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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADEL PLE DE  L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE2018/1 
Data:   Dimecres, 24 de gener de 2018 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:42h del vespre fins a les 23:12h 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. 50 a 54 de l'exercici 2017. 
 

5. Proposta de modificació del règim de dedicació de l'Alcaldia 
 

6. Proposta d'establiment d'un nou règim de retribucions per assistències a les 
sessions dels òrgans col·legiats i d'indemnitzacions per despeses efectives 
ocasionades en l'exercici del càrrec.  
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7. Proposta de modificació del règim de retribucions als membres de la Comissió 
de Coordinació de Govern 
 

8. Proposta d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de 
les Preses "DUPROCIM" 
 

9. Proposta d'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'adaptació i millora de 
la zona esportiva de les Preses i d'adequació del magatzem de la brigada 
municipal. 

 
10. Proposta d'aprovació inicial del projecte d'acondicionament del camp de futbol 

de les Preses, mitjançant la seva pavimentació amb gespa artificial i canvi del 
sistema de reg  
 

11. Punts d’urgència. 
 

12. Precs i preguntes. 
 
 

 
1.Proposta d’aprovació de l’acta anterior. 
 
L’Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer a l’acta de la sessió 
ordinària núm. 2017/07, de 22 de novembre de 2017, la qual els ha estat facilitada 
prèviament.  
 
El regidor Josep Ayats manifesta que en el curs del debat corresponent a l’aprovació 
del pressupost 2018, i en relació al cost que suposa per a l’Ajuntament el casal d’estiu 
va apuntar com un possible mecanisme corrector, donar prioritat d’accés als nens i les 
nenes de les Preses, però que la forma com ha estat redactada l’acta suggereix el 
contrari, motiu pel qual demana es modifiqui. Concretament l’acta posada a la 
consideració dels regidors diu: 
 
 “Després de realitzar una exposició sobre les aportacions que l’Ajuntament realitza al casal 
d’estiu i les pèrdues que aquest ha registrat l’estiu 2017, el regidor Josep Ayats conclou que 
l’Ajuntament subvenciona cada nen/a amb una suma considerable, propera als 65 euros. Entén 
que seria convenient trobar algun mecanisme corrector, com per exemple, posar límits a l’accés 
al casal, pensant sobretot amb els nens i nenes de les Preses”. 
 
Després de debatre-ho s’acorda modificar el contingut de l’acta a aprovar, la qual 
queda redactada de la següent manera:    
 
“Després de realitzar una exposició sobre les aportacions que l’Ajuntament realitza al casal 
d’estiu i les pèrdues que aquest ha registrat l’estiu 2017, el regidor Josep Ayats conclou que 
l’Ajuntament subvenciona cada nen/a amb una suma considerable, propera als 65 euros. Entén 
que seria convenient trobar algun mecanisme corrector, que podria passar per limitar el número 
de places i donar prioritat d’accés al casal als nens i les nenes que són de les Preses” 
 
Acte seguit es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 2017/07, de 22 de novembre de 
2017, amb la modificació assenyalada. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (PDeCAT) i 3 vots a favor dels regidors/es 
(ERC-Les Preses). 
 
2.Despatx oficial  
 
L’Alcalde comenta el despatx oficial, d’acord amb el llistat d’assentaments d’entrada al 
Registre General de la Corporació en el període comprès entre els dies 22 de 
novembre de 2017 a 24 de gener de 2018 (1-2017-002428-2 a - 1-2018-000182-2). 
 
R.E 1-2017-002440-2 de 24/11/2017 – Es rep provinent del SIGMA el Decret de 
concessió per part de la Diputació de Girona de la subvenció per actuacions relatives 
als programes del Catàleg de Serveis de Dipsalut 2017/13.   

R.E 1-2017-002454-2 de 28/11/2017 – Es rep, provinent de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’acord 
pel qual es concedeix una subvenció de 3.000’-€ per a l’edició del llibre “Els vells oficis 
i les noves professions a les Preses. Persones –Segle XX.   

R.E 1-2017-002452-2-2 de 04/12/2017 – Es rep, provinent d’una família usuària, 
requeriment d’informació relatiu al protocol de funcionament de la llar d’infants “El 
Rajolet”, com a conseqüència d’una cremada de 1er grau soferta pel seu fill quan li va 
caure sopa a la cama.    
 
 R.E 1-2017-002518-1 de 12/12/2017 – Es rep, provinent del cadastre carta informant 
que s’ha inscrit a favor de l’Ajuntament de les Preses, la Ctra. del Corb (abans de 
propietat de la Diputació).   

R.E – 1-2017-002529-1 de 14/12/2017 – Des del Parc Natural de la Garrotxa es 
sol·licita l’adopció de mesures per tal que els usuaris de l’hípica can Nic no obstrueixin 
amb els cotxes el pas que porta al veïnat Pocafarina de les Preses. Des de 
l’Ajuntament de les Preses es recorda que l’activitat d’hípica es desenvolupa al terme 
municipal d’Olot.   

 R.E -  1-2017-002574-1 de 18/12/2017 – Sol·licitud per poder fer ús el dia 13 de gener 
de 2017 del local de Bosc de Tosca per tal de celebrar el cap d’any bereber (Amazigh). 
S’acorda positivament.   

 R.E -  1-2017-002577-1 de 198/12/2017 – SOREA comunica les obres realitzades 
amb càrrec al fons de reposició durant els anys 2016-2017, d’import total 11.295,17 €.  

 R.E – 1-2017-002510-2 – Es rep provinent de la Direcció General d’Administració 
Local comunicació de la resolució de la línia de subvencions per a inversions en 
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camins públics locals durant el període 2018- 2020. D’acord amb aquesta resolució 
l’Ajuntament de les Preses forma part de les sol·licituds denegades.   

 R.E – 1-2017-002603-2 – Es rep provinent de l’Àrea de Cooperació Local de la 
Diputació de Girona comunicació segons la qual d’acord amb els càlculs efectuats, 
l’import màxim que li pot correspondre a l’Ajuntament de les Preses en el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural (2018), és de 58.235,00 € dels quals 49.500,00 
destinats a despeses corrents obligatòries o inversions i 8.735,00 € a despeses 
culturals.   

Es rep per correu electrònic el document del Pla Local de Seguretat Viària de les 
Preses, en la seva versió inicial, redactat per l’empresa INTRA, fruït del conveni de 
col·laboració signat per l’Ajuntament amb el Servei Català de Trànsit, pendent de les 
consideracions que es creguin necessàries amb caràcter previ a acordar la seva 
aprovació pel consistori i el corresponent desenvolupament. 

SOREA remet un llistat de persones que no estan al corrent del subministrament 
domèstic d’aigua abans del tall del subministrament. Es demana informe als Serveis 
Socials (Consell Comarcal) per identificar les persones que es trobin en situació 
d’exclusió residencial (article 5.10 de la Llei de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica), a l’objecte d’evitar-ne el 
tall.    

R.E – 1-2018-000031-2 de 05/01/2018 – Té registre d’entrada a l’Ajuntament el 
Projecte de Millora de la Zona Esportiva de les Preses, redactat per l’arquitecta Carme 
Espuña i Molas.   

R.E -  1-2018-000036-2 de 05/01/2018 –  Sol·licitud formulada pel Gremi Associat de 
Venedors No Sedentaris (GAVANS) interessant una autorització per dur a terme el dia 
4 de març de 2018 una fira de liquidació d’estocs de temporada d’hivern al municipi de 
les Preses.  

