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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  11/07. 
 Data:  Dijous, 29 de setembre de 2011. 
 Caràcter: Ordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: De 2/4 i 5 minuts de 9 del vespre fins a les 10 i 5 minuts del 
vespre. 

 Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila. 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 

Sr. Pere Vila Frigola:  Alcalde. Regidor de Salut, Benestar social, 
Atenció ciutadana i Relacions Institucionals 
(CiU). 

Sr. Josep M. Cros Roca:  1r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, 
Obres públiques i Medi ambient (CiU). 

Sr. Lluís Guillaumes Picart: 2n Tinent d’Alcalde. Treseror-Recaptador. 
Regidor de Governació, Hisenda i Esports 
(CiU). 

Sr. Lluís Xancó Vilas:  3r Tinent d’Alcalde. Regidor de Comerç, 
Indústria, Pagesia i Turisme (CiU). 

Sra. Elisa Boix Valmaña:  Regidora d’Educació, Cultura i Lleure (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla: Regidora (LP-PM).  
Sr. David Espuña i Colomer: Regidor (LP-PM).   
Sra. Estel Muntada Pujiula:  Regidora (LP-PM).  
Sr. Josep Ayats Nogué:  Regidor (LP-PM).  

 
Sr. Josep Rovira i Jofre:  Secretari-Interventor. 

 
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: 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 11/06, de 21 de juliol de 
2011. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació de les al.legacions a la convocatòria del PUOSC 2012. 
5.- Proposta d’aprovació de l’acceptació d’una subvenció del Departament d’Ensenyament 
per al funcionament de la Llar d’infants municipal per al curs 2010-2011. 
6.- Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 4 
d’agost de 2011, pel qual es proposa un Ajuntament per ser vocal del Consell Territorial de 
la Propietat Immobiliària de Girona. 
7.- Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació i encàrrec de la gestió dels 
serveis públics de competència municipal en matèria de prevenció, seguretat i control 
d’activitats, establiments, infraestructures i edificis”, a subscriure entre l’Ajuntament de les 
Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 
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8.- Proposta d’aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom municipal 
“Patronat Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses”. 
9.- Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau titular i del jutge/essa de pau 
substitut/a del municipi. 
10.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les bases generals per a 
l’atorgament de subvencions. 
11.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances 
fiscals per a l’any 2012. 
12.- Proposta d’aprovació de la Moció en suport a l’escola catalana. 
13.- Acords d’urgència. 
14.- Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 11/06, de 21 de 
juliol de 2011. 
 
El Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta de la 
sessió ordinària núm. 11/06, de 21 de juliol de 2011, la qual els va ser entregada.  
 
La regidora Sra. Anna M. Ibáñez vol fer dues objeccions a dos paràgrafs de l’acta, 
plantejant el corresponent text alternatiu. Així, sol.licita substituir el tercer paràgraf després 
de la Proposta d’Alcaldia del punt 9è (aprovació inicial de l’expedient de modificació de 
crèdit 11/02): 
 
“El regidor Sr. David Espuña li fa avinent al regidor Sr. Lluís Guillaumes que, durant la 
campanya electoral, va dir que l’empresa municipal EMPRIS, SL tenia un dèficit de més de 
200.000 euros. Afirma que va quedar molt sorprès per aquest fet i que el que és deficitari 
són els serveis que presta l’empresa, els quals són de titularitat municipal. Exposa que, si 
no existís EMPRIS, SL, l’Ajuntament no hi faria cap aportació però els serveis que passaria 
a prestar l’Ajuntament (Llar d’infants, piscina, casal i casalet...) serien igualment deficitaris. 
El regidor Sr. Lluís Guillaumes comenta que no ho recorda, però que potser no va dir que 
calia  descomptar-hi la subvenció del 107.000 euros del Departament d’Educació. Tot i 
així, exposa que s’havia incrementat el dèficit d’EMPRIS, SL i que lluitaran per reduir-lo” 
 
per: 
 
“El regidor Sr. David Espuña li fa avinent al regidor Sr. Lluís Guillaumes que, durant la 
campanya electoral, va dir que l’empresa municipal EMPRIS, SL tenia un dèficit de més de 
200.000 euros. Afirma que va quedar molt sorprès per aquest fet i que el que és deficitari 
són els serveis que presta l’empresa, els quals són de titularitat municipal. Exposa que, si 
no existís EMPRIS, SL, l’Ajuntament no hi faria cap aportació però els serveis que passaria 
a prestar l’Ajuntament (Llar d’infants, piscina, casal i casalet...) serien igualment deficitaris. 
El regidor Sr. Lluís Guillaumes comenta que no ho recorda perquè no va tenir temps 
d’explicar els ingressos i que potser no va descomptar-hi la subvenció dels 107.000 euros 
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del Departament d’Educació. Tot i així, exposa que s’havia incrementat el dèficit 
d’EMPRIS, SL i que lluitaran per reduir-lo”. 
 
També sol.licita substituir el paràgraf l’onzè del punt 12è (Precs i preguntes): 
 
“Tot seguit la regidora Sra. Anna M. Ibáñez exposa que, després de les eleccions, es va 
sentir tractada com una lladre per la documentació treta de l’Ajuntament. Afirma que la 
documentació que va treure (durant el dia, amb el cotxe de la Brigada i sense amagar-
se’n) era documentació personal de l’Esther, la qual estava ingressada a l’hospital pel 
naixement del seu fill i no podia venir a l’Ajuntament a recollir-ho. Afirma que es va sentir 
molt maltractada” 
 
per: 
 
“Tot seguit la regidora Sra. Anna M. Ibáñez exposa que, després de les eleccions, es va 
sentir tractada com una lladre per la insinuació d’alguns veïns que treia documentació de 
l’Ajuntament. Afirma que el que va treure (durant el dia, amb el cotxe de la Brigada i sense 
amagar-se’n) era documentació personal de l’Esther, la qual estava ingressada a l’hospital 
pel naixement del seu fill i no podia venir a l’Ajuntament a recollir-ho. Afirma que es va 
sentir molt maltractada”. 
 
A la vista d’això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 11/06, de 21 de juliol de 2011, 
tot incorporant les dues esmenes referenciades. 
 
2.- Despatx oficial. 
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats per la Junta Govern Local en les 
darreres sessions celebrades i en què ja s’han aprovat les corresponents actes: 
 

1.1.- Junta de Govern Local 11/12, de 6 de juliol de 2011: 
 

- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/11, de 22 de juny de 2011. 
- Es comuniquen a la Junta de Govern els següents oficis: 
       RE núm. 737: El Síndic de Greuges demana resposta sobre la queixa que li ha 

presentat la Sra. M. Pilar Curós respecte les molèsties per sorolls que li produeixen unes 
granotes que hi ha en una bassa (a la zona del camí de Can Central). 

RE núm. 795: Turisme Garrotxa tramet exemplars de la guia turística “Tot Garrotxa”. 
RE núm. 809: La Diputació de Girona comunica que ha transferit 3.441,47 euros en 

concepte d’última entrega de la subvenció de les obres de l’Av. Zona Esportiva. 
RE núm. 813: El SEPRONA de la Guàrdia Civil tramet còpia de l’acta d’inspecció 

efectuada el 21 de juny de 2011 a les dependències del C. de la Tècnica, 8, on s’hi troba 
emplaçat l’Hospital Veterinari Garrotxa, SL, després d’haver rebut una trucada telefònica. 
Constaten que l’empresa no disposava de certificat d’inscripció de nucli zoològic ni de 
llicència ambiental per al servei de recollida i custòdia d’animals de companyia del Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 
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RE núm. 829: El Subdirector territorial del Departament d’Interior a Girona demana 
l’actualització de dades (després de les eleccions) per al CECAT (Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya que actua com a centre coordinador en cas de sinistres). 

