclouen la de gestionar les 
forests del domini públic forestal. Així mateix, el DARP té un coneixement 
ampli de la realitat i la situació forestal dels boscos objecte d’aquest conveni 
degut a la seva llarga experiència en gestió forestal. 

 
V. Que l’Ajuntament de les Preses té entre les seves competències en 
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matèria de sostenibilitat ambiental, la de gestionar els boscos de la seva 
titularitat que es relacionen a l’annex 1 d’aquest conveni, amb els objectius 
següents: 

 
VII. Que atesa aquesta concordança d’objectius i d’acord amb el que preveu 

l’article 15.2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, les 
parts signatàries acorden establir un conveni que faci possible que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitzi la gestió 
de les forests de propietat d’entitats locals del seu terme municipal i 
l’assoliment dels objectius marcats por la normativa sectorial estatal i de 
Catalunya, de forma conjunta amb la gestió de les forests dels Ajuntaments 
interessats, per tal d’estalviar recursos humans i materials i d’optimitzar els 
resultats que s’obtinguin dels aprofitaments 

 
És per això que les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà d’acord 
amb les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
Mitjançant aquest conveni l’Ajuntament de les Preses convenia amb el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant DARP) la 
gestió  de  les forests d’utilitat pública que es relacionen a l’annex 1 i de les altres 
de la seva propietat que es relacionen a l’annex 2, per tal d’optimitzar la gestió i 
promoure la creació local d’ocupació. 
 
Segona. Àmbit d’actuació 
 
El DARP realitzarà la gestió de les forests propietat de l’Ajuntament de les Preses de 
forma conjunta amb la gestió de les forests de titularitat pròpia que es relacionen a 
l’annex 3 i amb la gestió de les forests d’altres entitats locals interessades, amb les 
quals subscriurà el corresponent conveni, en aplicació del que estableix l’article 15.2 
de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
 
Tercera. Naturalesa 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i està expressament exclòs de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic segons preveu l’article 
4.1.c) del seu text refós, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Quarta. Activitats en la gestió de les masses forestals 
 
Les actuacions a realitzar pel personal tècnic del DARP són les següents: 
 

• Recolzament en la defensa de la propietat de les forests: 
partionaments, afitaments, informes de possessió. 

• Gestió d’ocupacions en forests. 
• Recolzament en la redacció o revisió dels Instruments d’Ordenació 
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Forestal (IOF) a elaborar per a aconseguir una planificació 
multifuncional integrant els vectors ambientals i de biodiversitat. 

• Organització, control, direcció i seguiment dels IOF i les  activitats que  
se’n derivin: marcatge dels arbres si és precís, seguiment i control 
tècnic de les actuacions, control del compte de resultats de les 
actuacions. 

• Planificació, direcció i seguiment d’actuacions de prevenció d’incendis 
forestals. 

• Planificació, direcció i seguiment d’actuacions de control de l’erosió. 
• Planificació, direcció i seguiment d’actuacions de seguiment o lluita 

contra plagues i malalties forestals. 
• Planificació i seguiment d’actuacions relacionades amb el lleure en els 

boscos. 
• Coordinació amb els espais protegits que afectin a les forests de l’entitat 

local. 
• Assessorament de qualsevol subvenció i inversió de l’entitat local 

relacionada amb els boscos. 
• Organització, control i direcció de les actuacions aprovades al Pla 

anual d’aprofitaments forestals. 
 
Cinquena. Obligacions de les parts. 
 
Obligacions del DARP: 
 

1. El DARP facilitarà el personal tècnic propi amb coneixements i experiència 
en gestió forestal per donar suport a la gestió de les forests i 
aconseguir un increment de la superfície gestionada i per tant dels 
aprofitaments obtinguts. 

2. Dels rendiments nets obtinguts dels aprofitaments forestals de fusta 
(preu final de venda menys costos de extracció i transport si existeixen) 
en les forests relacionades a l’annex 3 de la seva propietat, el DARP 
aportarà un 100% a un fons comú per a la realització conjunta de tasques 
de gestió i divulgació de les actuacions forestals. A tal efecte s’ingressarà 
l’import corresponent al compte restringit de la Generalitat de 
Catalunya. 

3. Organitzar la licitació conjunta dels aprofitaments fustaners de les forests 
relacionades en els annexos 1, 2 i 3 d’aquest conveni proposar la data per 
a la seva realització. 

 
Obligacions de l’Ajuntament de les Preses: 
 

1. Proposar al DARP les actuacions a realitzar en les forests relacionades a 
l’annex 1 i 2 per tal d’incloure en un pla de millores les actuacions 
consensuades amb el DARP. 

 
2. En compliment de l’article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 

Catalunya, l’Ajuntament aportarà el 15% dels beneficis obtinguts en les 
forests dels annexos 1 i 2 mitjançant la gestió conjunta dels aprofitaments 
de la fusta (preu final de venda menys costos de extracció i transport si 
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existeixen) al fons comú per a la realització de tasques de gestió i 
divulgació de les  actuacions forestals. A tal efecte s’ingressarà l’import 
corresponent al compte restringit de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. Licitar anualment de forma conjunta amb el DARP els aprofitaments 

fustaners procedents de les forests relacionades en els annexos 1 i 2 en la 
data proposada per aquest últim. 

 
Sisena. Gestió del fons comú. 
 
El fons comú per a la realització conjunta de tasques de gestió i divulgació de 
les actuacions forestals pel desenvolupament forestal serà gestionat pel DARP, 
amb les següents finalitats segons ordre de prioritat: 
 

• Cobrir, en cas necessari, la part proporcional dels costos dels tècnics 
extres que el DARP aportarà per tal d’augmentar la superfície de 
gestió. 

• Assegurar la suficient biomassa forestal de proximitat com a 
combustible dels equipaments públics de titularitat de l’entitat local, 
assignant el preu de la mateixa en la comissió mixta. 

• Realitzar actuacions de construcció i millora de la xarxa viària per 
afavorir la gestió i la prevenció d’incendis. 

• Realitzar actuacions de prevenció d’incendis i millora de la massa 
forestal. 

• Atendre a altres millores planificades en les forests. 
• Implementar mesures de foment de les pastures. 
• Actuacions d’investigació i  divulgació forestal de forma conjunta. 

 
Setena. Comissió Mixta 
 
Amb la finalitat de fer el seguiment dels acords objecte d’aquest conveni, es 
constituirà una comissió mixta d’àmbit comarcal formada per un representant de 
cadascuna de les entitats locals que subscriguin conveni i per un representant 
designat pel DARP. L’Ajuntament de les Preses, s’integrarà a la comissió mixta, 
mitjançant el càrrec electe que a tal fi designi el Ple de la Corporació, sense 
perjudici de que si és el cas, pugui delegar expressament aquesta representació 
en associacions de l’àmbit forestal que vetllin pel seus interessos. Participarà 
també en aquesta comissió mixta el tècnic comarcal del DARP, que actuarà com 
a secretari. 
 
Les funcions de la comissió mixta són: 
 

a) Aprovació d’un pla de millores d’acord amb les prioritats de gestió del 
fons comú. 

b) Control de la gestió del fons comú. 
c) Interpretar  el  conveni,  elaborar l’informe  i  la  proposta  de  

resolució  de  les possibles controvèrsies entre les parts. 
d) Qualsevol altre funció que acordin les parts relacionada amb 

l’optimització dels beneficis derivats de la gestió conjunta. 
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El règim de funcionament i la periodicitat de les reunions es determinarà de comú 
acord. 
 
Vuitena. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor l’endemà de la seva signatura i per un període de tres 
anys prorrogable per acord d’ambdues parts. No obstant això, es resoldrà 
anticipadament quan concorri alguna de les causes següents: 
 

a) Comú acord de les parts. 
b) Denúncia d’una de les parts, que s’haurà de comunicar amb una 

antelació mínima d’un mes. 
c) Incompliment de les seves clàusules. 
d) Impossibilitat legal o material de donar-li compliment. 