3.Comunicacions d’alcaldia 
 
28.11.2017 – El jutjat social 3 de Girona aprova l’avinença entre l’Ajuntament i un ex 
treballador acomiadat el proppassat 03/04/2017. 
 
29.11.2017 – Reunió amb el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i membres de la Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) a 
l’objecte de consensuar solucions que permetin desemboscar i netejar Xenacs, amb el 
mínim impacte ambiental. Els tècnics del DARP insisteixen en la conveniència d’obrir 
una pista que permeti el desembosc, i el director del Parc Natural de la Zona Volcànica 
insisteix en que no es possible l’obertura de cap pista de desembosc. 
 
29.11.2017 – De 17 a 21 hores 45 persones van anar al Centre Cultural a donar sang. 
Per refer-los l’Ajuntament els hi donava entrepans i begudes. 
 
29.11.2017 – A l’espai jove, una vegada finalitzats el taller de memòria, xerrada del 
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farmacèutic del poble sobre el correcte ús dels medicaments. 
 
30.11.2017 - La primera cursa de la dona de les Preses va recaptar 7.600 euros a 
favor de la Fundació Oncolliga Girona. El dia 30 la presidenta d'Oncolliga Girona, [...] 
va recollir a l’Ajuntament el xec simbòlic que li van entregar el grup de dones 
organitzadores. 
 
15.12.2017.- Al Centre Cultural va tenir lloc a les 19:30 h, la presentació de llibre “Les 
Preses i la seva gent - Els vells oficis i les noves professions al segle XX”, amb molta 
assistència de públic i de la Directora General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural, Maria Àngels Blasco.  
 
18.12.2017 – Reunió amb el gestor d’empreses d’ENDESA de la zona per tractar 
diversos assumptes: 1) La necessitat que ENDESA repari i endreci l’edifici 
transformador situat al c/Marboleny; 2) L’eventual substitució de l’enllumenat actual per 
“leds” a diferents edificis i béns municipals com puguin ser per exemple: la platea i 
l’escenari del Centre Cultural; la pista poliesportiva, els camps de futbol de les Preses i 
Bosc de Tosca o el local social de Bosc de Tosca.   
 
Desembre 2017 - Novament problemes amb la calefacció del centre la Bòbila que han 
estat denunciats per l’AMPA al departament a Barcelona. S’ha tornat a posar en 
coneixement del secretari d’infraestructures i mobilitat de la Generalitat. Des de la 
Generalitat s’informa que el dia 8 de gener l’escola disposarà de calefactors per 
minimitzar les molèsties i que paral·lelament es buscarà una solució definitiva al 
problema.  Els tècnics del departament han fet diverses inspeccions a la instal.lacio de 
biomassa de l’Escola i entre les conclusions hi ha la de fer el canvi de la caldera, 
doncs constaten les diverses mancances que s’han anat produint en aquests anys. 
 
Sorea i els tècnics municipals estan programant el destí de part dels fons de reposició. 
En estudi canviar el tub de subministrament de la zona Boada, la connexió de les naus 
de la zona de Caprabo a la xarxa d’incendis, canviar la canalització que subministra i 
conecta el pou de captació del carrer Roura i el dipòsit de Sant Sebastià o el canvi de 
la canonada per faciltar l’augment de la pressió a la zona de la Ctra. Vella de les 
Preses, cruïlla Ctra. de la Pinya (aquesta darrera s’esperará a obtenir tots els permisos 
per desenvolupar part del PAU les Tosques després de l’acord entre els propietaris).    
 
A destacar l’alta participació dels veïns/es de les Preses a les darreres eleccions al 
parlament de Catalunya (88%).   
 
Petició del Gremi Associat de Venedors Ambulants “GAVANS” per dur a terme a les 
Preses el diumenge 4 de març de 2018 una fira anomenada “1ª FIRA DE LIQUIDACIÓ 
D’HIVERN DE LA GARROTXA” que tindria per objecte la liquidació d’estocatges de 
l’hivern 2018 amb articles diversos (roba, llençols, cortines, cobrellits, coixins, 
merceria, estris de cuina, ferreteria, accessoris de vehicles, de telefonia...).  
 
Desenvolupament satisfactori de totes les activitats dutes a terme en les festes de 
Nadal i Reis, amb molt bona acollida de la nova decoració en el Centre Cultural dels 
Trons Reials. 
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El dia 8 de gener de 2017 reunió amb membres del Gabinet Permar, als quals s’ha 
encarregat ordenar l’estructura dels llocs de treball del personal de l’Ajuntament de les 
Preses i de la societat de titularitat municipal EMPRIS, S.L. L’objectiu és classificar els 
llocs de treball de forma homogènia i estandarditzada, evitar greuges comparatius i 
simplificar la gestió de la plantilla existent i de les noves incorporacions. 
 
L’Alcalde comenta que dos treballadors de l’Ajuntament, un de la Brigada municipal i 
l’altre del departament de comptabilitat han manifestat la seva voluntat de prejubilar-se 
aquest any 2018, motiu pel qual caldrà iniciar els corresponents processos de selecció 
de personal.  
 
Finalment l’Alcalde informa que en el darrer Consell d’Alcaldes celebrat al Consell 
Comarcal de la Garrotxa es va resoldre tirar endavant la instal·lació de càmeres 
lectores de matrícules. Manifesta que si bé no es va arribar a un acord per fer un 
desplegament comarcal, vuit municipis van decidir instal·lar-les, concretament, Maià 
de Montcal, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, la Vall de 
Bianya, Sant Jaume de Llierca, Besalú i Sant Joan les Fonts. Les càmeres no es 
comprarien sinó que es llogarien - rènting – mitjançant un sistema de compra 
agregada. El cost del servei  es repartiria de forma proporcional en funció del nombre 
de càmeres que tingués cada municipi. Tot s’ha fet amb l’assessorament dels Mossos 
d’Esquadra i de la Policia Municipal d’Olot, atès que aquest  municipi ja té cobertes 
algunes de les seves entrades, la qual cosa beneficia els pobles confrontants. 
L’Alcalde fa una explicació de la localització de les càmeres, a l’espera de la 
confirmació per part dels Mossos d’Esquadra.  
 
4. Dació en compte dels Decrets d'Alcaldia núms. 50 a 54 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. 50 a 54 de l’exercici 2018, als efectes de control de les resolucions d’Alcaldia: 

• Decret d'Alcaldia núm. 50/2017, de data 13 de desembre de 2017: 
Mitjançant aquest Decret es delega la competència per a la celebració d’un 
casament. 

• Decret d'Alcaldia núm. 51/2017, de data 21 de desembre de 2017: 
Mitjançant aquest Decret es dóna llicència d’obres urgent per fer una rasa més 
profunda per passar un tub d’aigua al camí de les Llongaines. 

• Decret d'Alcaldia núm. 52/2017, de data 22 de desembre de 2017: 
Mitjançant aquest Decret s’estima una sol·licitud en relació a l’horari d’obertura 
i tancament del bar “Pati de Ca les Monges” i els dies 25, 26, 31 de desembre 
de 2017 i 1 de gener de 2018. 