RE núm. 835: El Consell Comarcal de la Garrotxa tramet els certificats de neteja i 
desinfecció i els resultats dels controls analítics de legionel.la a les següents instal.lacions: 
local de la Marboleny, Centre Cultural, Centre d’Empreses, Camp de futbol de les Preses, reg 
per aspersió al camp de futbol de les Preses, Camp de futbol de Bosc de Tosca i reg per 
aspersió al camp de futbol de Bosc de Tosca. 

- Es comunica el document de juny de 2011 de l’Agència de Protecció de la Salut: 
“Consideracions sanitàries per a l’organització de casals de vacances amb servei 
de menjador” i el següent Decret núm. 11/36: Atorgar una llicència d’ocupació 
temporal per a l’ús privatiu del “Restaurant l’Òliba al Sr. Manel Massegú Arnau i al 
Sr. Josep Molas Planagumà, tot aprovant el “Conveni entre l’Ajuntament de les 
Preses i els Srs. Manel Massegú Arnau i Josep Molas Planagumà per a la 
regulació de la llicència d’ocupació temporal del “Restaurant l’Òliba””. 

- Reconèixer l’obligació de la despesa (fase ADO) de la relació de despeses adjunta 
que suma la quantitat 33.315,15 € i ordenar el seu pagament (fase P) i reconèixer 
l’obligació de la despesa (fase ADO) i el pagament efectuat (fase P) de la relació de 
despeses adjunta que suma la quantitat 67.161,55 €. 

- Atorgar les següents llicències urbanístiques i aprovar els corresponents tributs:  
Exp. núm.: 41/11. Sol.licitant: ESTRUCTURES VIÀRIES I XARXES URBANES, 

SL. Emplaçament: Carrer de la Tècnica, núm. 3. Obra: Condicionar finca per a 
planta de selecció i transferència de runes de la construcció. 

Exp. núm.: 71/10 bis. Sol.licitant:  ESVAHO, SA. Emplaçament: Mas el Solé. 
Obra: Obres 2a fase construcció d’una marquesina i tractament de la porta 
d’entrada. 

- Autoritzar la Sra. Núria Comas Llagostera per efectuar la connexió a la xarxa 
general de sanejament, per l’Av. Zona Esportiva, 42, i concedir-li el corresponent 
permís d’abocament. 

- Aprovar les taxes d’ocupació de la via pública, quin import total ascendeix a 23,76 
euros. 

- Atorgar la llicència ambiental a l’empresa ESTRUCTURES VIÀRIES I XARXES 
URBANES, SL, per a la implantació d’una activitat de planta de selecció i 
transferència de residus de la construcció classificada com un Annex II.1, amb codi 
10.7 “Instal·lació per a la valorització de residus no perillosos amb un capacitat 
inferior o igual a 100000 t/a”, emplaçada al carrer de la Tècnica, 15. 

- Declarar la conformitat amb el control inicial realitzat a l’empresa IMPREMTA 
OLSER, SA i ETIQUETES ADHESIVES OLVER, SA (ara OLSER IMPREMTA, SLU 
i aprovar en aquest mateix acte les condicions proposades en l’informe integrat 
favorable amb incidències que no afecten al medi ambient, emès per l’Oficina de 
Gestió Ambiental Unificada (OGAU) del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Aprovar la relació de devolucions d’ingressos indeguts, tot reconeixent el dret a la 
devolució d’ingressos indeguts pels conceptes tributaris descrits i procedint a la 
seva devolució als interessats/des (100,20 euros). 

- Aprovar la relació d’anul·lació de drets reconeguts (76,40 euros). 
- Aprovar la ratificació del Decret d’Alcaldia relatiu a l’aprovació del “Conveni entre 

l’Ajuntament de les Preses i els Srs. Manel Massegú Arnau i Josep Molas 
Planagumà per a la regulació de la llicència d’ocupació temporal del “Restaurant 
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l’Òliba”. 
- Atorgar, sens perjudici del dret de titularitat i de tercers, el canvi de titularitat dels 

drets funeraris del nínxol núm. 217 del Cementiri municipal (titularitat de la Sra. M. 
Joana Martínez i de León) a favor del Sr. Josep Martínez i de León i del Sr. Miquel 
Àngel Martínez i de León. 

 
1.2.- Junta de Govern Local 11/13, de 21 de juliol de 2011: 

 
- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/12, de 6 de juliol de 2011. 
- Es comuniquen a la Junta de Govern els següents oficis: 

RE núm. 843: La Diputació de Girona comunica l’atorgament d’una subvenció de 
1.000,00 euros per finançar les despeses de la tècnica de joventut compartida. 

RE núm. 844: La Diputació de Girona comunica l’atorgament d’una subvenció de 
2.035,00 euros per a l’organització i promoció d’activitats esportives. 

RE núm. 857: La Diputació de Girona comunica l’atorgament d’una subvenció de 
2.110,62 euros per al projecte de noves tecnologies “Atenció al públic i participació 
ciutadana”. 

RE núm. 865: El Departament de Governació i Administracions Públiques comunica 
que amplia fins a 31 de desembre de 2011 el termini per executar les actuacions del PUOSC 
2010. 

RE núm. 875: El DipSalut comunica l’atorgament d’una subvenció de 6.038,00 euros 
per a actuacions en matèria de salut pública. 

RE núm. 880-882: El Consell Comarcal de la Garrotxa fa tramesa de 3 informes 
d’inspecció en matèria de venda directa de carn fresca efectuats als establiments de Can 
Central, la Carnisseria Montserrat Serra i l’Eroski, a fi i efecte que els trametem als interessats 
per a què procedeixin a subsanar les mancances detectades. 

RE núm. 888: La Sra. Francisca Morente demana a l’Ajuntament que faci gestions 
per a què el Sr. Jordi Bassagañas reobri el pas que ha tancat amb pedres (a la parcel.la 94 
del polígon 3) per accedir a la seva parcel.la 98 del polígon 3. 

RE núm. 896: L’Associació Catalana de Municipis (ACM) comunica que el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals obrirà properament la convocatòria (per 
a municipis de menys de 3.000 habitants) del programa “Viure al Poble Més”, on es preveu 
una subvenció del 65% i l’import mínim del projecte ha d’ascendir a 600.000,00 euros. 

- Es comuniquen a la Junta de Govern els Decrets d’Alcaldia adoptats des de la darrera 
sessió de la Junta de Govern: 

Decret núm. 11/37: Atorgar una llicència d’obres al Sr. Pere Crosas (C. de la Solfa, 
8) per arreglar una coberta (exp. 42/11). 

Decret núm. 11/38: Atorgar una autorització a la Sra. Concepció Martín Avellaneda 
per a la tinença d’animals de vacum amb un nombre total de 2 caps durant dos mesos, 
sense finalitat de lucre i per a consum propi, a la finca emplaçada en el camí de Can 
Central, 4, on es troba ubicada una activitat de centre eqüestre. 

Decret núm. 11/39: Atorgar una llicència d’obres a la Sra. Glòria Baxarias (C. 
Costa Sant Sebastià, 2) per canviar 25 m2 de teules coberta habitatge (exp. 38/11). 

Decret núm. 11/40: Atorgar una llicència d’obres a Gas Natural Distribución SDG, SA 
(C. Roure, 19) per a l’obertura d’una cala sobre vorera i calçada de 12x0,3 m2 per a 
instal·lació de  canonada amb 1 ramal per atendre les sol·licituds de connexió a la xarxa dels 
nous punts de subministrament (exp. 44/11). 

Decret núm. 11/41: Aprovar la despesa i el pagament de les factures del 
subministrament elèctric (722,67 euros), a fi i efecte de poder disposar de subministrament 
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elèctric al carrer President Josep Tarradellas, 5, 1a (restaurant l’Òliba) i dur a terme les 
gestions necessàries per localitzar el domicili del Sr. Juan Chen i reclamar-li l’abonament del 
referit import. 