 
Novena. Jurisdicció 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa les possibles 
controvèrsies que puguin sorgir de la interpretació, l’execució i la resolució d’aquest 
conveni o de les seves addendes, mitjançant la comissió mixta. Si hi ha 
controvèrsies, les actuacions litigioses que es poguessin plantejar, atesa la seva 
naturalesa juridicoadministrativa, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen per duplicat el present conveni i a 
un sol efecte, en el lloc i dia assenyalats a l’encapçalament. 
 

 
Annex 1 
Relació de forest d’Utilitat Publica de titularitat de l’Ajuntament de les Preses  
 

  
 
D’acord amb això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de les Preses i el Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de realitzar la gestió forestal a les 
forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tots els documents necessaris per 

a la gestió del present acord.  
 
L’Alcalde explica que el es persegueix des del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació és una gestió unificada de totes les forests de 
Catalunya, tant públiques com privades, amb una visió global de conjunt.  

 
El regidor Josep Ayats pregunta quines implicacions, sobretot econòmiques, 

suposaria la signatura d’aquest conveni per a l’Ajuntament.  
 
L’Alcalde respon que des de fa anys totes les actuacions al forest del Murrià les ha 

vingut subvencionant pràcticament en la seva totalitat el DARP i que són tècnics del 
propi DARP els qui assessoren l’Ajuntament i fan els projectes per poder demanar 
aquestes subvencions, de tal manera que la signatura del conveni no suposa 
l’assumpció d’obligacions econòmiques diferents de les que l’Ajuntament ja ve 
assumint en l’actualitat.    

 
A continuació i canviant de tema explica que de vegades hi ha discrepàncies entre 

els tècnics del DARP i els del Parc Natural (que depèn de Territori i Sostenibilitat) 
sobre la forma com s’ha d’actuar sobre el Forest del Murrià la qual cosa posa en perill 
l’obtenció de recursos i subvencions.  

 
La regidora Roser de Palol pregunta si el DARP pot actuar sobre una finca de 

titularitat privada si ho considera oportú i l’Alcalde respon sí i posa com exemple les 
franges de protecció perimetral contra incendis.  

 
 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. Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de les Preses per a la prestació dels 
serveis socials bàsics de la Llei 12/2007, d'1 d'octubre. 

Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa 
d’aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les 
Preses per a la prestació dels serveis socials bàsics de la Llei 12/2007, d’1 d’octubre, 
la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES PRESES I EL CONSELL COMARCAL 
DE LA GARROTXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE 
LA LLEI 12/2007, D’11 D’OCTUBRE 
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Olot, la Garrotxa, 24 de maig de 2017 
 
D’una banda, el Sr. Pere Vila Frigola, alcalde de les Preses, facultat per aquest acte 
per acord de Ple de data 24 de maig de 2017, assistit per la Sra. Olga Fornós i Mir, 
secretària de l’Ajuntament de les Preses. 
 
I de l’altra el Sr. Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
facultat per acte per acord de Ple de data 16 de març de 2017 i assistit per la Sra. 
Alícia Vila i Torrents, secretària del Consell Comarcal. 
 
Reconeixent-se ambdues parts capacitat per actuar en aquest acte: 
 

EXPOSEN 
 
1. La Llei 7/1982, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el 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, recullen en els seu articles 7 i 9 respectivament que les 
entitats locals tenen les competències que es contenen en aquests normatiu i les altres 
que els atribueixi les lleis. 
 
L’article 25 de la LBRL recull un llistat de matèries i competències que com a mínim 
han de desenvolupar les entitats locals, podent-se ampliar aquest llistat mitjançant la 
normativa autonòmica de desenvolupament de la llei bàsica estatal. 
 
En matèria de serveis socials, l’article 25 de la LBRL concreta que els municipis tenen 
competències per a l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció 
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social i l’article 66.3.K del TRLMC, 
en desenvolupament de la normativa estatal, els atribueix competències per a la 
prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials. Per tant, el marc 
normatiu bàsic en aquesta matèria atribueix als municipis un ampli camp d’actuació 
que ha de concretar el legislador sectorial autonòmic ja que les competències en 
matèria de serveis socials d’acord amb l’article 148 de la Constitució Espanyola 
corresponen a les comunitats autònomes. 
 
Per la seva banda, i en consonància amb aquest article de la CE, l’article 166 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la LO 6/2006, determina que 
Catalunya té competències exclusives en matèria de serveis socials. En compliment 
d’aquestes competències estatutàries, Catalunya té aprovada la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials que estableix les prestacions i el marc competencial en 
aquesta matèria. 
 
La Llei 12/2007 en el seu article 31 atribueix competències als municipis en matèria de 
serveis socials bàsics, indicant en el seu apartat 2 que les comarques supleixen en 
aquestes matèries a aquells municipis de menys de 20.000 habitants que no estiguin 
en condicions d'assumir directament o mancomunadament aquestes competències. 
 
2. A la Garrotxa, des de l’any 1997 l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa tenen constituït el Consorci d’Acció Social de Garrotxa, que desenvolupa les 
competències en matèria de serveis socials dels municipis de la comarca. 
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En tant que els municipis garrotxins, excepte Olot, no formen part del Consorci i sí n’és 
membre el Consell Comarcal, aquest darrer ha estat, d’acord amb l’article 31.2 de la 
Llei 12/2007, suplint-los en la prestació dels serveis socials bàsics. 
 
És per aquest motiu que ara és voluntat de les parts signants formalitzar aquesta 
situació i aprovar un conveni en el qual es concreti els termes de l’exercici, per part del 
Consell Comarcal, de les competències dels municipis de la Comarca de menys de 
20.000 habitants. 
 
3. La Llei 12/2007 estableix que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de 
serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis 
que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de 
tendir a la universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de participar en el 
finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 
 
A la Garrotxa, els ajuntaments han estat participant en el finançament dels serveis 
socials mitjançant les aportacions anuals que es transfereixen al Consorci d’Acció 
Social de la Garrotxa a través del propi Consell Comarcal. És per aquest motiu que 
l’acord també ha de preveure com es materialitza aquest pagament i en quines 
condicions. 
 
Per tot l’anterior, les parts signants, 
 

CONVENEN 
 

Primer.- L’Ajuntament de les Preses encomana al Consell Comarcal de la Garrotxa 
que desenvolupi d’acord amb l’article 31.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, les competències en matèria de serveis socials bàsics que la llei 
atribueix als municipis, amb el benentès que aquesta actuació no suposa transferir la 
titularitat de la competències, que continua corresponent a l’Ajuntament. 

 
Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa desenvoluparà aquestes competències 

a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Tercer.- L’Ajuntament es compromet a aportar anualment el finançament dels 

serveis socials que es prestin en el seu municipi d’acord amb els imports que cada any 
concretarà el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i que aprovarà el Ple del Consell 
Comarcal prèvia informació i validació pel Consell d’Alcaldes. 

 
Aquestes aportacions s’ingressaran al Consell Comarcal mitjançant cobrament per 

rebut bancari emès pel Consell o transferència i es transferiran automàticament al 
Consorci una vegada el Consell hagi rebut l’ingrés de l’ajuntament. 

 
Quart .- Aquest conveni té una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més de 

manera expressa pel mateix termini. 
 
Cinquè.- Qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar en relació al compliment de 

les obligacions d’aquest conveni se sotmetrà a la consideració dels tribunals 
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contenciosos administratius. 
 
En senyal de conformitat, ambdues parts signen el present conveni . 
 
Joan Espona i Agustín           Pere Vila Frigola 
President del Consell              Alcalde de les Preses 
Comarcal de la Garrotxa” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de les Preses i el Consell Comarcal 
de la Garrotxa per a la prestació dels serveis socials bàsics de la llei 12/2007, d’11 
d’octubre.  

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

a la gestió del present acord.  
 

L’Alcalde explica que el Consell Comarcal ja presta aquests serveis als municipis i que 
la formalització del conveni obeeix fonamentalment a que l’actual secretaria del 
Consell Comarcal està impulsant la signatura de convenis que recollin els serveis 
prestats.    
 