• Decret d'Alcaldia núm. 53/2017, de data 31 de desembre de 2017: 
Mitjançant aquest Decret s’autoritza, es disposa i es reconeix l’obligació de la 
despesa (fase ADO) i s’aprova el pagament a efectuar de la relació de 
despeses posteriors a la darrera JGL. 
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• Decret d'Alcaldia núm. 54/2017, de data 31 de desembre de 2017: 
Mitjançant aquest Decret s’anul·la per prescripció una relació de rebuts per un 
import de 74.829,58 euros i es fa un traspàs del fons de contingència a la 
partida d’indemnitzacions als treballadors. 
 

5.Proposta de modificació del règim de dedicació de l'Alcaldia 
 
Vist l'escrit presentat per l’Alcalde Pere Vila Frigola en data 16/01/2018 (RGE 1-2018-
000118-1), mitjançant el qual manifesta que des del dia 14 de gener de 2018, ha 
passat a la situació de jubilació total, motiu pel passarà a cobrar la pensió per jubilació 
contributiva que li correspongui, sens perjudici que seguirà exercint el càrrec d’Alcalde.  
 
Atès que el desenvolupament d’un lloc de treball en el sector públic en els termes 
delimitats en l’article 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, és incompatible amb la percepció 
d’una pensió per jubilació contributiva.  
 
Atès que de conformitat amb l'acord de Ple de la Corporació de data 01 de juliol de 
2015, l’Alcalde Pere Vila Frigola, venia exercint el seu càrrec en règim de dedicació 
exclusiva i percebent a tal efecte una retribució anual bruta anual de 38.761,20’-€ (en 
14 pagues).  
 
Resultat d’aplicació als fets exposats, els següents fonaments de dret:  
 
Article 213 del Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el tex 
refós de la Llei General de la Seguretat Social 
 
L’apartat 1 del article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions publiques. 
 
Article 75.3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Article 13 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Articles 43 a 45 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de les Preses, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de març de 2017, 
publicat al BOP de Girona, núm. 96 de 19 de maig de 2017.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Tenir per comunicada la situació de jubilació de l’Alcalde Pere Vila Frigola , el 
qual passa a exercir el càrrec en règim  de “sense dedicació específica”, i en 
conseqüència deixar sense efecte, l’acord adoptat en data 1 de juliol de 2015 pel Ple 
de l’Ajuntament en el sentit que el Sr. Pere Vila Frigola exercirà el càrrec d’Alcalde 
amb dedicació exclusiva i amb dret a percebre una retribució anual bruta de 38.761,20 
euros (a distribuir en 14 pagues), amb alta a la seguretat social.  
 
Segon – Reconèixer el dret de l’Alcalde Pere Vila Frigola, a percebre les 
indemnitzacions que li corresponguin per les despeses ocasionades en l’exercici del 
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seu càrrec i per les assistències als òrgans col·legiats dels quals formi part, en els 
termes que el Ple determini.  
 
Tercer. - Publicar el present acord al BOP de Girona.  
 
Abans de procedir a la votació l’Alcalde explica que quan es va sotmetre a l’aprovació 
del Ple l’aprovació dels pressupostos per a l’any 2018 ja es va preveure aquesta 
jubilació reduint la partida de retribucions a càrrecs electes que va passar dels 40.000 
€ pressupostats per a l’any 2017 als a 3.000 euros, pressupostats per a l’any 2018. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria dels assistents amb 5 vots 
favorables del grup PdCat i 3 abstencions del grup ERC-Les Preses. 
 
6. Proposta d'establiment d'un nou règim de retribucions per assistències  a les 
sessions dels òrgans col·legiats i d'indemnitzacions per despeses efectives 
ocasionades en l'exercici del càrrec.  
 
Vist que en data 1 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’establiment de 
les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple, la Junta de Govern 
Local i la Comissió Especial de Comptes, fixant a tal efecte una assignació de 118,00 
€/sessió. 
 
Vist que les referides indemnitzacions s’han revelat insuficients i inadequades en no 
compensar el temps i l’esforç que tots i cadascun dels regidors dediquen a preparar 
degudament aquestes assistències ni la responsabilitat que com a servidors públics 
assumeixen enfront els veïns i veïnes del municipi.  
 
Vist que amb posterioritat a l’1 de juliol de 2015, concretament en data 25 de maig de 
2017 es van constituir dos altres òrgans col·legiats, concretament: 1) la Comissió 
Informativa de l’Acció de Govern la qual té encomanades les funcions d’estudi, 
informe, consulta o proposició de nous assumptes d’interès municipal, la competència 
dels quals correspongui al Ple, 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, i; 2) la Comissió de Coordinació de Govern, el qual té per objecte 
informar i coordinar els assumptes sotmesos a la consideració i resolució de la Junta 
de Govern Local. 
 
Vist que tampoc es preveu en el referit acord el règim d’indemnitzacions als membres 
del Consell d’Administració de la Societat de capital íntegrament municipal EMPRIS, 
S.L, els quals es reuneixen com a mínim una vegada cada trimestre a l’objecte de 
controlar-ne el funcionament, aprovar els comptes, o prendre decisions en relació als 
serveis que es presten als usuaris, entre d’altres.  
 
Essent d’aplicació als fets exposats, els següents:  
 
L’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
conforme al qual els membres de les Corporacions locals que no tenen dedicació 
exclusiva ni parcial percebran assistències per la concurrencia efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin part, en la quantia 
assenyalada pel ple de la mateixa.  
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L’article 75 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
conforme al qual “els Pressupostos Generals de l’Estat, determinaran anualment, el 
límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots 
els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis  als quals en el seu cas 
tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis 
especials, atenent a la taula allí consignada.  

 
La Disposició addicional trenta-dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2017 segons el qual el límit màxim que poden percebre 
els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i 
assistències, és en els municipis d’entre 1000 a 5000 habitants, el quals ascendeix a la 
suma de 40.804’-€.  

 
L’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  

 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer – Establir, amb efectes a partir del dia 24 de gener 2018, la següent 
indemnització (import brut que comporta una retenció del 15%) per als regidores i 
regidores de la Corporació: Per l’assistència efectiva a les sessions del Ple, Junta de 
Govern, Comissió Especial de Comptes, Comissió Informativa de l’Acció de Govern, 
Comissió de Coordinació de Govern i actes del Consell d’Administració d’Empris: 150 
€/sessió.  
 
Segon – Comunicar aquest acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament i notificar-lo a 
les persones interessades.  
 
Tercer – Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
d’edictes de la corporació.  
 
L’Alcalde explica que el darrer trimestre de l’any 2011 es va cessar el gerent d’Empris, 
S.L, coincidint amb la finalització de les activitats de l’escola taller i després que 
l’Ajuntament assumís la licitació i control de les concessions municipals. Explica que 
d’ençà d’aleshores és ell mateix la resta de membres del consell d’administració 
d’Empris, és a dir regidors de l’equip de govern, els qui gestionen el dia a dia de la 
societat, reunint-se almenys una vegada al trimestre i aprovant-se trimestralment els 
comptes. 
 
La regidora Roser de Palol manifesta que abans les actes del Consell d’Administració 
d’Empris eren aprovades pel Ple i que d’ençà de l’any 2017 no es fa, responent 
l’Alcalde que no recorda que s’aprovessin per Ple i que tampoc recorda que les 
reunions del Consell d’Administració d’Empris, quedessin documentades. Manifesta 
que la Junta General d’Empris, les funcions de la qual estan assumides pel Ple de la 
Corporació es reuneix d’ordinari un cop a l’any tal i com preveu l’article 9 dels estatuts,  
Que els comptes d’Empris, S.L són oberts i es poden consultar sempre que es vulgui. 
Que per al proper ple ja hi ha programada la reunió anual de la Junta General 
d’Empris.  
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La regidora Roser de Palol manifesta que malgrat la feina que pugi suposar fer de 
regidor no es pot pretendre cobrar per hores com ho faria un tècnic, doncs en la tasca 
de regidor s’hi afegeix una component de servei públic. Tenint en compte que d’acord 
amb el nou règim d’indemnitzacions proposat els regidors cobraran 600 o 700 euros 
demana saber quantes hores dedicaran els regidors/res a les tasques municipals, 
doncs hi ha gent que no cobra aquest sou. 
 