Decret núm. 11/42: Donar-se per assabentada que el Sr. Jordi Marín Perpinyà ha 
procedit a l’augment de la capacitat d’una subexplotació d’animals de l’espècie d’oví o 
cabrum, amb un número de 18 caps de bestiar, passant de 10 a 28 caps, en règim 
d’autoconsum i sense finalitat de lucre, a l’explotació ramadera ubicada al Veïnat de la 
Boada, 15 (el Bellot). 

Decret núm. 11/43: Atorgar una llicència d’obres al Sr. Joan Comamala Dorca 
(Veïnat de Bellaire, 13) per a la rehabilitació de la coberta i forjat interior de la pallissa del 
Mas Ferraria (exp. 39/11). 

Decret núm. 11/44: Atorgar una llicència d’obres al Sr. Lluís Collell Cros (C. Volcà 
Racó, s/n) per a la construcció d’un local auxiliar i piscina (exp. 45/11). 

- Reconèixer l’obligació de la despesa (fase ADO) de la relació de despeses adjunta 
que suma la quantitat 34.365,69 € i ordenar el seu pagament (fase P) i reconèixer 
l’obligació de la despesa (fase ADO) i el pagament efectuat (fase P) de la relació de 
despeses adjunta que suma la quantitat 68.811,22 €. 

- Atorgar les següents llicències urbanístiques i aprovar els corresponents tributs:  
Exp. núm.:  40/11. Sol.licitant: Ricard Just Freixas. Emplaçament: Ctra. de la 

Pinya, 14 (Ref. Cad. 002109800DG56H0001WW). Obra: Cobrir teulat amb teula de 
formigó negre.  

Exp. núm.: 43/11. Sol.licitant: Daniel Terradellas Redon. Emplaçament: C. del 
Portal, s/n (Ref. Cad. 5361101DG5656S0001JZ). Obra: Adequació de vorera per la 
formació d’un gual.  

Exp. núm.: 46/11. Sol.licitant: José Rodríguez Rodríguez. Emplaçament: Ctra. 
Vella de les Preses, 17 (Ref. Cad. 001200100DG56H0001OW). Obra: Canviar 
coberta del cobert.  

Exp. núm.: 49/11. Sol.licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ SDG, SA. 
Emplaçament: C. Gladiol, 12. Obra: Obertura d’una cala sobre vorera de 2x0,3 m2 
per a instal·lació d’1 presa per atendre les sol·licituds de connexió a la xarxa dels 
nous punts de subministrament..  

Exp. núm.: 50/11. Sol.licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ SDG, SA. 
Emplaçament: C. Volcà Racó, 1. Obra: Obertura d’una rasa sobre vorera i calçada 
de 40x0,3 m2 per a instal·lació de canonada amb 1 ramal per atendre les 
sol·licituds de connexió a la xarxa dels nous punts de subministrament.  

Exp. núm.: 52/11. Sol.licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ SDG, SA. 
Emplaçament: C. Volcà Racó, 3. Obra: Obertura d’una rasa sobre vorera i calçada 
de 40x0,3 m2 per a instal·lació de canonada amb 1 ramal per atendre les 
sol·licituds de connexió a la xarxa dels nous punts de subministrament.  

- Ratificar l’atorgament, per Decret d’Alcaldia, de les següents llicències 
urbanístiques i d’aprovació dels corresponents tributs: 

Exp. núm.: 38/11. Peticionari: Glòria Baxarias Vidal. Obra: Canviar 25 m2 de 
teules coberta habitatge. Emplaçament: C. Costa Sant Sebastià, 2.  

Exp. núm.: 39/11. Peticionari: Joan Comamala Dorca. Obra:  Rehabilitació de 
la coberta i forjat interior de la pallissa del Mas Ferraria. Emplaçament: Veïnat de 
Bellaire, 13.  

Exp. núm.: 42/11. Peticionari:  Pere Crosas Duran. Obra: Arreglar 20 m2 de la 
coberta d’un cobert amb teula àrab. Emplaçament: C.  de la Solfa, 8.  

Exp. núm.: 44/11. Peticionari:  Gas Natural Distribución SDG, SA. Obra: 
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Obertura d’una cala sobre vorera i calçada de 12x0,3 m2 per a instal·lació de 
canonada amb 1 ramal per atendre les sol·licituds de connexió a la xarxa dels nous 
punts de subministrament. Emplaçament: C. Roure, 19.  

Exp. núm.: 45/11. Peticionari: Lluís Collell Cros. Obra: Construcció d’un local 
auxiliar i piscina. Emplaçament: C. Volcà Racó, s/n.  

- Atorgar una llicència de gual al Sr. Daniel Terradellas Redon, de 3.90 metres lineals 
per a l’entrada a la parcel·la del carrer del Portal, s/n per a l’accés amb vehicles, 
corresponent als expedients de llicència de gual municipal núm. 11/03. 

- Acceptar la subvenció de 2.110,62 euros sobre una despesa de 3.664,27 euros 
(subvenció del 57,60%) de la Diputació de Girona per adquirir un ordinador, un 
armari informàtic organitzador i un projector amb làmpara. 

 
2.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia: 
 

1)  Decret d’Alcaldia núm. 11/45, de 28 de juliol de 2011: Delegació de l’exercici 
íntegre de les funcions legalment conferides a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 47 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en el 1r Tinent 
d’Alcalde, el Sr. Josep M. Cros Roca, el qual actuarà com a Alcalde accidental (des 
del 8 al 21 d’agost de 2011). 

2)  Decret d’Alcaldia núm. 11/46, de 5 d’agost de 2011: Aprovació del Padró de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2011. 

3)  Decret d’Alcaldia núm. 11/47, de 17 d’agost de 2011: Aprovar l’encàrrec específic 
de compra al Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant un procediment de 
contractació agregada, de 20 caixes de paper A4 (80 gr.) i 2 caixes de paper A3 
(caixes que contenen 5 paquets de 500 fulls cadascuna), d’acord amb la comanda 
proforma que s’annexa. 

4)  Decret d’Alcaldia núm. 11/48, de 18 d’agost de 2011: Sol·licitar a l’Àrea de Cultura i 
Acció Social de la Diputació de Girona, l’ajut per al desplegament del programa 
d’orientació familiar destinat als ajuntaments gironins menors de 5.000 habitants. 

5)  Decret d’Alcaldia núm. 11/49, de 22 d’agost de 2011: Adjudicar el contracte menor 
de serveis per a la redacció del Pla director de la xarxa de sanejament de les 
Preses al Consorci SIGMA del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb CIF núm. P-
1700042C i amb domicili Ctra. de Riudaura, 94 d’Olot (CP 17800) per un import de 
10.000,00 € (IVA no inclòs), tot aprovant la corresponent despesa. 

6)  Decret d’Alcaldia núm. 11/50, de 12 de setembre de 2011: Acceptar la petició del 
Sr. Josep Pujol Colom, amb NIF núm. XXXXX, on sol·licita la bonificació del 50% 
sobre la quota de l’Impost de vehicles de tracció mecànica de l’any 2012 (IVTM) del 
vehicle Land Rover 88 model Santana 88, amb número de matrícula GI-7159-O, 
per tractar-se d’un vehicle amb una antiguitat de 29 anys, segons la data de 
primera matriculació del vehicle el dia 24 de març de 1982. 

7)  Decret d’Alcaldia núm. 11/51, de 13 de setembre de 2011: Acceptar la petició del 
Sr. Ramon Pujol Pujolar, amb NIF núm. XXXXX, i declarar l’exempció de l’Impost 
de vehicles de tracció mecànica (IVTM) del tractor agrícola marca John Deere 
model John Deere 5720, amb número de bastidor/número d’identificació 
L05720J393997, d’acord amb els articles 93.1.g) 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 (TRLHL), i l’article 3 de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost 
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sobre vehicles de tracció mecànica,  i amb efectes a partir del quart trimestre del 
2011. 