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”). 

 
11. Proposta d'aprovació de l'adhesió a la xarxa local SITMUN-GIRONA, per 
promoure l'ús de sistemes gràfics d'informació geogràfica. 

Vist que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de data 20 de 
desembre de 2016, va aprovar la creació de la xarxa local SITMUN-GIRONA, per a 
promoure l’ús dels sistemes gràfics d’informació geogràfica i en va aprovar el protocol 
d’adhesió, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“PROTOCOL D’ADHESIÓ XARXA LOCAL SITMUN‐GIRONA ‐ SISTEMA 
D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL 
 
La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. 
El territori és un element en constant canvi, vinculat a transformacions de la societat i 
de l’activitat econòmica, per aquest motiu, és indispensable que sigui gestionat de 
forma coherent tenint en compte les necessitats socials, econòmiques i ambientals de 
l’entorn. 
 
Les administracions  locals tenen entre les  seves funcions  la gestió  del  territori  dels  
seus respectius termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial 
(SIT), basats en tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), apareixen 
com una solució integradora de la gestió municipal en aquest àmbit. 
 
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos 
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d’implantació i manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a 
cadascuna d’aquestes administracions de forma individual. 
 
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre les 
quals destaca la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa 
comunitària Interreg IIIB SUDOE obtenint finançament FEDER, per al 
desenvolupament de l’eina. 
 
Actualment a Catalunya, el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la Diputació 
de Lleida. 
 
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals de la 
demarcació, va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014, l’adhesió a la 
xarxa SITMUN per oferir un sistema d’informació territorial sense cost per als ens 
locals de la demarcació adherits a la Xarxa Local SITMUN‐Girona, que incorpori totes 
les dades del XIFRA així com d’altres dades alfanumèriques que puguin ser 
georeferenciades. 
 
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els municipis de 
la demarcació podran sol∙licitar formar part de la xarxa i obtenir aquest servei. 
 
Primer.‐ INTRODUCCIÓ 
 
El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la 
creació de la Xarxa Local SITMUN‐Girona que serveix com a marc de suport i 
assistència a la gestió de la informació geogràfica local, així com el protocol d’adhesió 
per part dels ens locals. 
  
Segon.‐ OBJECTIUS 
 
La Xarxa Local SITMUN‐Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del 
sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la província de 
Girona. Aquesta voluntat es recull en els següents objectius: 
 

‐ Promoure la participació en la xarxa. 
‐ Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens 

locals de la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN‐Girona. 
‐ Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació eines que els 

facilitin la gestió territorial del seu municipi o àmbit predeterminat. 
 
Tercer.‐ SERVEIS DE LA XARXA 
 
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN‐Girona és posar a l’abast dels ajuntaments i 
altres ens locals de la demarcació de Girona, el Sistema d’Informació Territorial 
Municipal (SITMUN), com a eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal. 
 
Concretament, la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció Econòmica‐
Diplab, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local SITMUN‐Girona els 
següents serveis: 
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‐ Accés a la plataforma SITMUN que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina 
SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió d’informació 
geogràfica i la generació d’informació geogràfica segons als estàndards establerts per 
la directiva INSPIRE. 

‐ Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal de 
garantir‐ne la seva homogeneïtzació. 

‐ Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN‐Girona. 
‐ Formació bàsica en la utilització de SITMUN. 

 
Cinquè.‐ PARTICIPANTS DE LA XARXA 
 
L’àmbit territorial de la Xarxa Local SITMUN‐Girona és el de la demarcació de Girona. 
L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN‐Girona és comptar amb els ens locals de la 
demarcació de Girona,  que estan interessats en disposar de les eines, serveis i 
recursos que els ofereix la       xarxa. 
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als 
quals obligui l’adhesió a la XarxaLocal SITMUN. 
 
Sisè.‐ OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RESPECTE LA XARXA 
  
El Servei de Promoció Econòmica‐Diplab de la Diputació de Girona, pren el paper 
d’impulsor i dinamitzador de la Xarxa Local SITMUN‐Girona. 
Des de la Xarxa Local SITMUN‐Girona, s’organitzaran els circuits d’informació i 
coordinació de l’actuació de la Xarxa Local SITMUN‐Girona i es crearan, si s’escau, 
grups de treball per debatre temes d’actualitat i per compartir experiències en temes 
relacionats amb els SIT i per facilitar un intercanvi de coneixements segons les 
necessitats o demandes explícites; i assistits, si es creu oportú, per especialistes 
segons les qüestions que s’hagin de plantejar. 
 
D’aquests grups de treball poden sorgir diferents temes: 

‐ Unificar criteris tècnics en temes de cartografia. 
‐ Proposar millores de l’eina SITMUN. 
‐ Compartir  experiències en  la  incorporació  al  sistema  de  les  diferents  

cartografies temàtiques. 
‐ Fer consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema. 

 
Setè.‐ OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA RESPECTE EL SITMUN 
 
Posar a l’abast dels ens locals la informació geogràfica disponible referida al seu 
territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment, podrà 
deixar sense servei de consulta als ens locals per motius de migració, manteniment o 
avaria dels equips informàtics, amb un preavís de 2 dies laborables quan això sigui 
possible. 
 
Permetre la consulta de la cartografia disponible a escala municipal per part del 
personal de l’ens destinatari que s’especifiqui, mitjançant les eines de consulta i accés 
a la informació facilitades per la plataforma. 
 
Permetre l‘actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través de 
mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions cabdals que 
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es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces per tal de facilitar als 
ajuntaments el compliment del Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel que es 
modifica el Reglament de població i demarcació de les entitats locals. 
 
La utilització per part de l’ens local de qualsevol dels mòduls d’actualització, no 
suposarà cap responsabilitat a la Diputació de Girona derivada de qualsevol 
inexactitud pel que fa al grau de revisió i/o actualització de la informació geogràfica 
gestionada. 
 
Vuitè.‐ OBLIGACIONS DELS MEMBRES ADHERITS 
 
Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles a ser 
incorporats al SITMUN, en el format i estructura que estableixi la Diputació. La 
incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comportarà canvi de 
titularitat. 
 
Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant el nom del carrer com de 
número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació mitjançant el format 
d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del mòdul d’actualització 
d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i estructura s’adequarà 
al que estableixin per normativa les administracions de rang superior, fent especial 
èmfasi al que disposi l’INE (Institut Nacional d’Estadística), a través del Reglament de 
Població. L’ens destinatari es compromet a l’actualització del carrerer tant a nivell 
gràfic com alfanumèric i a informar a la Diputació de la finalització dels treballs de 
depuració inicials. 
 
Informar a la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma 
SITMUN, especificant els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment, 
descàrrega,...). 
 
Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o 
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, als efectes de no dificultar la tramesa de 
comunicats. 
 
Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin a la informació 
incorporada, per tal de facilitar‐ne la seva depuració, tenint en compte però, l’any en 
què ha estat realitzada. L’ens destinatari serà el responsable de les inexactituds que 
puguin causar danys a tercers. 
 
No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del SITMUN i 
respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats propietàries de les  
dades incorporades o, en el seu cas, obtenir l’autorització corresponent. 
 
Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals (LOPD) a què està subjecta la informació alfanumèrica, si 
s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat Intel∙lectual (LPI), aprovat pel RDL 
1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, d’acord amb els extrems 
fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta (“Protecció de dades de 
caràcter personal”). 
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Novè.‐ PROCEDIMENT I REQUISITS PER A L’ADHESIÓ 
 
El Ple de la Diputació ha aprovat la creació de la Xarxa Local SITMUN‐Girona i 
proposa als ens locals de la província, la seva adhesió per formar‐ne part. 
 
L’adhesió és farà per aprovació de l’adhesió a la xarxa i al servei (mitjançant sol∙licitud 
normalitzada) per part del ple de la corporació sol∙licitant. 
 
Aquesta adhesió serà efectiva per part del Servei de Promoció Econòmica‐Diplab de la 
Diputació de Girona un cop notificat l’acord d’adhesió per part de l’ens local. 
 