La regidora Assumpta Crous manifesta que segons l’època de l’any les tasques dels 
regidors són majors o menors. Així per exemple, en el seu cas concret, té molta més 
feina amb motiu dels casals de nadal o estiu. 
 
El regidor Josep Ayats pregunta a que respon aquest canvi de criteri i si deriva del fet 
que el Sr. Alcalde deixa de percebre un sou. Així mateix pregunta si el règim 
d’indemnitzacions que es proposa es pot modificar en el futur.  
 
L’Alcalde respon que amb el nou règim d’indemnitzacions hi ha un estalvi per 
l’Ajuntament de 18.000 euros respecte l’any passat, doncs la subvenció per a retribuir 
els càrrecs electes i que permetia pagar el 50% del seu sou, no cobria tampoc el 
pagament a la seguretat social. També manifesta que el règim d’indemnitzacions és 
susceptible de ser modificat les vegades que el Ple ho consideri oportú.   
 
La regidora Roser de Palol manifesta que la proposta no només afecta l’Alcalde sinó 
que afecta a tots els regidors, responent l’Alcalde que no es pot fixar un règim 
d’indemnitzacions diferent per a l’Alcalde i els regidors que assisteixen a un mateix 
òrgan col·legiat. Explica que s’ha fet una recerca del règim d’indemnitzacions per 
assistència a d’altres municipis de característiques similars a les Preses, atenent a 
criteris de població i de serveis que prestats, i que les quanties que es proposen estan 
dintre de la mitjana, manifestant la Sra. Roser de Palol que al municipi veí de Vall de 
Bas, per l’assistència als òrgans col·legiats es cobra considerablement menys.  
 
L’Alcalde manifesta que per motius personals en els darrers mesos no ha pogut 
dedicar a la seva tasca tantes hores com ho feia abans. Explica que abans 
acostumava a venir a l’Ajuntament també a les tardes i ara això no li és possible. Que 
per aquest motiu va haver de demanar als companys regidors de l’equip de govern 
que li donessin un cop de mà, la qual cosa ha suposat un increment notable de les 
hores que cada regidor dedica a les seva respectiva àrea. Manifesta que s’ha sospesat 
que algun dels regidors passés a desenvolupar la seva tasca en règim de dedicació 
parcial, però que pels horaris que cadascun d’ells dedica a les seva respectiva feina, 
això no ha estat possible. Insisteix en el fet que amb l’augment del règim 
d’indemnitzacions per assistència les arques del consistori no sofriran cap perjudici, 
ans al contrari, amb la seva jubilació i per tant renuncia a cobrar un sou, hi haurà un 
estalvi considerable en la partida de despeses de personal.  
 
La regidora Mari González manifesta que no es qüestiona ni es discuteix la feina que 
fan els regidors però que s’ha d’entendre que hi ha gent que ha de fer moltes hores 
per cobrar el que es proposa.  
 
El regidor Josep Mª Cros, després de les intervencions d’altres seus companys de 
l’equip de govern, manifesta que s’ha d’entendre que no es cobren 150,00 € per la 
mera assistència a una reunió d’un òrgan col·legiat, sinó que els 150,00 € responen a 
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la feina prèvia i posterior que cada regidor amb responsabilitats dedica a la seva àrea. 
Que es tracta d’una tasca contínua i no remunerada que comença abans i continua 
després de les reunions.  
 
El regidor Lluis Guillaumes, en resposta a la pregunta primera formulada pel regidor 
Josep Ayats manifesta que la jubilació de l’Alcalde ha estat indubtablement un element 
tingut en compte alhora de reconsiderar el règim d’indemnitzacions. Insisteix en que 
aquest fet no suposa un increment de despesa per a les arques municipals i es 
susceptible de ser modificat a posteriori.  
 
Finalitzat el debat la proposta és aprova per 5 vots favorables del grup PdCat i 3 
abstencions del grup ERC-Les Preses. 
 
7. Proposta de modificació del règim de retribucions als membres de la 
Comissió de Coordinació de Govern 
 
El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària, de data 25 de maig de 2017, va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de crear un òrgan col·legiat de govern que sota la 
presidència de l’Alcalde garantís la coordinació de l’activitat de tots els membres de 
l’equip de govern. 
 
Aquest òrgan col·legiat està integrat en l’actualitat per tots els regidors/es de l’equip de 
govern i presidit per l’Alcalde, essent l’Alcalde el qui té la facultat de designar 
lliurament els seus integrants, tal i com preveu l’article 99 del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) aprovat pel Ple de l’Ajuntament de les Preses, en sessió ordinària 
celebrada el dia 22 de març de 2017, publicat al BOP de Girona núm. 96 de 19 de 
maig de 2017.  
 
L’objectiu d’aquest òrgan és garantir la coordinació de les diferents regidories amb la 
finalitat d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració 
Municipal.  
 
En l’acord de Ple de 25 de maig de 2017 es va resoldre  el 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. 
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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. 
 
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. 
 
Setè - 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. 
 
Vuitè – 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. 
 
Novè - 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.”. 
 
La Comissió de Coordinació de govern s’ha revelat com un òrgan polític útil i eficient 
atès que permet als regidors amb competències específiques exposar els assumptes 
prèviament preparats, coordinar esforços amb d’altres regidories, i facilitar la presa de 
decisions per part dels òrgans decisoris.   
 
La preparació i assistència a les sessions de la Comissió de Coordinació de Govern 
comporta per als regidors una tasca afegida a la que ja venien desenvolupant i en 
conseqüència s’estima que les persones que participen en aquest òrgan col·legiat, 
particularment les que tenen responsabilitats afegides en moments puntuals, como 
pugui ser per raó d’obres en execució, festes locals, fires, festivals, casals...etc, han de 
tenir dret a percebre assistències per la concurrència efectiva a les seves sessions.  
 
Resultant d’aplicació als fets exposats els següents fonaments de drets:  
 
L’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
conforme al qual els membres de les Corporacions locals que no tenen dedicació 
exclusiva ni parcial percebran assistències per la concurrencia efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació dels quals formin part, en la quantia 
assenyalada pel ple de la mateixa.  
 
L’article 75 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
conforme al qual “els Pressupostos Generals de l’Estat, determinaran anualment, el 
límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots 
els conceptes retributius i assistències, exclosos els trienis  als quals en el seu cas 
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tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situación de serveis 
especials, atenent a la taula allí consignada.  
 
La Disposició addicional trenta-dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2017 segons el qual el límit màxim que poden percebre 
els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i 
assistències, és en els municipis d’entre 1000 a 5000 habitants, el quals ascendeix a la 
suma de 40.804’-€.  
 