8)  Decret d’Alcaldia núm. 11/52, de 15 de setembre de 2011: Atorgar llicència de 
primera ocupació a Jordi Llach Casals i Aida Rich Rius per l’habitatge situats al 
camí de les Llongaines, 4 corresponen a l’expedient de la llicència d’obres núm. 
87/2009. 

9)  Decret d’Alcaldia núm. 11/53, de 15 de setembre de 2011: Atorgar una llicència de 
gual al Sr. Ramon Pujol Pujolar, de 3,05 metres lineals per a l’entrada del garatge 
de l’habitatge situat al carrer Major, 27 (referència cadastral núm. 
5459101DG5655N0001FL) per a l’accés amb vehicles, corresponent als expedients 
de llicència de gual municipal núm. 11/05. 

10) Decret d’Alcaldia núm. 11/54, de 15 de setembre de 2011: Atorgar llicència de 
primera ocupació a Jordi Devesa Fàbrega i Sílvia Fàbrega Campàs per l’habitatge 
situat al carrer Gladiol, 12 corresponen a l’expedient de la llicència d’obres núm. 
14/2010. 

11) Decret d’Alcaldia núm. 11/55, de 15 de setembre de 2011: Sol.licitar un canvi de 
destinació de la subvenció d’esports del Consell Comarcal de la Garrotxa de 
1.000,00 euros, tot substituint l’adquisició de trofeus per la instal.lació de dues 
estructures per plegar dues porteries del camp de futbol de les Preses i per 
l’adquisició de 100 bosses obsequi pels jugadors participants en el Torneig volcànic 
de Bosc de Tosca. 

12) Decret d’Alcaldia núm. 11/56, de 22 de setembre de 2011: Reconèixer l’obligació 
de la despesa (fase ADO) de la relació de despeses adjunta que suma la quantitat 
110.920,33 € i ordenar el seu pagament (fase P); i reconèixer l’obligació de la 
despesa (fase ADO) i el pagament efectuat (fase P) de la relació de despeses 
adjunta que suma la quantitat 72.614,28 €. 

 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
El Sr. Alcalde comunica que el dimarts 25 d’octubre, a ¼ de 2 del migdia, se celebrarà un Ple 
extraordinari per escollir els membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 
20 de novembre de 2011. 
 
També fa avinent que, el proper 6 d’octubre, es reunirà amb l’Incasòl per continuar amb les 
negociacions per a la compra dels baixos del carrer dels Teixos. Alhora comenta que els 
tècnics van tenir una trobada amb l’arquitecte de l’Incasòl, el Sr. Pere Pla, per fer una relació 
dels desperfectes que han d’acabar de reparar als pisos de lloguer i de lloguer amb opció de 
compra, a l’immoble que ha de comprar l’Ajuntament i a la plaça i voreres de tot el contorn 
dels edificis. 
 
Respecte les convocatòries dels pisos de lloguer i de lloguer amb opció de compra, comenta 
que, tot i les reunions i les trucades, encara no han rebut les bases de les convocatòries per 
part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (antiga Adigsa). Afirma que hi està a sobre 
perquè és un tema prou important davant la setantena de peticions que s’han formulat. 
 
Finalment el Sr. Alcalde comunica que, per delegació del Jutge de Pau, celebrarà el 
casament de la seva filla a l’Ajuntament. En aquest moment rep la felicitació per part de tots 
els regidors/es del Consistori, fet que agraeix. 
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4.- Proposta d’aprovació de les al.legacions a la convocatòria del PUOSC 
2012. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de les al.legacions a la convocatòria del PUOSC 2012. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la convocatòria del PUOSC 2012. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Ateses les determinacions del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a 
la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012. 
 
Vist l’Edicte, de 9 de juny de 2011, d’informació pública de la formulació del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, publicat al DOGC núm. 5900, de 15 de juny de 
2011. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del Decret 245/2007, de 6 de 
novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 
2008-2012, mitjançant el citat Edicte se sotmet la formulació del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya, any 2012, al tràmit d’informació pública fins al 30 de setembre de 2011. 
 
Vist que, en la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, malgrat 
que l’Ajuntament de les Preses no hi té inclosa cap actuació, en l’anualitat 2011 hi té 
inclosa l’actuació “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines 
(1a fase)”. 
 
Vista la necessitat de dur a terme la 2a i última fase de la referida actuació per disposar 
d’una àrea d’arxiu municipal, indispensable per al funcionament de l’Ajuntament, i d’un 
espai d’oficines per millorar l’actual atenció al públic. 
 
Vista que el projecte d’obra ordinària “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu 
municipal i per a oficines (2a fase)” té un pressupost de 245.534,72 euros i ja es troba 
aprovat amb caràcter inicial. 
 
Vist que l’Ajuntament necessita disposar de finançament per poder dur a terme la referida 
actuació. 
 
Ateses les determinacions de l’article 18 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de 
convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), 
2008-2012, i de l’Edicte, de 9 de juny de 2011, d’informació pública de la formulació del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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Acords: 
 

Primer.- Comparèixer en el tràmit d’informació pública de la convocatòria per a la 
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), any 2012, i presentar la 
següent al.legació davant el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat: 

 
- Nova sol.licitud d’inclusió al PUOSC 2012: Actuació “Habilitació de la casa 

consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (2a fase)”: Petició de 
subvenció de 125.000,00 euros. 

 
Segon.- Trametre la ciata al.legació al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat a través de la plataforma EaCat”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
5.- Proposta d’aprovació de l’acceptació d’una subvenció del Departament 
d’Ensenyament per al funcionament de la Llar d’infants municipal per al curs 
2010-2011. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de l’acceptació d’una subvenció del Departament d’Ensenyament per 
al funcionament de la Llar d’infants municipal per al curs 2010-2011. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament per al 
funcionament de la Llar d’infants municipal per al curs 2010-2011. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Atès que l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el 
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de 
0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 
Vist l’ofici del Departament d’Ensenyament (RE 1.127, de 22 de setembre de 2011), on es 
comunica a l’Ajuntament l’atorgament d’una subvenció de 116.800,00 euros per les 
despeses de funcionament de la Llar d’Infants per al curs 2010-2011 (1.600,00 euros per a 
cadascun dels 73 infants de la Llar d’infants municipal de les Preses (codi 17005984)). 
 
Vist que, en el referit ofici se sol.licita, entre d’altres, l’acord del Ple de l’Ajuntament pel 
qual s’accepta la subvenció i la signatura del corresponent conveni. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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Acords: 
 

Primer.- Acceptar l’ajut econòmic en concepte de subvenció per un import de 
116.800,00 euros, destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament corresponent 
al curs 2010-2011 de la Llar d’infants municipal de les Preses (codi 17005984). 
 

Segon.- Aprovar el corresponent conveni de la subvenció i facultar el Sr. Alcalde per 
a la seva signatura. 

 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat”. 
 
El regidor Sr. David Espuña demana si està previst incrementar els preus de la Llar 
d’Infants davant la pèrdua de 15.000 euros per la disminució de la subvenció de 1.800 
euros per alumne a 1.600 euros. El Sr. Alcalde li respon que, en principi, no. El regidor Sr. 
David Espuña afirma que els 15.000 euros podrien ser compensats, en part, pels 10.000 
euros que ha d’aportar enguany ATMA, SLU a Empris, SL pel càmping. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
6.- Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local, de data 4 d’agost de 2011, pel qual es proposa un Ajuntament per ser 
vocal del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 4 
d’agost de 2011, pel qual es proposa un ajuntament per ser vocal del Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària de Girona. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la proposta d’un ajuntament per ser vocal del Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària de Girona. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, per acord de Junta de Govern Local, de data 4 d’agost de 2011, es van adoptar els 
següents acords: 
 
“Ateses les determinacions de l’article 2 de l’Ordre EHA/2386/2007, de 26 de juliol, que determina 
l’àmbit territorial dels Consells Territorials de la Propietat Immobiliària de Madrid i Barcelona i 
s’estableix el procediment de designació dels representants locals en diversos òrgans col.legiats, un 
cop celebrades les eleccions municipals cal designar els vocals que formaran part del Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària. 
 