Desè.‐ FUNCIONAMENT DE LA XARXA 
 
Per a la utilització de l’aplicació, mòduls, eines i recursos que ofereix la Xarxa Local cal 
l’aportació de l’acord d’ahesió al protocol per part de l’ens local adherit. 
Són drets dels membres gaudir dels serveis que ofereix la Xarxa Local SITMUN‐
Girona. 
  
Són deures dels membres respectar les condicions d’adhesió recollides en el protocol 
d’adhesió i participar en l’activitat d’aquesta Xarxa i, concretament es comprometen a: 

‐  Aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG. 
‐  Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i les reflexions. 
‐ Assumir les responsabilitats que, directa o indirectament es derivin de les 

actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local SITMUN‐Girona. 
Atès que la Xarxa Local SITMUN‐Girona no té personalitat jurídica pròpia, la 
responsabilitat que es pugui derivar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquesta Xarxa és únicament imputable a l’ens executor 
material i directe de les actuacions. 
 
L’ens destinatari facilitarà la incorporació de la informació municipal corresponent i 
tindrà accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN únicament a nivell de 
consulta i respondrà dels danys causats amb motiu de qualsevol altre utilització no 
prevista en aquest conveni. 
 
L’ens destinatari mantindrà actualitzada la informació necessària per al correcte 
funcionament del Sistema d’Informació Territorial amb la freqüència i regularitat que 
estableixi amb caràcter general la Diputació de Girona. 
 
Així mateix, l’ens destinatari exonera a la Diputació de Girona de la idoneïtat de la 
informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol eventual inexactitud en 
l’esmentada informació que poguessin contenir els suports informàtics, sense que la 
Diputació es faci responsable dels danys ocasionats a l’Ajuntament o ens local 
cessionari de l’esmentada informació. 
 
En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, cal que ho comuniqui a 
l’àrea de Promoció Econòmica‐Diplab de la Diputació de Girona. 
 
Onzè.‐ FINANÇAMENT 
 
El Servei de Promoció Econòmica‐Diplab de la Diputació de Girona, assumeix la gestió 
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i coordinació de la Xarxa Local SITMUN‐Girona. Per fer‐ho compta amb els seus 
mitjans i els recursos que consideri adients. Així mateix podrà sol∙licitar els recursos 
d’altres institucions.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió a la xarxa local SITMUN-GIRONA de la Diputació de 
Girona, per promoure l'ús de sistemes gràfics d'informació geogràfica  

 
Segon.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Promoció Econòmica, 

Administració i Hisenda de la Diputació de Girona. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tots els documents necessaris per 

a la gestió del present acord.  
 

L’Alcalde explica que és un servei que presta la Diputació de Girona i que en aquesta 
plataforma s’hi pot carregar la informació dels diferents serveis municipals (enllumenat, 
clavegueram, equipaments i un llarg etc). És un servei gratuit que pot resultar molt útil 
a mida que s’hi vagin incorporant dades.  
 
S’inicia un debat sobre la conveniència de guardar amb format paper la documentació 
que es ”pengi” a la plataforma, doncs depèn d’un servidor extern i podria deixar de ser 
operativa. Es posa de relleu que actualment gairebé el 100% de la documentació 
municipal “penja” de servidors externs i que per tant aquest temor es podria fer 
extensiu a gairebé tota la documentació municipal. Això sens perjudici que quan es 
puja documentació a un servidor aquest genera còpia de seguretat i que l’Ajuntament 
guarda còpia en format paper o CD de tot allò que puja als servidors. 
 
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”). 

 
12. Proposta d'aprovació inicial del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la 
finca de titularitat municipal, forest Muntanya de Murrià, CUP núm. 4. 

Vist el Pla tècnic de gestió i millora forestal de la forest muntanya de Murrià, CUP núm. 
4, redactat per XILEMA ENGINYERIA FORESTAL I MEDIAMBIENTAL, per encàrrec 
d’aquest Ajuntament.   
 
Vist l’informe favorable a l’Instrument d’Ordenació Forestal emès pels Serveis tècnics 
municipals. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de la 
finca de titularitat municipal de la forest MUNTANYA DEL MURRIÀ, CUP núm. 4.  

 
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la 

Generalitat de Catalunya l'aprovació definitiva del Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) de la finca de titularitat municipal de la forest MUNTANYA DEL 
MURRIÀ, CUP núm. 4.  
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L’Alcalde explica que el Pla Tècnic ha estat redactat per l’enginyeria XILEMA 
ENGINYERIA FORESTAL i MEDIAMBIENTAL, a proposta de la pròpia Direcció 
General de Medi Natural i Biodiversitat. Que el Pla actual és del 2005 i que el nou pla 
s’adapta a la normativa actual. Acte seguit explica les principals línies d’actuació a 
seguir en la gestió del forest del Murrià durant els propers 10 anys.  
 
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”). 
 
13. Proposta d'aprovació inicial del pla d'inspeccions i controls en activitats, 
equipaments i espais col·lectius de les Preses.  

Una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de serveis 
a l’ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment, la gran majoria 
d’activitats i establiments estan subjectes al règim de comunicació prèvia o de 
declaració responsable sense que aquest fet, no obstant, impliqui que l’administració 
local es desentengui del seu correcte funcionament.  
 
En aquest sentit, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fins i tot, al 
deure de l’Administració de comprovar (verificant i inspeccionant) que les activitats i els 
establiments s’ajusten a les dades comunicades, que compleixen amb la normativa 
sectorial que els sigui aplicable i fins i tot la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia 
sostenible, va modificar el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals amb la 
finalitat que els ajuntaments poguessin establir una taxa per a la realització d’aquestes 
comprovacions.  
 
A banda del control ex post de les activitats comunicades a què ens obliga la Llei 
16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa, amb el Pla 
d’inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius s’ha volgut anar 
més enllà i incloure també tots aquells vectors ambientals o de salut pública que cal 
inspeccionar per part de l’administració local. S’ha redactat, doncs, pensant en què 
sempre que sigui possible es “compactaran” en una mateixa visita a l’activitat les 
inspeccions que determinen la normativa d’aplicació com d’altres programes sectorials.  
 
És el cas dels abocaments a xarxa de sanejament, les piscines d’ús públic, la 
seguretat alimentària o d’altres vectors que sens perjudici d’altres periodicitats o 
criteris de controls específics que tinguin, almenys un, haurà de coincidir amb el 
control periòdic ( control assimilable a les ITV dels cotxes) de l’activitat.  
 
L’objectiu final d’aquest Pla és, per tant, garantir que els equipaments, espais 
col·lectius, activitats de nova obertura subjectes a règim de comunicació i també les 
que ja es troben en funcionament en el nostre municipi, compleixen amb els requisits 
de seguretat, protecció al medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els són exigibles, 
per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans i alhora facilitar l’activitat econòmica.  
 
El període de vigència del Pla de verificació és de 10 anys, s’aprovarà complint el que 
estableix l’article 178 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya per a 
l’aprovació de reglaments i ordenances i s’executarà i es mantindrà actualitzat 
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mitjançant el desenvolupament dels Programes de verificació anuals que aprovarà 
l’alcalde o l’òrgan en qui delegui.  
 
En data 14 de juliol de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el Pla 
d’inspeccions comarcal el qual, un cop transcorregut el període d’informació pública 
sense que es presentessin al·legacions, va esdevenir definitiu.  
 
De conformitat amb l’Article 6 del a Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de 
l’activitat administrativa; l’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); 
l’article 4.1.a) 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 i els 
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 Pla d’inspeccions i controls en activitats, 
establiments i espais col·lectius de la comarca pel que fa a l’àmbit d’aplicació relatiu al 
terme municipal de les Preses. S’adjunta al present acord en forma d’annex i es dona 
per reproduït als efectes procedents.  

 
Segon.- Exposar al públic, durant el termini de trenta dies hàbils, aquest acord al 

tauler d'edictes/web 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 escrita diària de la comarca. Durant aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients.  