L’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer  - Modificar l’acord de Ple de 25 de maig de 2017, apartats, 1er, 7è i 8è en el 
següent sentit:  
 
Primer.- Constituir la Comissió de Coordinació de Govern, òrgan col·legiat municipal, 
que estarà integrat per l’Alcalde, i els membres de l’equip de govern en la seva totalitat 
o en el nombre lliurement designat per l’Alcalde o Alcaldessa. 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. 
 
Setè - Establir que per l’assistència efectiva a les sessions de la Comissió de 
Coordinació de Govern els regidors que formin part d’aquesta comissió, 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. 
 
Vuitè - Establir la compatibilitat per als membres que alhora siguin integrants de la 
Junta de Govern Local i de la Comissió de Coordinació de Govern de percebre 
indemnització per l’assistència efectiva a les sessions d’ambdós òrgans.   
 
Segon – Comunicar aquest acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament i notificar-lo a 
les persones interessades.  
 
Tercer – Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler 
d’edictes de la corporació.  
 
L’Alcalde explica que aquesta proposta va estretament vinculada a l’exposat 
anteriorment en el sentit que per motius personals requereix que els regidors que 
formen part de l’equip de govern dediquin més hores a les tasques vinculades a les 
seves regidories.  
 
Per part del grup ERC-Les Preses es manifesta que entenen que els arguments que 
porten a formular aquesta proposta són els mateixos que ja han estat explicats a la 
proposta anterior.      
 
Finalitzat el debat la proposta és aprova per 5 vots favorables del grup PdCat i 3 
abstencions del grup ERC-Les Preses. 
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8. Proposta d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció civil municipal de 
les Preses "DUPROCIM" 
 
S’ha redactat per part dels serveis tècnics del consorci de medi ambient i salut pública 
de la Garrotxa “SIGMA” el Document Únic de Protecció Civil Municipal el qual estableix 
el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i 
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les 
possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i 
garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció 
civil. 
 
Degut a que les Preses és una població que presenta un nivell alt en riscos, d’acord 
amb la planificació territorial de la Generalitat, i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció 
civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció 
civil municipal. 
 
El Document Únic de Protecció Civil Municipal s’ha realitzat de conformitat amb allò 
establert al Decret 155/2014, de 25 de novembre pel qual s’aprova el contingut mínim 
per a l’elaboració dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment 
per a la seva tramitacióconjunta (DOGC número 6759 de data 27 de novembre de 
2014). 
 
Atès que l’article 66.3.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 disposa que el municipi té 
competències pròpies en matèria de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
 
Atès el que disposa l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre pel qual 
s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració dels plans de protecció civil municipal, 
segons el qual els plans de protecció civil municipals han de ser aprovats pel ple de 
l’Ajuntament, en relació a l’article 52.2.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
aquesta Alcaldia Presidència, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “el Document Únic de Protecció Civil Municipal de les 
Preses” redactat pels serveis tècnics del consorci de medi ambient i salut pública de la 
Garrotxa “SIGMA”, i informat favorablement pels tècnics municipals.  
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, durant un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, facilitant la seva consulta a través del portal de 
transparència de l’Ajuntament de les Preses, a l’efecte de presentació de suggeriments 
i al·legacions. En el cas de que no se’n presentin s’entendrà aprovat definitivament.  
 
Tercer.- Trametre’l un cop aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya per a la seva homologació.” 
 
L’Alcalde explica que calia fer una renovació dels diferents plans de protecció civil, els 
quals estaven caducats i dispersats. Ara les actuacions a realitzar davant els riscos 
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d’inundacions, incendis forestals i nevades, riscos sísmics i ventades, estan inclosos 
en un únic document, de fàcil consulta.  
 
Els assistents reconeixen la utilitat de fer coincidir en un únic document els diferents 
plans de protecció civil, la qual cosa facilita la seva consulta i millora la gestió davant 
eventuals estats emergents o excepcionals.  
 
Per part de la regidora Roser de Palol s’indica que seria convenient facilitar que aquest 
document pugui ser consultat pels veïns, acordant-se que resti publicat a la pàgina 
web municipal.  
 
Finalitzat el debat la proposta és aprova per unanimitat dels assistents.  
 
9. Proposta d'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'adaptació i millora 
de la zona esportiva de les Preses i d'adequació del magatzem de la brigada 
municipal. 
 
L’arquitecta Carme Espuña i Molas, per encàrrec de l’Ajuntament de les Preses, ha 
redactat dos projectes bàsics i executius. El primer té per objecte l’adaptació i millora 
de les instal·lacions de què disposa el camp de futbol del municipi. Aquest projecte ha 
estat visat en data 04/01/2018 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el núm. 
2018400029. El segon és un annex o complement del primer i té per objecte 
l’adequació del magatzem de la brigada, el qual es troba adjacent a la zona dels nous 
vestidors.  
 
Amb el projecte principal es tracten diverses problemàtiques. Es millora la seguretat i 
funcionalitat d’accés al camp, tant pels jugadors com pels espectadors, es millora el 
mobiliari urbà destinat al públic, i es construeixen uns nous vestidors per poder assolir 
la demanda existent. 
 
El projecte parteix de les exigències que requereix el volum de gent que utilitza 
aquestes instal·lacions esportives, amb l’objectiu d’adequar-les per tal que totes les 
activitats, que es puguin desenvolupar en aquesta zona, siguin segures i funcionals. 
 
El Club de Futbol les Preses es va fundar el 1934 i actualment té més de 160 
esportistes, entre jugadors i preparadors, repartits en deu.  A més, durant el període 
d’estiu s’organitzen casals d’estiu molt concorreguts (aproximadament uns 350 nens i 
nenes) que també utilitzen els equipaments esportius que es troben al voltant del camp 
de futbol (la piscina i la pista poliesportiva) per a realitzar les seves activitats. 
 
El projecte, per tant, no només pretén donar resposta a les necessitats dels usuaris, 
sinó que urbanísticament pretén consolidar tota aquesta zona esportiva per donar-li 
més identitat com a conjunt. 
 
A continuació s’exposen detalladament les mancances detectades relacionades amb 
els punts objecte: 
 
L’ACCÉS AL CAMP: El camp de futbol té el seu accés principal des del carrer Murrià, 
a través d’un portal metàl·lic que també serveix d’accés pels vehicles que han 
d’accedir al conjunt. Aquest carrer és de doble sentit de circulació i té una línia 
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d’aparcaments, a la vorera oposada a l’accés al camp. Les voreres tenen una amplada 
aproximada de 120cm a banda i banda. Aquest carrer és un dels principals de 
circulació interna del poble. També es disposa d’un accés secundari peatonal per la 
cantonada sud-est del camp, molt més proper a la zona d’aparcament i amb una 
circulació de vehicles molt més reduïda ja que transcorre en una calçada secundaria 
d’un sol sentit. 
 
El volum d’usuaris del camp provoca un moviment important i, enfront a la situació 
actual, el risc d’atropellaments, degut a la poca amplada de la vorera i a la no 
adequació de l’accés principal, és elevat. I en els dies de partit encara s’hi sumen 
molta més gent, ja que hi ha el públic. Per tant, en el moment de l’evacuació de les 
instal·lacions s’accentua el risc. 
 