 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple ordinari 11/07, de 29 de setembre de 2011 
 

AP11-15_00054 
 

Atès que, d’acord amb el procediment que determina l’article 14 del Reial Decret 417/2006, de 7 
d’abril, que desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, l’Ajuntament de les Preses 
forma part de la secció primera, constituïda pels pobles amb una població de dret igual o inferior a 
20.000 habitants, i als quals els correspon escollir un vocal. 
 
Vista la petició de la Gerència Territorial del Cadastre (correu electrònic de 18 de juliol de 2011), 
indicant que l’Ajuntament de les Preses ha de comunicar el nom de l’Ajuntament que proposa que el 
representi i ocupi la vocalia en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària abans del proper 22 
d’agost. 
 
Vist que s’ha tingut coneixement que l’Ajuntament d’Osor (comarca de la Selva) ha presentat la 
seva candidatura. 
 
A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 
 
 Primer.- Proposar la candidatura de l’Ajuntament d’Osor per a què representi l’Ajuntament 
de les Preses i ocupi la vocalia corresponent en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Girona. 
 

Segon.- Comunicar aquests acords al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona 
i a l’Ajuntament d’Osor. 

 
Tercer.- Ratificar els presents acords en la propera sessió de Ple que se celebri”. 

 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Ratificar i aprovar els referits acords de la Junta de Govern Local de data 4 
d’agost de 2011”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es del Grup municipal 
de LP-PM). 
 
7.- Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació i encàrrec de la 
gestió dels serveis públics de competència municipal en matèria de 
prevenció, seguretat i control d’activitats, establiments, infraestructures i 
edificis”, a subscriure entre l’Ajuntament de les Preses i el Consell Comarcal 
de la Garrotxa. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació i encàrrec de la gestió dels serveis 
públics de competència municipal en matèria de prevenció, seguretat i control d’activitats, 
establiments, infraestructures i edificis”, a subscriure entre l’Ajuntament de les Preses i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Identificació de l’expedient: 
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Expedient relatiu al “Conveni per a la delegació i encàrrec de la gestió dels serveis públics 
de competència municipal en matèria de prevenció, seguretat i control d’activitats, 
establiments, infraestructures i edificis”, a subscriure entre l’Ajuntament de les Preses i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que l’actual organització administrativa de l’Ajuntament fa necessària l’externalització 
dels serveis públics de competència municipal en matèria de prevenció, seguretat i control 
d’activitats, establiments, infraestructures i edificis. 
 
Vist que les referides competència poden ser delegades al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, el qual disposa de més mitjans tècnics i humans per dur a terme la seva gestió. 
 
Vist el “Conveni per a la delegació i encàrrec de la gestió dels serveis públics de 
competència municipal en matèria de prevenció, seguretat i control d’activitats, 
establiments, infraestructures i edificis”, a subscriure entre l’Ajuntament de les Preses i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Atès el que disposen els articles 4.1.a), 25.2.f) i 49 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local; l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; 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; i els articles 58 a 
66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar la proposta de “Conveni per a la delegació i encàrrec de la gestió 
dels serveis públics de competència municipal en matèria de prevenció, seguretat i control 
d’activitats, establiments, infraestructures i edificis”, a subscriure entre l’Ajuntament de les 
Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris 
per implementar els presents acords. 
 

Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal de la Garrotxa i al 
SIGMA. 
 

Quart.- Publicar els presents acords al BOP”. 
 
El Sr. Alcalde exposa que, d’acord amb el conveni, els informes de seguretat sobre 
habitatges, els continuarà fent el tècnic municipal. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
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8.- Proposta d’aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom 
municipal “Patronat Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses”. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom municipal “Patronat 
Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la dissolució de l’organisme autònom municipal “Patronat Ràdio la Vall-
Emissora Municipal de les Preses”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 

Vist que a l’any 1988 es va constituir el “Patronat Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les 
Preses”, organisme autònom de l’Ajuntament de les Preses per gestionar els serveis 
culturals i informatius del municipi. 
 
Atès que aquests serveis no són de prestació obligatòria d’acord amb l’article 26.1.a) de la 
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Vist que el citat organisme autònom es troba inscrit al Registre d’Ens Locals de Catalunya, 
té el codi oficial estadístic núm. 1713903014  i el CIF núm.  P-6714801E. 
 
Vist que, amb l’objectiu de cercar més eficiència en la gestió del servei (gestiona un 
pressupost anual inferior als 3.000 euros i té, entre d’altres, les mateixes obligacions 
fiscals, comptables i pressupostàries que l’Ajuntament), es pretén gestionar aquest 
directament pel propi Ajuntament. 
 
Atès que l’article 85 bis de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local determina que el Ple és competent per a la supressió dels organismes 
autònoms locals. 
 
Atès que els Estatuts del Patronat determina que aquest podrà ser dissolt quan ho acordi 
el Ple de la Corporació, previ informe del Consell d’Administració del Patronat. 
 
Vist el corresponent informe del Consell d’Administració del Patronat, de data 6 de 
setembre de 2011. 
 
Ateses les determinacions de l’article 163 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
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Primer.- Declarar la dissolució de l’organisme autònom municipal “Patronat Ràdio la 

Vall-Emissora Municipal de les Preses” amb efectes de 30 de novembre de 2011. 
 

Segon.- Aprovar la subrogació de l’Ajuntament de les Preses de tots els drets i 
obligacions de l’organisme autònom municipal “Patronat Ràdio la Vall-Emissora Municipal de 
les Preses”. 
 

Tercer.- Sotmetre a informació pública l’acord de supressió de l’organisme autònom 
municipal “Patronat Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses” pel termini de 30 dies 
hàbils. 
 

Quart.- Comunicar l’acord de supressió de l’organisme autònom municipal “Patronat 
Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses” a la Delegació del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a Girona, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, a la Sindicatura de Comptes, al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i al XALOC,  per a què, en termini de 30 dies hàbils, al.leguin el 
que considerin oportú. 

 
Cinquè.- Fer avinent que, en el supòsit que no sigui presentada cap al.legació en els 

citats períodes, aquest acord de supressió de l’organisme autònom municipal “Patronat 
Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses” quedarà elevat a definitiu, sense necessitat 
d'adoptar-ne cap altre d'exprés. 

 
Sisè.- Fer constar que, aprovat definitivament l’acord de supressió de l’organisme 

autònom municipal “Patronat Ràdio la Vall-Emissora Municipal de les Preses”, es 
comunicaran els presents acords al XALOC (per finalitzar els serveis d’assistència i suport 
comptable al Patronat i per declarar extingit el corresponent conveni subscrit), al Registre 
d’Ens Locals de Catalunya de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
(per a donar de baixa el Patronat en el referit Registre) i a la Delegació del Ministeri 
d’Economia i Hisenda a Girona (per a donar de baixa el Patronat a la Base de Dades 
General de les Entitats Locals).  

 
Setè.- Facultar àmpliament el Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents 

necessaris per implementar els presents acords”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es de GRUP 
MUNICIPAL DE LP-PM). 
 
9.- Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau titular i del 
jutge/essa de pau substitut/a del municipi. 
 
9.1.- Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau titular del municipi. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
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Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau titular del municipi. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’elecció del jutge/essa de pau titular i del jutge/essa de pau substitut/a del 
municipi. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 

Vist que el proper mes d’octubre conclourà el període de 4 anys pel qual van ser nomenats 
els jutges de pau titular i substitut del municipi, Sr. Josep M. Espuña Colomer i Sr. Lluís 
Rodríguez de Guzmán i Coll, respectivament. 
 