 
Tercer.- Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni 

reclamació, l’acord adoptat esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu. En aquest 
supòsit, es publicarà l’acord elevat a definitiu i el text íntegre del Pla d’inspeccions i 
controls en activitats, establiments i espais col·lectius de les Presses al 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.”  

 
Quart.- Facultar a la Junta de Govern Local per aprovar el Programa de verificació 

específic que, d’acord amb els criteris inclosos en el Pla d’Inspeccions, definirà 
anualment les activitats, equipaments i/o espais col·lectius que seran objecte 
d’inspecció o verificació.  

 
A petició de l’Alcalde el secretari explica sintèticament els canvis operats en matèria 

d’activitats arrel de l’entrada en vigor de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls d’activitat econòmica i la necessitat de realitzar controls a les 
activitats sotmeses al règim de comunicació i de declaració responsable. El Pla 
d’inspeccions i controls respon precisament a aquesta necessitat i va més enllà en 
preveure controls en tots aquells aspectes ambientals o de salut pública que cal 
inspeccionar per part de l’administració local.  
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La regidora Roser de Palol qüestiona que es sostregui de la competència del Ple 
l’actualització del Pla, mitjançant programes de verificació anuals. Entén que essent 
anuals allò adequat seria que s’aprovessin per Ple i no per Junta de Govern Local.  

 
El regidor Josep Ayats pregunta si també inclou controls de legionel·la indicant 

l’Alcalde que sí. Explica que a més a la Brigada hi ha dos persones que realitzen 
controls periòdics de leginonel·la.  

 
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”). 
 
14. Proposta d'aprovació d'una modificació de crèdits del Pressupost 2017 (núm. 
MC 17-02) 

Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 17/02 (incorporació de romanent), quines 
modificacions, a nivell d’ingressos i despeses, es reflecteixen en els següents quadres: 
 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 17/02   
DESPESES     

920 13003 INDEMNITZACIONS 25.000,00 € 
    I.- Desp. personal 25.000,00 € 

164 21200 REPAR. CEMENTIRI 20.000,00 € 
330 21201 REPAR. EDIFICIS LOCAL SOCIAL BT 4.000,00 € 
433 21202 REP. EDIFICIS CENTRE D'EMPRESES 4.000,00 € 
432 21203 REPAR. EDIFICIS ESTACIÓ 10.000,00 € 
337 21205 REPAR. BAIXADOR CODELLA 6.000,00 € 
337 21207 REPAR. BAR LA PLAÇA 30.000,00 € 

337 21208 
REPAR. EDIF. RESTAURANT (C/Josep 
Tarradellas) 20.000,00 € 

171 21001 REPAR. PARC DEL XINGURRI 5.000,00 € 
1532 21000 CONSERV. VIES PUBLIQUES 5.000,00 € 
334 21200 REPAR. EDIFICIS CASA COLONIES 9.000,00 € 
920 21900 MATERIAL INVENTARIABLE 25.000,00 € 
330 22001 PREMSA, LLIBRES, REVISTES I ALTRES 10.000,00 € 
920 22113 MATERIAL BRIGADA 2.000,00 € 

    II.- Desp. béns corrents i servs. 150.000,00 € 
334 48904 SUBV. ESBART DANSAIRE MARBOLENY 2.800,00 € 

    IV.- transf. Corrents 2.800,00 € 
920 634 VEHICLES MUNICIPALS 30.000,00 € 

    VI.- Inversions reals 30.000,00 € 
    TOTAL: 207.800,00 € 

FINANÇAMENT     
  87000 ROMANENT PER DESPESES GENERALS 207.800,00 € 
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    TOTAL: 207.800,00 € 

 
Vist l’informe de Secretaria Intervenció. 
 
Ateses les determinacions dels articles 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). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit núm. 17/02 del 
vigent Pressupost. 

 
Segon.- Exposar al públic l’expedient de modificació de crèdit, durant el termini de 

15 dies hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que, en el 

supòsit que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment, aquest acord de 
modificació de crèdit quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre 
d'exprés. 

 
L’Alcalde fa una explicació succinta de cadascuna de les diferents partides incloses 

a la modificació de crèdit. Indica que previsiblement hi haurà partides que no 
s’esgotaran en la seva totalitat. Pel que fa a la indemnització l’import estaria destinat a 
cobrir una eventual indemnització per raó de l’acomiadament de la Sra. XXX. La 
reparació del cementiri i edificis municipals respon a la necessitat de mantenir en bon 
estat de conservació un seguit d’equipaments municipals que s’usen i que cal 
dignificar – cementiri- o bé que han estat objecte de licitació -casa de colònies - on es 
preveu actuacions en desaigües, sifons, lavabos i dutxes; la inversió al bar la Plaça ha 
de permetre adequar el local i adquirir maquinària industrial que s’ajusti a l’actual 
normativa de salubritat i higiene; al restaurant, es preveu el pintat de la façana, la 
connexió amb gas ciutat, i la instal·lació d’aire condicionat. Es vol adequar el parc del 
Xingurri per fer un circuit de bicicletes. La conservació de vies públiques respon a la 
instal·lació de reductors de velocitat a diferent punts del municipi. El materia 
inventariable respon a l’adquisició de bombes de calor que s’instal·laran a la 2ª planta, 
i també als depatxos dels serveis tècnics i la ràdio. La premsa, llibres, revistes i altres 
respon a la voluntat de crear una partida pressupostària amb vistes a demanar una 
subvenció a la Generalitat, Diputació i ajuts d’entitats privades, per a l’edició d’un llibre 
redactat per l’E.P d’arts i oficis de les Preses. S’ha incrementat la partida destinada a 
l’adquisició de material de brigada perquè la partida inicial s’ha rebel·lat insuficient. La 
subvenció de la Marboleny suposa doblar la partida inicial amb motiu de la celebració 
del seu 40è aniversari, com s’ha vingut fent amb d’altres entitats del municipi. La 
partida de vehicles municipals s’ha obert perquè els 3 vehicles que actualment té la 
brigada son antics (ja eren de 2ª mà quan es va adquirir) i presenten problemes alhora 
de passar l’ITV. Tot plegat es detreu del romanent de tresoreria que quedarà amb un 
superàvit de més d’un milió d’euros.  
 
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 abstencions dels 
regidors/es “ERC-Les Preses”). 
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15. Proposta de creació de la Comissió Informativa de l'Acció de Govern 

Vist que el Reglament d’Organització i Funcionament de la corporació municipal 
preveu com a òrgan necessari i permanent de caràcter deliberant i no resolutiu la 
creació de la Comissió Informativa de l'Acció de Govern amb les competències, i 
composició següents:  
 
La Comissió Informativa de l’Acció de Govern  té per objecte l’estudi, l’informe, la 
consulta o la proposició de nous assumptes d’interès municipal, la competència dels 
quals correspongui al Ple, encara que s’exercitin, en virtut de la corresponent 
delegació, per qualsevol altre òrgan, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde o 
l’alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels regidors i les regidores que tenen 
delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. 
 
La Comissió Informativa de l’Acció de Govern es regularà amb caràcter general per 
l’establert a l’article 131 del Reglament Orgànic Municipal, amb les següents 
particularitats: 
 
Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió Informativa de l’Acció de 
Govern seran convocades per l’alcalde o l’alcaldessa, a través de mitjans electrònics, i 
no precisaran de cap formalitat. 
 
Les consideracions de la Comissió Informativa de l’Acció de Govern no tindran 
caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. 
 
Conformarà la Comissió informativa de l’acció de Govern: 
 
President/a: L’alcalde o l’alcaldessa, que podrà delegar la Presidència en qualsevol 
altre membre de l’equip de Govern. 
 
Vocals: Portaveus de tots els grups polítics municipals que podran delegar la seva 
assistència en un membre del grup polític al qual pertanyin. 
 
Secretari/tària: El/la que ho sigui de l’Ajuntament, o persona en qui delegui, que tindrà 
veu, però no vot, i actuarà com a fedatari/tària. 
 