2. ELS LÍMITS DEL CAMP DE FUTBOL: Pel que fa a l’àmbit del camp i el seu entorn 
que el limita, per la banda sud-oest, paral·lela al carrer Murrià, es troben els vestidors, 
just al costat de l’accés actual i també d’unes parcel·les residencials. Per la banda 
nord-oest, limita amb dues pistes esportives, una d’elles cobertes. Pel costat nord-est, 
l’espai més ampli, es troba un camí a dalt d’un terraplè amb pendent herbat, paral·lel al 
torrent de Mas Farregut, que segueix tot el llarg fins arribar a l’accés secundari actual i 
continua fins a l’exterior (direcció a la piscina), té una zona de graderia formada per 
uns “bancs” continus que contenen les terres que formen el camí. Per la banda sud-est 
es troba un segon terraplè i, a dalt d’aquest, una tanca vegetal, de 1,80m d’altura 
aproximadament, que separa el camp de l’espai públic format per un parc infantil i dos 
equipaments l’edifici d’ús municipal i comercial, i la piscina. 
 
Apareixen diverses problemàtiques, per una banda, relacionat amb la funcionalitat, el 
volum de públic que té el camp requereix construir una segona graderia. I per altre, la 
problemàtica està en que tot i disposar de diferents equipaments esportius que, si bé 
estan propers, no acaben d’estar ben connectats pels usuaris, degut a que la seva 
construcció fou en etapes diferents. 
 
3. ELS VESTIDORS: Pel que fa a les zones de vestidors actualment dins al mateix 
recinte del camp de futbol hi ha una petita construcció, a la banda sud-oest, que és on 
es troben ubicats els vestuaris. La demanda actual però requereix tenir més espai per 
aquest ús. 
 
És per això que, des de l’Ajuntament, es planteja una reorganització de les 
instal·lacions amb les següents actuacions: 
 

1. Restringir l’accés principal actual únicament per a accés dels vehicles de 
manteniment. 

2. Adequar l’accés secundari com a principal peatonal, allunyant els vianants de la 
circulació de vehicles, creant espais segurs propers a l’accés. 

3. Utilitzar el camí exterior al camp, paral·lel al torrent, per connectar tots els 
equipaments esportius, per la banda nord-est, enllaçant amb el camí interior 
existent, i així poder fer el recorregut peatonal des de la piscina fins a la pista 
poliesportiva, allunyat de les zones transitades per vehicles. 

4. A la banda sud-est, on es troba el terraplè, crear una segona graderia amb un 
camí a la part superior que connecti amb el nou accés peatonal, Es proposa 
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substituir la tanca vegetal que actua com a barrera visual amb l’espai públic del 
costat, per un element més transparent. 

5. Utilitzar l’equipament municipal per ubicar els nous vestidors i reordenar l’espai 
magatzem de la brigada que es troba afectat per la construcció d’aquests. 

 
El projecte complementari es centra en l’adequació del magatzem de la brigada, 
adjacent a la zona dels nous vestidors.  
 
Fonaments de dret:  
 
L’article 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que quan els projectes d’obres no 
hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o d’una altra 
administració, aquells els han d’examinar i emetre un informe sobre el compliment de 
la normativa i les prescripcions que regulin la matèria. En aquest sentit consta informe 
favorable a l’aprovació del projecte emès per l’arquitecte tècnic Ernest Oliveras 
Aumallé, de data 16/01/2017. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 52.2.o) correspon al ple l'aprovació dels 
projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 
De conformitat amb la disposició addicional 2ª del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
correspon al Ple com a òrgan de contractació respecte els contractes d’obres quan el 
seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Segons es de veure 
del pressupost el preu de contracte de l’adaptació i millora de la zona esportiva de les 
Preses és de 205.692,59 € i el de la millora corresponent a l’adaptació del magatzem 
de la brigada de 28.889,66 €. El recursos ordinaris del pressupost (capítols I a V del 
pressupost d’ingressos) ascendeixen a 1.762,790’-€.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment els dos projectes bàsics i executius redactats per 
l’arquitecta [..] d’adaptació i millora de les instal·lacions de què disposa el camp de 
futbol del municipi, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en data 04/01/2018 
amb el núm. 2018400029 així com el complementari d’adequació del magatzem de la 
brigada, adjacent a la zona dels nous vestidors.  
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública i veïnal de 30 dies hàbils, durant el qual 
es podran formular al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut aquest termini, sense 
que s’hagin formulat reclamacions i/o suggeriments, quedarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.  
 
Abans d’iniciar-se el debat, a petició de l’Alcalde el regidor d’obres i mobilitat Carles 
Roura, fa una exposició detallada de les diferents actuacions contemplades al projecte 
sotmès a aprovació, les quals consten enumerades resumidament al cos de la 
proposta. 
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La regidora Roser de Palol pregunta quants nenes i nenes fan ús d’aquestes 
instal·lacions esportives, responent el regidor Carles Roura que 150 nens i només 
dues (2) nenes. Explica que moltes nenes s’han format en clubs de futbol femení (no 
mixtes) i prefereixen seguir en aquells clubs.  
 
La regidora Roser de Palol manifesta que caldria revisar aquesta situació i intentar 
aconseguir una major igualtat en la utilització d’aquestes instal·lacions.  
 
A continuació manifesta que al seu entendre una inversió d’aquestes característiques 
s’hauria d’haver consultat a la gent del poble, per tal que pogués opinar, doncs en 
conjunt, aquest projecte i el que se sotmetrà a la consideració del ple en el següent 
punt de l’ordre del dia supera els 500.000 euros. Manifesta que si no es consulta no es 
pot saber què vol la gent i que potser a la gent li hauria agradat posar el camp en un 
altre lloc, abans d’abordar una inversió tant important.  
 
El regidor Carles Roura diu que fer un altre camp de gespa a fora (sense parlar ja del 
projecte relatiu a la gespa artificial) suposaria haver de construir al voltant del camp 
com a mínim uns vestidors nous. Manifesta que a més el projecte contempla la millora 
de refer el magatzem de la brigada, que entraria dintre el preu del projecte principal.  
 
La regidora Roser de Palol manifesta que no està clar que un futur licitador s’avingui a 
realitzar aquesta millora, manifestant el regidor Carles Roura que en les darreres 
licitacions tots els licitadors han inclòs dintre de les seves ofertes les millores 
proposades per l’ajuntament i posa com exemple la zona d’aparcament del Camp del 
Prat realitzada com una millora al projecte de remodelació de la piscina municipal. 
 
El regidor Lluis Guillaumes i Lluis Xancó manifesten que no es pot oblidar que el 
projecte també incideix en resoldre el problema del carrer Murrià, apart que arreglar 
els vestidors obeeix també a una necessitat i demanda del club. 
 
En relació a la participació ciutadana, l’Alcalde es mostra conforme en la conveniència 
de realitzar consultes i conèixer el parer dels veïns. No obstant creu que s’ha de 
distingir les obres de reforma i/o ampliació d’instal·lacions preexistents, d’aquelles 
altres obres d’inversió en noves infraestructures, essent en aquestes últimes en les 
que cal potenciar la participació ciutadana. Manifesta que cada any s’han fet obres i en 
alguns casos les mateixes s’han acabant fent precisament després que haguessin 
estat proposades pels veïns com per exemple la barana protectora de la ctra. del Corb.  
 
La regidora Roser de Palol manifesta que al seu entendre es tracta d’una obra molt 
grossa i que s’hauria d’haver consultat als veïns. Que potser hauria estat convenient 
traslladar el camp, manifestant l’Alcalde que les normes subsidiàries de planejament 
existents no preveuen cap zona d’equipament esportiu on poder reubicar el camp, i 
que l’Ajuntament tampoc disposa de cap terreny en propietat de manera que caldria 
trobar un nou terreny, comprar-lo i reclassificar-lo.  
 