Vista la petició formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RE núm. 1143, 
de 23 de setembre de 2011), on sol.licita la iniació dels tràmits per proposar al Tribunal el 
nomenament dels jutge/essa de pau titular i substitut/a del municipi per als propers 4 anys. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial (LOPJ), i el Reglament estatal 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és 
necessari iniciar el procediment per a l’elecció del jutge/essa de pau titular i del substitut/a. 
 
Vist que l’anunci de la convocatòria ha estat ha estat exposat al BOP de Girona núm. 155, 
de 16 d’agost de 2011, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Deganat dels Jutjats d’Olot 
(RS núm. 755, de 9 d’agost de 2011 i recepcionat en data 10 d’agost de 2011) i al propi 
Jutjat de Pau de les Preses, per un termini de 20 dies hàbils (fins al 8 de setembre de 
2011), havent-se presentat les següents candidatures per a jutge/essa de pau titular del 
municipi: 
 
 RE núm. 1076: Sr. Marc Espuña Alsina 
 
Vist que el candidat afirma complir amb tots els requisits legals per exercir el càrrec de 
jutge de pau titular del municipi, constatant-se que compleix els requisits de l’article 303 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ). 
 
Vist que es considera que el Sr. Marc Espuña Alsina és una persona capacitada per al 
desenvolupament del càrrec. 
 
Atès el que disposen els articles 69 de la  Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC), els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament estatal 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de 
juny; i l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ). 
 
Atès que, d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), 
l’elecció de jutge/ssa de pau titular s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions 
legals, així ho sol·licitin. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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Acords: 
 
 Primer.- Elegir el Sr. Marc Espuña Alsina, amb NIF núm. 77.917.610-G, amb 
domicili a la Plaça Major, 7, 2a de les Preses, per exercir el càrrec de jutge de pau titular 
del municipi de les Preses. 
 

Segon.- Remetre, d’acord amb l’article 7 del Reglament estatal 3/1995, dels Jutges 
de Pau, de 7 de juny, certificació dels presents acord al Deganat dels Jutjats d’Olot per a 
què ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Sr. 
Marc Espuña Alsina sigui nomenat Jutge de pau titular de les Preses. 

 
Tercer.- Mostrar l’agraïment del Consistori al Sr. Josep M. Espuña i Colomer per la 

seva tasca com a Jutge de Pau titular del municipi durant aquests darrers 8 anys”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es del Grup municipal 
LP-PM), tot i que els regidors del Grup municipal LP-PM estan d’acord en mostrar l’agraïment 
al jutge sortint. 
 
9.2.- Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau substitut/a del municipi. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau substitut/a del municipi. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’elecció del jutge/essa de pau titular i del jutge/essa de pau substitut/a del 
municipi. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 

Vist que el proper mes d’octubre conclourà el període de 4 anys pel qual van ser nomenats 
els jutges de pau titular i substitut del municipi, Sr. Josep M. Espuña Colomer i Sr. Lluís 
Rodríguez de Guzmán i Coll, respectivament. 
 
Vista la petició formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RE núm. 1143, 
de 23 de setembre de 2011), on sol.licita la iniació dels tràmits per proposar al Tribunal el 
nomenament dels jutge/essa de pau titular i substitut/a del municipi per als propers 4 anys. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial (LOPJ), i el Reglament estatal 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és 
necessari iniciar el procediment per a l’elecció del jutge/essa de pau titular i del substitut/a. 
 
Vist que l’anunci de la convocatòria ha estat ha estat exposat al BOP de Girona núm. 155, 
de 16 d’agost de 2011, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Deganat dels Jutjats d’Olot 
(RS núm. 755, de 9 d’agost de 2011 i recepcionat en data 10 d’agost de 2011) i al propi 
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Jutjat de Pau de les Preses, per un termini de 20 dies hàbils (fins al 8 de setembre de 
2011), havent-se presentat les següents candidatures per a jutge/essa de pau substitut/a 
del municipi: 
 
 RE núm. 1077: Sr. Josep Molas Planagumà 
 
Vist que el candidat afirma complir amb tots els requisits legals per exercir el càrrec de 
jutge de pau substitut del municipi, constatant-se que compleix els requisits de l’article 303 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ). 
 
Vist que es considera que el Sr. Josep Molas Planagumà és una persona capacitada per al 
desenvolupament del càrrec. 
 
Atès el que disposen els articles 69 de la  Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC), els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament estatal 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de 
juny; i l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ). 
 
Atès que, d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), 
l’elecció de jutge/ssa de pau substitut/a s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les 
condicions legals, així ho sol·licitin. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 
 Primer.- Elegir el Sr. Josep Molas Planagumà, amb NIF núm. 77.900.052-H, amb 
domicili al carrer Portal, 13 de les Preses, per exercir el càrrec de jutge de pau substitut 
del municipi de les Preses. 
 

Segon.- Remetre, d’acord amb l’article 7 del Reglament estatal 3/1995, dels Jutges 
de Pau, de 7 de juny, certificació dels presents acord al Deganat dels Jutjats d’Olot per a 
què ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Sr. 
Josep Molas Planagumà sigui nomenat Jutge de pau substitut de les Preses. 

 
Tercer.- Mostrar l’agraïment del Consistori al Sr. Lluís Rodríguez de Guzmán i Coll 

per la seva tasca com a Jutge de Pau substitut del municipi durant aquests darrers 4 
anys”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es del Grup municipal 
LP-PM), tot i que els regidors del Grup municipal LP-PM estan d’acord en mostrar l’agraïment 
al jutge sortint. 
 
10.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les bases 
generals per a l’atorgament de subvencions. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
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“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les bases generals per a 
l’atorgament de subvencions. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’Ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament de 
subvencions. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la  Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vista la necessitat de disposar d’una ordenança per regular el règim jurídic i els 
procediments de concessió i gestió de subvencions que atorga l’Ajuntament a diverses 
entitats. 
 
Vista la proposta d’Ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); de l’article 178.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC); i de l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 del 
TRLMRLC, l’Ordenança reguladora de les bases generals per a l’atorgament de subvencions 
de l’Ajuntament de les Preses, d’acord amb el text que consta a l’expedient. 
 

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el 
BOP i exposat en el Tauler d’anuncis municipal) i a audiència dels interessats, per un 
període de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació del corresponent 
anunci al BOP. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i el projecte 
d’Ordenança i presentar les reclamacions i suggeriments que creguin oportuns. 
Transcorregut el període indicat, i si no hi ha hagut cap reclamació o suggeriment, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 

Tercer.- Fer constar que l’Ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat 
íntegrament el seu text en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a 
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l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL)”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
11.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’any 2012. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals per 
a l’any 2012. 
 
Expedient:  
 
Aprovació de la modificació de de les Ordenances fiscals per a l’any 2012. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la necessitat de modificar les Ordenances fiscals per a l’any 2012 i de crear  una 
ordenança per regular la taxa per al subministrament d’aigua de reg al Parc de Pedra Tosca. 
 
Vista la proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2012: 
 

- Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres.  
 

* El redactat de l’article 3: “Estan subjectes a l’impost les actuacions subjectes 
a llicència urbanística, d’acord amb la normativa urbanística vigent“ se substitueix per 
“Estan subjectes a l’impost les actuacions subjectes a llicència urbanística o a 
comunicació prèvia, d’acord amb la normativa urbanística vigent”. 
 

* S’afegeix un nou apartat a l’article 6 (Exempcions i bonificacions): “4.- 
S’aplicarà una bonificació del 95% de la quota de l’impost en obres de 
reforma/rehabilitació per a la supressió de barreres arquitectòniques en un edifici per 
a persones amb un grau de disminució superior al 65%. Caldrà la petició expressa 
de l’interessat/da, tot aportant un certificat acreditatiu”. 
 
- Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la tramitació 
d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies previstes a la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; per a la 
tramitació de les activitats innòcues previstes al Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals; per a l’emissió d’informes i la realització de controls preventius relatius 
a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis; i per a la tramitació 
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d’autoritzacions i llicències previstes a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “En ús de les facultats 
concedides per l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i d’acord amb allò que disposen els articles 58 i 20.4.i) del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals (...)” se substitueix per “En ús de les 
facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb allò que disposen els articles 15 
a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), (...)”. 
 
* El nou redactat de l’article 7 (Quota tributària) serà el següent: “La quantia de la 

taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:  
 
1.- Tramitació de les activitats (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de 
comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials): 
 
Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de 
local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que 
requereixen disposar d’una nova llicència. Inclou l’informe de seguretat en cas d’incendi en 
activitats de l’annex III i innòcues. 
 
La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 
6 de juliol, es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 7è d’aquest mateix article. 
 

TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX I    - autorització 858,46 €
ANNEX II  - llicència ambiental 858,46 €
ANNEX III   - règim comunicació (*) 634,60 €
INNOCUA  - règim comunicació (*) 487,23 €

 
(*) la taxa inclou la primera visita de comprovació. 

 
2.- Adequacions i controls periòdics de les activitats: 
 
Sol·licitud presentada per adaptar a la nova normativa en vigor una activitat ja existent. 
 

TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX I (*) 152,14 €
ANNEX II 705,89 €
ANNEX III 389,72 €
INNOCUA 207,91 €

 
(*) no inclou la inspecció/comprovació 
 
3.- Canvi de titularitat d’una activitat: 
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TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX I 86,00 €
ANNEX II 86,00 €
ANNEX III 86,00 €
INNOCUA 86,00 €

 
4.- Canvi no substancial d’una activitat: 
 
Sol·licitud presentada per incloure en la llicència preexistent, l’ampliació i/o modificació que 
es fa en una activitat, sense que això suposi un canvi substancial.  
 

TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX I 64,00 €
ANNEX II 64,00 €
ANNEX III 64,00 €
INNOCUA 64,00 €

 
5.- Controls inicials per a activitats: 
 
Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de 
l’activitat per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades a la 
llicència. 
 

TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX II i IV 705,89 €
ANNEX III 231,12 €
INNOCUA 142,06 €

 
6.- Altres actuacions relacionades amb activitats, espectacles públics i activitats 
recreatives: 
 

CONCEPTE 
Informes d’assistència 95,00 €
Sonometries nocturnes 259,05 €
Sonometries diürnes 175,10 €
Segones i successives comprovacions (annex II i III) 126,80 €
Segones i successives comprovacions (innòcues)     81,41 €
Certificats 40,33 €

 
7.- Legalització espectacles públics i activitats recreatives: 

 
CONCEPTE 
Llicència municipal 860,00 €
Règim comunicació 896,00 € 

 
8.- Informes de seguretat en matèria d’incendis: 

 
CONCEPTE 
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Emissió d’informes de seguretat (derivats de la Llei 
3/2010): 
a) Lligats a obra nova (llicència d’obres) per a 

habitatges (sotmesos al CTE): 
b) Lligats a obra nova (llicència d’obres) per a altres 

edificacions: 
c) Lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra): 

    

20,00 €/informe

227,70 €/informe
95,00 €/informe”

 
- Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per al subministrament 
d’aigua potable al municipi.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20.4.t) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se 
substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb 
allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), (...)”. 
 
* El nou redactat de l’article 6 (Quota tributària) serà el següent: “L’import de la taxa 

es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

a) Consum d'aigua      

(mínim de consum facturable: 6m3/uc/mes)      

       

Tarifa ús domèstic:      

       

Fins a 6 m3/uc/mes 0,4090  €/m3 

De 6 a 18 m3/uc/mes 0,5766  €/m3 

Excés de 18 m3/uc/mes 0,6695  €/m3 

       

Tarifa ús industrial-comercial      

       

Fins a 6 m3/uc/mes 0,5284  €/m3 

De 6 a 18 m3/uc/mes 0,7019  €/m3 

Excés de 18 m3/uc/mes 0,8439  €/m3 

       

b) Conservació d’escomeses i comptador 1,50
 
€/abonat/mes”

 
- Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa de clavegueram i connexió a 
la xarxa.   
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* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 

als articles 58 i 20.4.r) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se 
substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb 
allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), (...)”. 
 
- Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats 
jurídico-administratives de competència local. 
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20.4.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol 
(...)” se substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLHL), (...)”. 
 

* S’afegeix un darrer epígraf a l’article 7.1: “Placa de gual: 15,00 €”. 
 

* Se suprimeix un epígraf a l’article 7.1: “Autorització d’establiment de 
comercialització de carn fresca: 80,00 €”. 
 
- Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la tramitació 
d’expedients de llicències urbanístiques.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20.4.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol 
(...)” se substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLHL), (...)”. 
 

* El redactat de l’article 2 (Fet imposable): “El fet imposable de la taxa el 
constitueix l’activitat municipal per a la tramitació d’expedients de llicències 
urbanístiques, regulades per la vigent normativa urbanística“ se substitueix per “El fet 
imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal per a la tramitació 
d’expedients de llicències urbanístiques o de comunicacions prèvies, d’acord amb la 
normativa urbanística vigent”. 
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* El redactat de l’article 3 (Subjectes passius): “Són subjectes passius en 
concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es 
refereix l'article 33 de la Llei estatal 58/2003, General Tributària que sol.licitin o 
resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico- administratives de 
competència local de l'article 2.1“ se substitueix per “Són subjectes passius en 
concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es 
refereix l'article 35 de la Llei estatal 58/2003, General Tributària que sol.licitin o 
resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico- administratives de 
competència local de l'article 2.1”. 
 

* S’afegeix un nou apartat a l’article 5 (Exempcions, reduccions i bonificacions): 
“3.- S’aplicarà una bonificació del 95% de la quota de la taxa en obres de 
reforma/rehabilitació per a la supressió de barreres arquitectòniques en un edifici per 
a persones amb un grau de disminució superior al 65%. Caldrà la petició expressa 
de l’interessat/da, tot aportant un certificat acreditatiu”. 
 

* El redactat inicial de l’article 7.1: “Es fixen les següents taxes administratives: 
A) Llicències d’obres: Obres de pressupost < 600,00 €: 8,74 €. (...)“ se substitueix 
per “Es fixen les següents taxes administratives: A) Llicències d’obres: Obres de 
pressupost < 600,00 €: 20,00 €. (...)“. 
 
 * El redactat de l’article 7.1: “(...). En cas de tractar-se d’obres de legalització, 
s’establirà un suplement a la taxa de: Obres de pressupost < 600,00 €: 4,00 €. (...)“ 
se substitueix per “(...). En cas de tractar-se d’obres de legalització, s’establirà un 
suplement a la taxa de: Obres de pressupost < 600,00 €: 20,00 €. (...) “. 
 

* El redactat de l’article 7.1: “(...). B) Pròrrogues llicències d’obres: Obres de 
pressupost < 600,00 €: 4,37 €. (...)“ se substitueix per “(...). B) Pròrrogues llicències 
d’obres: Obres de pressupost < 600,00 €: 10,00 €. (...)“. 
 

* El redactat de l’article 7.1.J passa a ser el següent: “J) Emissió d’informes de 
seguretat (derivats de la Llei 3/2010): les taxes ja es recullen a la corresponent 
Ordenança fiscal”. 

 
- Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació de residus.  
 