La Comissió informativa de l’Acció de Govern celebrarà les sessions ordinàries, amb 
caràcter mensual. Els mesos en que hi hagi ple Ordinari la celebrarà dintre dels cinc 
dies naturals immediatament anteriors a la celebració del ple. 
 
Els mesos que no hi hagi ple Ordinari la celebrarà la tercera o quarta setmana del mes 
en qüestió. 
 
Podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde o l’alcaldessa, 
a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres. 
 
En tot cas celebrarà sessions extraordinàries dintre dels cinc dies immediatament 
anteriors a la celebració d’una sessió plenària de caràcter extraordinari, a excepció 
que es tractés d’una sessió urgent i la naturalesa de la urgència no ho permetés. 
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De les sessions que celebri la Comissió Informativa de l’Acció de Govern, se 
n’aixecarà acta succinta. 
 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Comissió Informativa de 
l’Acció de Govern els membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o 
l’alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets. 
 
D’acord amb això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:  
 
Primer.- Constituir la Comissió Informativa de l’Acció de Govern, òrgan col·legiat 
municipal, de caràcter deliberant, permanent i no resolutiu, que té encomanades les 
funcions d’estudi, l’informe, la consulta o la proposició de nous assumptes d’interès 
municipal, la competència dels quals correspongui al Ple, encara que s’exercitin, en 
virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan, així com el seguiment de 
la gestió de l’alcalde o l’alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels regidors i les 
regidores que tenen delegacions, sense perjudici de les competències de control que 
corresponen al Ple. 
 
Segon – Establir que la Comissió Informativa de l’Acció de Govern estarà conformada 
per l’Alcalde que la presidirà, el qual podrà delegar la Presidència en qualsevol altre 
membre de l’equip de Govern i pels portaveus de tots els grups polítics municipals que 
podran delegar la seva assistència en un membre del grup polític al qual pertanyin. 
 
Tercer - Establir que les sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió 
Informativa de l’Acció de Govern seran convocades per l’alcalde o l’alcaldessa, a 
través de mitjans electrònics, i no precisaran de cap formalitat. 
 
Quart – Establir que la Comissió informativa de l’Acció de Govern celebrarà les 
sessions ordinàries, amb caràcter mensual. Els mesos en que hi hagi ple Ordinari la 
celebrarà dintre dels cinc dies naturals immediatament anteriors a la celebració del ple. 
 
Els mesos que no hi hagi ple Ordinari la celebrarà la tercera o quarta setmana del mes 
en qüestió. 
 
Podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde o l’alcaldessa, 
a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus membres. 
 
En tot cas celebrarà sessions extraordinàries dintre dels cinc dies immediatament 
anteriors a la celebració d’una sessió plenària de caràcter extraordinari, a excepció 
que es tractés d’una sessió urgent i la naturalesa de la urgència no ho permetés. 
 
De les sessions que celebri la Comissió Informativa de l’Acció de Govern, se 
n’aixecarà acta succinta. 
 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Comissió Informativa de 
l’Acció de Govern els membres i el personal de la Corporació que l’alcalde o 
l’alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets. 
 
Cinquè – En allò no previst en els apartats anteriors la Comissió Informativa de l’Acció 
de Govern es regularà amb caràcter general per l’article 131 del Reglament Orgànic 
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Municipal i en el seu defecte seran d’aplicació les normes sobre òrgans col·legiats 
continguts en la legislació sobre procediment administratiu comú i règim jurídic del 
sector públic.  
 
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”). 
 
16. Proposta de creació de la Comissió de Coordinació de Govern 

Atès que la gestió municipal demanda l’existència un òrgan col·legiat de govern que 
sota la presidència de l’Alcalde garanteixi la coordinació de l’activitat de tots els 
membres de l’equip de govern.  
  
Atès que l’Ajuntament considera que per aconseguir aquests objectius és convenient 
la creació d’un òrgan complementari a l’organització municipal, que tingui per objectiu 
informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern 
Local. 
  
Atès que el Reglament Orgànic Municipal preveu la creació de la Comissió de 
Coordinació de Govern, òrgan col·legiat integrat per tots els regidors/es de l’equip de 
govern i presidit per l’Alcalde. 
 
Atès que no tots els regidors/es responsables de les diferents àrees formen part de la 
Junta de Govern Local i això dificulta considerablement una bona coordinació i 
seguiment dels assumptes que posteriorment aprova la Junta de Govern Local. 
 
Amb la finalitat d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en 
l’Administració Municipal i millorar la coordinació entre les diferents regidories.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Constituir la Comissió de Coordinació de Govern, òrgan col·legiat municipal, 
que estarà integrat per l’Alcalde, que la presidirà i tots els regidors de l’equip de 
govern. Les consideracions de la Comissió de Coordinació de Govern no tindran 
caràcter preceptiu ni vinculant, sinó únicament caràcter informatiu o consultiu, i no 
donaran lloc a cap acte administratiu.  
 
Segon.- Establir que les sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents 
de la Comissió de Coordinació de Govern seran convocades per l’alcalde o 
l’alcaldessa, a través de mitjans electrònics, i no precisarà de cap altra formalitat. 
 
Tercer – Establir que la Comissió de Coordinació de Govern celebrarà les sessions 
ordinàries el primer i tercer dimarts no festiu de cada mes a les 19:15 hores a la Sala 
de Sessions del Consistori, amb caràcter previ a la celebració de les sessions de la 
Junta de Govern Local.  
 
Quart - Facultar l’Alcaldia per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries de la Comissió de Coordinació de Govern per motius justificats i per 
suspendre-les en època de vacances, sempre i quan no menyscabi la gestió dels 
assumptes municipals. 
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Cinquè – Establir que de les sessions que celebri la Comissió de Coordinació de 
Govern se n’aixecarà acta per part de la Secretaria municipal o persona en qui delegui. 
 
Sisè – Establir que amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la 
Comissió de Coordinació de Govern, el personal de la Corporació que l’alcalde o 
l’alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets. 
 
Vuitè – Establir que per l’assistència efectiva a les sessions de la Comissió de 
Coordinació de Govern els regidors que no formin part de la Junta de Govern Local 
tindran dret a percebre una indemnització d’import equivalent al que perceben els 
membres de la Junta de Govern Local per l’assistència a aquest últim òrgan.  
 
Novè – Establir que per l’assistència efectiva a les sessions de la Comissió de 
Coordinació de Govern els regidors que formin part de la Junta de Govern Local no 
tindran dret a percebre cap indemnització.  
 
Desè - Per a les resta d’aspectes no previstos en aquesta resolució, seran d’aplicació 
les normes sobre òrgans col·legiats continguts en la legislació sobre procediment 
administratiu comú i règim jurídic del sector públic.  
 
L’Alcalde explica que l’acció de govern recau en tots els regidors de l’equip de govern i 
no només en els que per llei poden formar part de la Junta de Govern Local. Subratlla 
que per l’assistència efectiva a les sessions de la Comissió de Coordinació de Govern 
només cobraran els regidors que no formen part de la Junta de Govern Local.   
 
La regidora Roser de Palol pregunta si per assistir a una comissió es pot cobrar 
responent el secretari que sí. Pregunta que vol dir col·legiat responent el secretari que 
vol dir conformat per una pluralitat de persones a diferència d’un òrgan unipersonal. 
Pregunta si l’Ajuntament s’ha assessorat degudament alhora de crear aquest òrgan, 
responent el secretari que sí, i que amb la creació de la Comissió de Coordinació de 
Govern es garanteix la participació per igual de tots els membres de l’equip de govern 
que tenen responsabilitats de govern, formin part o no de la Junta de Govern Local.   
 
El regidor Josep Ayats pregunta si al ROM està prevista aquesta comissió amb el 
mateix nom responen el secretari que sí està prevista, amb aquest mateix nom 
(articles 99 i 100 del ROM).  
 
Pregunta si les altres comissions podrien cobrar responent el Secretari que sí, si així 
ho decideix el Ple de la corporació i que aquesta previsió està expressament 
contemplada al ROM (article 45, paràgraf 4rt).  
 