El regidor Carles Roura insisteix en què la necessitat de vestidors obeeix a una 
demanda del club. Que el projecte no beneficia només els usuaris del camp de futbol 
ja que permetrà descongestionar de cotxes el carrer Murrià i permetrà també que els 
nens i les nenes que assisteixen al casal puguin anar directament a la piscina sense 
passar pel carrer. Es tracta d’un projecte que beneficia a tots els veïns i veïnes de les 
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Preses, ja que reordena el sector, descongestiona el trànsit, i donar major seguretat 
als nens i les nenes que assisteixen al casal i a la zona esportiva.   
 
La regidora Roser de Palol manifesta que no posa en dubte la bona fe amb que s’ha 
elaborat el projecte ni tampoc la seva utilitat però que la seva crítica es dirigeix 
sobretot al fet que s’encarin obres que valen molts diners sense consultar prèviament 
l’opinió dels veïns que potser considerarien prioritàries altres obres.    
 
La regidora Mari González manifesta que ella no pot dir que no a l’aprovació del 
projecte doncs té molt clar que en l’actualitat a la zona esportiva hi ha mancances de 
seguretat i d’higiene per als usuaris. Diu que el projecte li agrada molt i que creu que la 
majoria de pares i mares que tenen fills al club hi estarien conformes, però que això no 
pot desviar el fet que aquest projecte va ser inclòs en els pressupostos aprovats l’any 
2017, i que aquests pressupostos es van elaborar al marge del seu grup. Que 
probablement si això no hagués estat així, i tenint en compte que el seu grup no busca 
posar pals a les rodes, tota aquesta discussió del dia d’avui s’hauria pogut evitar. Així 
mateix fa una crida a facilitar la participació ciutadana per a projectes futurs, comptant 
també amb el jovent.  
 
Pren la paraula la portaveu del grup d’ERC- Les Preses, Sra. Roser de Palol Masó, 
que manifesta que cadascú del seu grup expressarà lliurament el seu vot.  
  
La proposta és aprovada amb el vot favorable dels 6 regidors del PdeCat, el vot 
favorable dels regidors Josep Ayats i Mari González del grup d’ERC- Les Preses, i 
l’abstenció de la regidora Roser de Palol, del grup d’ERC- Les Preses.  
 
10. Proposta d'aprovació inicial del projecte de condicionament del camp de 
futbol de les Preses, mitjançant la seva pavimentació amb gespa artificial i canvi 
del sistema de reg  
 
L’enginyer tècnic agrícola Víctor Payró Milan, de l’empresa Enginyeria Ambiental, S.C 
ha redactat per encàrrec de l’Ajuntament de les Preses, un projecte executiu per a la 
pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn immediat del camp municipal 
de futbol de Les Preses. 
 
El projecte està conformat per:  
 

I. MEMÒRIA I ANNEXES 
II. PRESSUPOST (282.436,69 €) 

III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
IV. PLÀNOLS 
V. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El projecte contempla la instal·lació de gespa artificial i l’adequació de l’entorn 
immediat del camp de futbol municipal de Les Preses. 
 
Donades les característiques geològiques de l’actual camp de futbol municipal de les 
Preses el projecte preveu, una vegada retirada l’actual cobertura de gespa natural, 
excavar els deu primers centímetres del conjunt del camp de futbol. El terreny actual 
presenta un elevat contingut en matèria orgànica així com en afloraments argilosos 
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que no garanteixen l’estabilitat del nou paviment esportiu de gespa artificial que es 
projecta. 
 
Una vegada assolida la caixa d’excavació (15 cm en total) es preveu aportar una capa 
de 10 cm de tot-ú natural d’origen calcari i densitat del material entre 1.500 - 1.550 
kg/m3 amb l’objectiu d’estabilitzar el conjunt de la plataforma. 
 
Sobre aquesta esplanada i després de la corresponent anivellació i compactació es 
preveu aportar una segona capa de terraplè formada per 5 cm de sauló d’origen 
granític de granulometria compresa entre 0,5 - 7 mm que servirà per l’anivellació final. 
 
Es preveu dotar d’una franja de formigó perimetral el conjunt del camp. Aquesta zona 
servirà per al pas i ubicació del públic i de les xarxes soterrades de les instal·lacions 
de reg. D’aquesta manera es facilita la localització i reparació de les possibles averies, 
se’n  redueix el cost i no es malmet el paviment de gespa artificial del camp. Aquesta 
zona també té una funció de protecció del paviment del camp és per això que es 
projecta la pavimentació mitjançant paviment de formigó continu. 
 
El reg de la superfície de gespa artificial del camp de futbol es preveu realitzar-lo a 
partir de la instal·lació de canons externs. Aquesta solució permet aconseguir una 
bona cobertura de reg i evitar la presència d’aspersors a l’interior del terreny de joc 
que puguin alterar el bot de la pilota així com produir lesions als esportistes. 
 
Aquests canons s’instal·laran sobre una base de 2 metres d’alçada recoberta de 
material protector per tal d’evitar accidents als esportistes. 
 
Les dimensions del camp de futbol que es projecta són les segtüents: 
 
- Superfície total de gespa artificial: ..............................................................6.325 m2 
- Terreny de joc de Futbol 11: ………….………………….……......95,86 m x 59,65 m 
- Terrenys de joc de Futbol 7 (2 camps):……….……………...…………59,65 m x 38 m 
- Ample de bandes:………………………….……………......................…Mínim 1,50 m 
- Ample de fons: ……………………………………….……….....…….……Mínim 2,50 m 
 
La planimetria del nou camp de futbol seguirà les següents pautes: 
 
- Pendent d’un 0,1% direcció cap a la cantonada NO. 
 
La planimetria màxima admissible d’aquesta capa serà del 0,1% (1 per mil) mesurada 
amb un regle de 3,00 m a qualsevol punt i direcció, de tal manera que no s’admetran 
diferències superiors a 3 mm. 
 
La capa suport sobre la qual s’instal·larà la gespa artificial tindrà un gruix mig de 15 cm 
i estarà formada per una subbase de tot-ú natural de granulometria 0-20 mm que 
haurà de garantir un correcte assentament i un grau de compactació 98% próctor 
modificat d’acord amb l’assaig normalitzat d’acord la norma UNE EN 103501 així com 
d’una capa de 5 cm per l’anivellació final. 
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Per afavorir el drenatge vertical de la gespa artificial i no saturar d’aigua el terreny 
natural es projecta la construcció d’una xarxa de drenatge perimetral per recollir les 
aigües i evacuar-les de manera ràpida cap al col·lector de clavegueram municipal. 
 
L’accés separat de vehicles i persones al complex esportiu i la diferenciació dels 
recorreguts d’esportistes i espectadors són requeriments per millorar l’eficàcia i la 
rendibilitat de la gestió de la instal·lació i que s’han tingut en compte en el present 
projecte executiu. El document compleix el Decret 135/1995 de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Fonaments de dret:  
 
L’article 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que quan els projectes d’obres no 
hagin estat elaborats pels serveis tècnics del mateix ens local o d’una altra 
administració, aquells els han d’examinar i emetre un informe sobre el compliment de 
la normativa i les prescripcions que regulin la matèria. En aquest sentit consta informe 
favorable a l’aprovació del projecte emès per l’arquitecte tècnic Ernest Oliveras 
Aumallé, de data 16/01/2017. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 52.2.o) correspon al ple l'aprovació dels 
projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu per a la pavimentació amb gespa 
artificial i adequació de l’entorn del camp municipal de futbol de Les Preses, redactat 
per l’enginyer tècnic agrícola Víctor Payró Milan, de l’empresa Enginyeria Ambiental, 
S.C (novembre de 2017).  
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública i veïnal de 30 dies hàbils, durant el qual 
es podran formular al·legacions i/o reclamacions. Transcorregut aquest termini, sense 
que s’hagin formulat reclamacions i/o suggeriments, quedarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.  
 
S’inicia el debat i l’Alcalde explica que es tracta d’una obra que no figura al pressupost 
i que afecta exclusivament el terreny de joc del camp de futbol. 
 
El regidor Josep Ayats pregunta si no hi haurà algun problema a nivell urbanístic.  
 
L’Alcalde explica que hi ha una petita gaia que és zona verda. Que l’obra no podrà ser 
subvencionada, i si finalment es fa haurà de finançar-se íntegrament amb fons propis.   
 
El regidor Lluis Mª Cros explica que l’Ajuntament ha esgotat des d’un punt de vista 
urbanístic la zona d’equipament esportiu i que per aquest motiu no es pot traslladar el 
camp de futbol de les Preses a un altre lloc. 
 
El regidor Carles Roura explica que aquí sí l’equip de govern s’ha plantejat fer una 
consulta participativa als veïns per tal que es pronunciïn sobre l’oportunitat d’executar 
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aquesta obra o una altra i que aquí es tractaria únicament d’aprovar el projecte d’obra 
sense que això pressuposi aprovar-ne la seva execució. 
 
El regidor Lluis Guillaumes posa com a exemple el projecte aprovat de la guarderia 
que no es va executar. Manifesta que com a municipi s’ha d’estar orgullós de les 
infraestructures existents al municipi. En destaca l’Escola La Bòbila, la Llar d’Infants i 
el Centre Cultural (pendent d’acabar les obres).  
 
La regidora Mari González explica que el camp de gespa natural precisa de molta 
atenció, i que com que hi ha molts nens que en fan ús és molt difícil mantenir-lo en bon 
estat, i que això posa en perill la integritat física dels futbolistes.    
 
Hi ha una coincidència generalitzada en el sentit que el canvi de gespa natural per una 
altre de gespa artificial evitaria lesions i augmentaria molt significativament la seguretat 
dels jugadors. A més s’apunta que permetria jugar els partits de futbol fins i tot en 
condicions climàtiques adverses. 
 
La proposta és aprovada amb el vot favorable dels 6 regidors del PdeCat, el vot 
favorable dels regidors Josep Ayats i Mari González del grup d’ERC- Les Preses, i 
l’abstenció de la regidora Roser de Palol, del grup d’ERC- Les Preses.  
 
11. Acte seguit l’Alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, de manera urgent, 
una moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants 
electes, a la qual dóna lectura i que diu el següent: 
 
• Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants 
electes 
 
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, 
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, 
de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context 
de diàleg polític. 

El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el 
marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per 
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés 
també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i 
adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions 
han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I 
fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i 
intervenir les finances de la Generalitat. 

Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin 
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i 
del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 
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i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica 
de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. 

Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa 
per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per 
part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El 
Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del 
diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la 
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de 
la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 Alcaldes i Alcaldesses 
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de 
declarar davant d’un jutge. 

L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura 
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la 
seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les 
nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de 
Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables 
polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de 
la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i 
facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest 
article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de 
desembre. 

De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè 
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar 
que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar 
obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès 
de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, 
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la 
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi 
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de 
la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una 
nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han 
adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també 
es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara 
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma 
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra 
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.  

La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests 
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casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a 
la presó.  

El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de 
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions 
de Catalunya, i defensant la democràcia.  

A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca 
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les 
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa 
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense 
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. 

Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de 
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la 
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant 
la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en 
criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.   

Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants 
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en 
aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi 
ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta. 

Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, 
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la 
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.  

Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta d’incloure aquest assumpte en l’ordre del 
dia, per motius d’urgència, s’aprova per unanimitat la seva a inclusió en l’ordre del dia. 
 
Acte seguit la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

12.Precs i preguntes 
 
L’Alcalde dóna la paraula als regidors els quals formulen les preguntes següents: 
 
La regidora Roser de Palol pregunta quina com es preveu resoldre definitivament el 
problema de la Caldera de l’escola “la Bòbila”.  
 
L’Alcalde explica que moltes incidències les venia resolent l’agutzil municipal. Que està 
en contacte permanent amb el secretari d’infraestructures i mobilitat de la Generalitat. 
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Que darrerament han anat a l’escola tècnics d’empreses diferents per diagnosticar i 
solucionar el problema, i que probablement caldrà canviar la caldera. Que tot plegat 
sembla que deriva d’un problema d’origen que és que la sitja on es guarda l’estella no 
està degudament impermeabilitzada doncs en construir-se no es va tenir en compte 
l’extrema humitat del subsòl. Des del mes de gener s’han instal·lat calefactors i noves 
línies elèctriques per fer-los funcionar, assumint el major cost elèctric que això suposa 
l’Ajuntament.  
 
El regidor Josep Ayats pregunta quina empresa ha fet el desbrossament de les 
cunetes de la ctra. de Xenacs, responent l’Alcalde que Arico Forest i que la feina no 
està acabada. Explica que primer passen amb un braç i després ho repassen. El 
regidor Josep Ayats manifesta que va passar-hi en bicicleta i que tal i com ho han 
deixat, perilla la integritat física de les persones, doncs està ple de branques al mig de 
la carretera i en passar el braç mecànic per la cuneta han deixat arbres petits i arbusts 
esqueixats, amb troncs que acaben en punxa, de manera que el perill és ben real.  
 
En relació al contracte de jardineria la regidora Roser de Palol demana que no es faci 
per 4 anys doncs d’aquí a un any aproximadament acaba la legislatura i s’ha de 
permetre que siguin els membres del proper equip de govern els qui decideixin al 
respecte, sense condicionants.  
 
En relació als problemes haguts entre veïns dels pisos d’en Sala la regidora Roser de 
Palol pregunta si la situació s’ha calmat i si hi ha hagut resposta de la intervenció 
realitzada per Benestar Social, responent l’Alcalde que a través de l’assistent social 
d’Olot i una altra persona que porta temes de famílies es va poder resoldre la 
problemàtica de manera molt immediata.  
 
La regidora Mari González insisteix en els problemes que genera la cruïlla de la 
Fogaina. Demana una solució. Diu que perilla la integritat física dels nens i nenes que 
van amb patinet o a peu. Així mateix diu que els mateixos veïns van en contra direcció 
al Passeig Girona.  
 
L’Alcalde explica que s’han enviat escrits personalitzats als veïns per tal que actuïn de 
manera responsable. Manifesta que l’Ajuntament no disposa de policia i que a petició 
de l’Ajuntament els Mossos d’Esquadra han vingut en més d’una ocasió, i han posat 
multes, però que no s’hi pot comptar assíduament, doncs tenen altres tasques i són 
pocs. Que l’agutzil deixa notes als parabrises i si són reincidents telefona als Mossos 
d’Esquadra però que aquests arriben quan poden. Que el Pla Local de Seguretat 
Viària facilitat per INTRA, planteja com a solució senyals viàries sobre el paviment.   
 
 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent 
les 23:12 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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