L’Alcalde explica que en anteriors legislatures tots els membres de l’equip de govern 
amb responsabilitats de govern cobraven i estava previst al propi pressupost. 
 
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 abstencions dels 
regidors/es “ERC-Les Preses”). 
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17. Proposta de sol·licitud dirigida al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
sol·licitud d'una parada de bus de la línia Olot-Barcelona pel túnel de Barcons, al 
nucli urbà de les Preses.  

Antecedents:  
 
L’obertura del túnel de Bracons va significar noves possibilitats de comunicació per al 
nostre municipi sobretot pel que fa al desplaçament a les comarques Barcelonines.  
 
Aquestes noves vies han de suposar un impuls i millora de la xarxa de transport públic. 
Les institucions públiques hem de ser les primeres en creure i establir un model 
sostenible en la mobilitat i posar a l’abast dels nostres veïns el màxim de facilitats 
possibles. Conscients de que el desplegament i impuls del transport públic s’ha de dur 
a terme atenent les disponibilitats econòmiques de cada moment, no podem deixar de 
reivindicar el seu impuls decididament. 
 
En els darrers temps s’han impulsat noves línies de transport públic de passatgers pel 
túnel de Bracons, fet que ha repercutit positivament en la mobilitat dels nostres veïns, 
ara bé cal matisar aquesta millora. Sí que per als desplaçament fins a Vic les actuals 
expedicions duen a terme parada a les Preses. En canvi els veïns que es vulguin 
desplaçar a Barcelona, de res els ha servit l’obertura del túnel de Bracons ja que 
continuen amb una única línia de transport que es la d’Olot – Barcelona per Amer amb 
una durada de 2 hores i 25 minuts. 
 
Des de l’obertura de Bracons el 2009 les Preses pateix les conseqüències negatives 
de trobar-se en un punt per resoldre d’una xarxa viària entre Olot i Barcelona, per la 
travessera urbana passen quasi 12.000 vehicles diaris, un 10% dels quals a més són 
camions, i en canvi no gaudim de cap avantatge com seria la possibilitat d’accedir-hi a 
través dels transport públic. 
 
No s’acaba d’entendre com és possible que les expedicions que fan el trajecte Olot- 
Vic sí que puguin realitzar parada a les Preses i en canvi les que fan el trajecte Olot- 
Barcelona , no. Si tenim també en compte que és l'únic nucli urbà que travessa 
aquesta línia, no hi ha una qüestió tècnica o econòmica que avalin aquest fet 
diferencial, senzillament hi ha una manca de voluntat política o de coneixença de la 
realitat, per atendre una demanda raonada dels 1.781 habitats de les Preses. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer - Sol·licitar al Departament de política Territorial i Sostenibilitat que la línia de 
bus Olot- Vic- Barcelona pel túnel de Bracons realitzi parada al nucli urbà de les 
Preses. 

  
Segon - Que aquesta sol·licitud es dugui a terme presencialment al Departament 

amb representants dels grups municipals per posar de relleu el consens de la 
proposta. 

 
L’Alcalde explica que aquesta petició està també inclosa al Pla de viatgers del 

Consell Comarcal i proposa de realitzar presencialment la sol·licitud al Departament de 
Política Territorial i Sostenibilitat aprofitant la trobada pendent per parlar dels 
problemes de mobilitat als túnels de Bracons.  
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La regidora Roser de Palol manifesta que el fet de formular la sol·licitud 

presencialment té per objecte exposar raonadament la incoherència que suposa no 
realitzar aquesta parada, la qual es troba a peu de carretera i no implicaria cap tipus 
de desviament del trajecte. Manifesta que no s’entén que el bus es pari per anar a Vic 
però no es pari per anar a Barcelona.  

 
L’Alcalde explica que les raons que sempre li han donat per no autoritzar aquesta 

parada és que la distància que hi ha de les Preses a Olot no justifica la parada a les 
Preses perquè ja hi ha un bus transversal que permet als ciutadans de les Preses 
traslladar-se a Olot per agafar el bus direcció Barcelona 

 
La regidora Roser de Palol insisteix en la necessitat d’intentar fer-los canviar de 

parer, doncs com ja ha explicat la parada està a peu de carretera, no s’exigeix cap 
canvi d’itinerari dels busos, i hi ha raons lògiques que emparen aquesta sol·licitud 
essent il·lògic el contrari, és a dir que els veïns de les Preses hagin d’agafar un bus 
transversal per anar a Olot i d’allí a Barcelona, passant novament per les Preses.  

 
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”). 
 
18. Proposta d'adhesió al manifest de Garrotxa pel sí. 

Vist el manifest de la Plataforma Garrotxa pel sí que diu textualment:  
 
“300 anys després de la pèrdua de les llibertats nacionals, avui la història ens convoca. 
Els anys de silenci i de por queden enrere. Sentim, amb fermesa i convicció, que el 
nostre destí com a poble és a les nostres mans i que tenim l’oportunitat de decidir com 
el volem, democràticament, a través d’un referèndum. 
 
La voluntat de voler ser un poble lliure i de trencar amb el règim del 78 per obrir un 
procés constituent amb capacitat per decidir en qualsevol dels àmbits de la nostra 
societat s’ha fet definitivament un espai a les nostres vides i no hi renunciarem mai. 

Les sensacions d’il·lusió, d’esperança per un país nou i de llibertat són intenses i ens 
amaren. Les oportunitats que la República catalana ens ofereix com a poble, com a 
nació, com a societat i com a individus són irrenunciables. Volem decidir per millorar la 
qualitat de vida; per garantir més recursos per a la salut i l’ensenyament; per garantir 
un habitatge digne i redistribuir la riquera. Volem un país amb feina i empreses 
modèliques. Volem un país sostenible i inclusiu. Volem fer de Catalunya un país 
pròsper, obert, democràtic i just per a tothom. 

Volem un país solidari i amic dels altres pobles i nacions germanes, però és l’hora 
d’emprendre amb fermesa el nostre propi camí com a estat lliure i independent. Si no 
pugem al tren ara, els greuges que patim i que han transcendit la història, posaran en 
risc el desenvolupament de la societat catalana en el terreny econòmic, cultural i 
social.  
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Per tots aquests motius, des de l’any 2010 el nombre de catalans partidaris de la 
independència s’ha anat incrementant. Els governs de Catalunya han provat d’establir 
un diàleg franc amb els governs espanyols i han obtingut sempre la mateixa resposta: 
resolucions i lleis del Parlament recorregudes al Tribunal Constitucional, els nostres 
representants (parlamentaris, alcaldes, regidors...) sistemàticament coaccionats 
judicialment i una asfixia econòmica cada vegada més important per part del govern 
espanyol. 

S’ha intentat tot per arribar a una solució i ara és el moment de fer el pas definitiu i 
demanar als catalans si volen que Catalunya esdevingui una República independent. 
Fer un referèndum és l’única via per resoldre la situació de bloqueig social i democràtic 
en què es troba la nostra nació. 

Nosaltres, els que signem aquest manifest, estem compromesos amb el referèndum 
però fem un pas més i defensem un Sí rotund a la independència. És per això que 
públicament MANIFESTEM el nostre ferm posicionament en els següents punts: 

 SÍ A LA INDEPENDÈNCIA. Ens sentim hereus de les Consultes sobre la 
Independència dels anys 2009 i 2010 però aquest cop no mantindrem la 
neutralitat d’aleshores sinó que anem un pas més enllà i apostem pel SÍ a la 
independència. 
 

 PARTICIPACIÓ ACTIVA. Participarem activament, amb tota la nostra energia, 
il·lusió i esforç en tot allò que calgui per guanyar el referèndum i recuperar la 
independència de Catalunya. 
 

 DEMOCRÀCIA I FERMESA COM A PRINCIPIS FONAMENTALS. Mantindrem 
la nostra posició amb tot el respecte democràtic per aquells que no pensin com 
nosaltres però ens mantindrem ferms davant actituds antidemocràtiques que 
altres vegades s’han utilitzat per obstaculitzar el camí a la independència. 
 

Convidem tots els ajuntaments, associacions, col·lectius, particulars i empreses de la 
nostra comarca a adherir-se a aquest manifest, a fer tot el possible per aconseguir la 
victòria del SÍ a la independència i a comprometre’s a treballar perquè la República 
catalana sigui possible. 

Per tots aquests motius, els grups de PDeCAT, DCIG, ERC-AM i CUP-PA proposen 
d’adopció dels següents 
 

1. Adherir-se al Manifest de Garrotxa pel sí. 
 

2. Notificar aquest acord a la plataforma Garrotxa pel sí, així com al Govern de la 
Generalitat, al Pacte pel Referèndum, al PDeCAT, a ERC, a Demòcrates de Catalunya 
i a la CUP-CC” 

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

Primer -  Adherir-se al Manifest de Garrotxa pel sí. 

Página 41 de 44 
 



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2017/3 de data 25 de maig de 2017 
 
 

Segon - Notificar aquest acord a la plataforma Garrotxa pel sí, així com al Govern 
de la Generalitat, al Pacte pel Referèndum, al PDeCAT, a ERC, a Demòcrates de 
Catalunya i a la CUP-CC” 

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”). 
 
19. Punts d’urgència.  

Es proposa incloure a l’ordre del dia motius d’urgència, la incoació d’un expedient 
d’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable a l’objecte de 
rehabilitar, amb vistes a la implantació d’una activitat artesanal d’elaboració de 
begudes espirituoses, les construccions en desús ubicades a la finca de la Ctra. del 
Corb nº9 (polígon 4, parcel·la 97).   

El secretari dóna compte de la tramitació prèvia seguida davant la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona que en sessió de 20 d’abril de 2017 va informar sobre la 
sol·licitud d’implantació d’una activitat artesanal d’elaboració de begudes espirituoses 
a les naus ubicades a la Ctra. del Corb, nº9 en el sentit que qualsevol actuació hauria 
de reduir l’impacte visual de les naus avui existents i la presentació per part de la 
promotora d’un nou projecte.  

Informa que els promotors fa mesos que estan tramitant aquesta assumpte, que han 
presentat un nou projecte que redueix l’impacte visual de les naus avui existents i que 
els tècnics municipals han informat favorablement.     

Explica que la decisió final sobre si la rehabilitació s’ajusta o no a la normativa 
urbanística d’aplicació correspondrà en qualsevol cas a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, que és qui aprovarà o no el projecte presentat, limitant-se 
l’Ajuntament a donar tràmit a l’expedient.  

Debatuda i sotmesa a votació la proposta d’incloure aquest assumpte 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”). 

19.1 Proposta d'aprovació prèvia d'un projecte 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).  

Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 1-2017-001106-1 de 19/05/2017 Pla 
Hurtós Enginyers, S.L en representació de Spirits@Plus, SRL, manifesta que vol 
implantar una activitat artesanal de begudes espirituoses situades a la finca del 
polígon 4, parcel·la 97.  
 
Juntament amb la instància acompanya avantprojecte, estudi d’impacte paisatgístic i 
justificació específica de la rehabilitació proposada.  
 
Essent d’aplicació als fets exposats els següents fonaments de dret:  
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Article 47.3.c) i 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme amb les modificacions 
instroduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme; Disposició transitòria quinzena del text refós de la Llei d’Urbanisme; 
articles 49 i ss. del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística.  
 
Atenent als fets i fonaments de dret exposats es proposa al ple la següent proposta 
d’acord:  
 
Primer. Incoar un expedient d’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable a l’objecte de rehabilitar, amb vistes a la implantació d’una activitat 
artesanal d’elaboració de begudes espirituoses, les construccions en desús ubicades a 
la finca de la Ctra. del Corb nº9 (polígon 4, parcel·la 97).   
 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 
edicte al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament i simultàniament sol·licitar els 
informes sectorials corresponents, de conformitat amb el què disposa l’article 53 del 
Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.  
 
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”). 
 
20.Precs i preguntes 

L’Alcalde dóna la paraula als regidors els quals formules les preguntes següents:  

La regidora Roser de Palol pregunta si les noies que portaven la piscina han renunciat 
a la concessió responent l’alcalde que sí, que varen presentar la renuncia fa un mes 
aproximadament i que no havent-hi temps per iniciar un nou procés de licitació es va 
acordar subscriure un contracte privat de serveis amb 3 nois que van presentar un 
projecte per fer-se’n càrrec durant aquest estiu de 2017. Les condicions del contracte 
són les mateixes que venien regint la concessió i el contracte ho serà exclusivament 
per als dos mesos que romangui oberta la piscina.  

Pregunta com està la convocatòria per contractar la plaça d’oficial 1ª, responent 
l’alcalde que s’han presentat 4 sol·licituds, que l’Escola d’Administració Pública ja ha 
designat un dels membres que formarà part del tribunal qualificador i que resta 
pendent fixar dia i hora per realitzar les proves teòriques i pràctiques.  

Pregunta com està el tema de la concessió del servei de jardineria el qual entén s’ha 
d’aprovar per Ple, en tractar-se d’una concessió d’un servei de més de 60.000 euros. 
Respon el secretari municipal que sens perjudici que ho comprovarà, l’òrgan 
competent no és el Ple, sinó l’Alcalde en aplicació de la disposició addicional 2ª del 
Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic, doncs es tractaria en qualsevol 
cas d’un contracte d’import inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 

Pregunta per quin motiu no s’actualitza el portal de transparència i indica que l’últim ple 
que hi figura “penjat” és el celebrat el dia 23.11.2017. Manifesta que el seu grup vol 
poder disposar de les Actes de Juntes de Govern Local com a molt tard 10 dies 
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després d’haver-se aprovat. Respon el secretari municipal que creu que les actes de 
Ple i de Junta de Govern Local les penja governació i no l’Ajuntament, el qual les 
remet a governació. Que en qualsevol cas farà les indagacions oportunes per tal 
d’agilitzar la seva posada a disposició dels regidors de l’oposició i dels ciutadans.   

Pregunta per quin motiu la concessionària dels serveis de jardineria fa feines a les 
08:00 hores del matí de dissabte i demana que es faci quelcom per posar-hi remei. 
L’Alcalde indica que ho mirarà.  

El regidor Josep Ayats pregunta perquè s’han arranat tant els arbres de l’entrada del 
poble, prop de la farmàcia. L’alcalde explica que el consell era treure’ls per l’alçada, el 
perill “balanceig” amb el vent i l’existència d’una línia de mitja tensió que hi ha al 
darrera.  

El regidor Carles Roura fa una explicació de la trobada d’entitats que es farà el 
dissabte 27 de maig, que té per objecte que es coneguin i generin sinèrgies entre 
elles. Es farà un sopar obert a tothom, hi haurà un servei de bar i entrepans. Es faran 
jocs (esplai), Radio la Vall farà un programa amb entrevistes en directe, tocaran els 
grallers, es penjaran estelades a les entitats esportives previ acord amb els clubs, la 
coral Puigsacalm cantarà els segadors, es farà una presentació oficial d’un video on 
apareixen les diferents entitats, es posarà un inflable a la pista esportiva perquè la 
mainada es diverteixi amb presència de dos monitors, la Marboleny farà el ball de les 
cintes i després faran una mica de taller, un Karaoke, i finalment es posarà música. 
L’acte en qualsevol cas s’acabarà com a molt tard a les 02:00 hores i la música es 
posarà a dins el centre cultural per evitar molestar els veïns.  

L’Alcalde dóna la paraula al públic assistent.  

Pren la paraula el Sr. P.P el qual demana que durant la celebració de la trobada 
d’entitats es faci un control per evitar que els vehicles s’acumulin al passatge Murrià 
amb especial cura també als vehicles que amb l’excusa que van a descarregar alguna 
mercaderia deixen els vehicles aparcats durant una bona estona.   

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