* El redactat de l’article 1.1 (Fonament legal i naturalesa): “1.- A l’empara del 
previst als articles 58 i 20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i 
eliminació de residus, que es regiran per la present Ordenança“ se substitueix per 
“1.- En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb allò que 
disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLHL), el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
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de la Llei reguladora dels residus; i l’article 12.5 i 12.6 de la Llei estatal 22/2011, de 
28 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels 
serveis de recollida, tractament i eliminació de residus, que es regiran per la present 
Ordenança”. 
 

* El redactat de l’article 2.2 (Fet imposable): “2.- A aquests efectes, es 
consideren residus municipals els fixats per la normativa de residus que es generin 
en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, on es disposi de 
subministrament d’aigua (amb comptador en el cas d’abastament de la xarxa 
municipal d’aigua)” se substitueix per “2.- A aquests efectes, es consideren residus 
municipals els fixats per la normativa de residus que es generin en domicilis 
particulars, comerços, oficines i serveis, on es disposi de subministrament d’aigua 
(amb comptador en el cas d’abastament de la xarxa municipal d’aigua, i amb 
captació d’aigua de consum en cas de no abastir-se de la xarxa municipal d’aigua)”. 

 
* El redactat de l’article 6 (Meritament de la taxa): “La meritació esdevé el dia 1 

de gener de l’any natural” se substitueix per “El meritament de la taxa esdevé el dia 1 
de gener de l’any natural. Les altes i baixes en el Padró de la taxa que es produeixin 
durant l’exercici tindran efecte dins el trimestre natural següent en què s’haguessin 
produït, aplicant-se un prorrateig trimestral”. 
 

* El nou redactat de l’article 7 (Quota tributària) serà el següent: “La quota 
tributària consistirà en una quantitat fixa que es correspondrà amb les següents 
tarifes: 

 
A.1) Habitatges 116,55 € 
A.2) Edificacions en sòl no urbanitzable que disposin 
de subministrament d’aigua 31,50 €” 
 

* S’estableix una quarta bonificació a la taxa. Així, s’afegeix un nou apartat d) a 
l’article 8 (Bonificacions): “d) Habitatges de persones que visquin soles (d’acord amb 
les dades que constin al Padró d’habitants municipal) i estiguin ingressades en una 
residència, sempre i quan, en el moment de meritament de la taxa (1 de gener), 
portin una antiguitat mínima de 6 mesos ingressats a la residència: s’estableix una 
bonificació del 95%. La bonificació serà sol.licitada per l’interessat/da i caldrà 
adjuntar un certificat del centre per verificar les dades anteriors“. 
 

* El nou redactat de l’article 15.2 (Quota tributària) serà el següent: “2.- A 
aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 

 
B) Bars i cafeteries 634,97 €
C) Restaurants, fondes i hotels 1.274,17 €
D) Magatzems   
     Fins a 100 m2 319,29 €
     De més de 100 m2 637,29 €
E) Tallers i forns de pa:   
     D’un treballador 265,52 €
     De 2 treballadors o més 509,68 €
F) Locals comercials i entitats bancàries 319,29 €
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G) Altres locals de serveis i tallers    
o activitats que reciclen totes les restes   130,21 €
H) Càmpings 1.442,58 €
I) Indústries, hipermercats i àrees comercials:   
     Per contenidor i dia de recollida 12,75 €
J) Edificacions en sòl rústic amb algun    
tipus d’activitat 116,56 €
K) Benzineres  265,52 €
L) Centres veterinaris 327,29 €
 

* El redactat de l’article 16.2 (Acreditament i període impositiu): “2.- Quan la 
duració temporal del servei s’estengui a diversos exercicis, l’acreditament de la taxa 
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei” se substitueix 
per “2.- El meritament de la taxa esdevé el dia 1 de gener de l’any natural. Les altes i 
baixes en el Padró de la taxa que es produeixin durant l’exercici tindran efecte dins el 
trimestre natural següent en què s’haguessin produït, aplicant-se un prorrateig 
trimestral”.  
 

* El redactat de l’article 16.3 (Acreditament i període impositiu): “3.- Respecte al 
prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General” se substitueix per “3.- Les 
empreses desconnectades del sistema de recollida i tractament de residus sòlids 
urbans estaran exemptes de la taxa”. 

 
- Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis 
en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20.4.p) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se 
substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb 
allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), (...)”. 
 
- Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per a activitats al Parc de 
Pedra Tosca.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “D’acord amb el que 
estableix l’article 57, en relació amb l’article 20.4.w), ambdós 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de 
l’esmentat text legal (...)” se substitueix per “En ús de les facultats concedides per 
l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL), i d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
estatal reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), (...)”. 
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- Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la tramitació de les 
inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments 
oberts al públic.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se 
substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb 
allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), i la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, (...)”. 
 
* Se suprimeix el segòn paràgraf de l’article 1. 
 
* El nou redactat de l’article 9 (Tarifes) serà el següent: “S'estableixen les següents 

tarifes per obtenir la quota tributària:  
 
Inspeccions de vigilància i control del risc en salut pública Inspecció 
    
Restaurants 147,97 € 
Bar- restaurant 123,31 € 
Bar 98,65 € 
Carnisseria 147,97 € 
Alimentació general 98,65 € 
Peixateries 123,31 € 
Rostisseries i plats preparats 123,31 € 
Pastisseries 98,65 € 
Forns de pa 49,32 € 
Mercats ambulants i fires 24,66 € 

    
Altres actuacions Actuació 
    
Tatuatges i pírcings 98,65 € 
Redacció d’informes 24,66 € 
Obertura d’establiments, tots els tipus 168,69 €” 

 
- Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització de columnes, 
cartelleres i d’altres instal.lacions, públiques o privades, per a l’exhibició de 
publicitat.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb 



 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple ordinari 11/07, de 29 de setembre de 2011 
 

AP11-15_00071 
 

el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se substitueix per “En ús 
de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb allò que disposen els 
articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
(...)”. 
 
- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de les taxes per ocupació o 
aprofitament especial de la via pública.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58, 20.1 i 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se 
substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb 
allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), (...)”. 
 
- Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles 
a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.  
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20.3 h) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se 
substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb 
allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), (...)”. 
 
* El nou redactat de l’article 6 (Quota tributària) serà el següent: “L’import de la taxa 

es determinarà d’acord amb les següents tarifes: 
 

a) Entrada/sortida de vehicles a través de la vorera (carrers del Polígon 
Industrial):  
-  Fins a 4 metres lineals: 200,00 €/any 
-  Excés de 4 metres lineals: 25,00 €/ml i any 
-  S’aplicarà un increment del 50% dels imports anteriors a empreses 
transportistes. 
 
b) Entrada/sortida de vehicles a través de la vorera (resta de carrers del 

municipi): 5,12 €/ml i any”. 
 
- Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per a la utilització de plaques 
de gual.  
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* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 

als articles 58 i 20.3.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se 
substitueix per “En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb 
allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), (...)”. 
  
* El nou redactat de l’article 6 (Quota tributària) serà el següent: “La quota tributària 
que correspon a la utilització de la placa de gual serà de 12,00 €/any”. 

 
- Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre desguàs de canonades 
i altres instal.lacions anàlogues en terrenys d’ús públic. 
 

* El redactat de l’article 1 (Fonament legal i naturalesa): “A l’empara del previst 
als articles 58 i 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal (...)” se substitueix per “En ús 
de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb allò que disposen els 
articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
(...)”. 

 
* El redactat de l’article 4 (Base imposable i base liquidable): “Constitueix la 

base imposable d’aquesta exacció els metres lineals de façana de la finca i la 
categoria del carrer. La base liquidable coincidirà amb la base imposable” se 
substitueix per “Constitueix la base imposable d’aquesta exacció els metres lineals 
de façana de la finca. La base liquidable coincidirà amb la base imposable”. 

 
Vista la proposta de derogació de l’”Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per a la 
tramitació d’expedients de les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de 
l’Administració Ambiental” pel fet que ja no està en vigor la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental. 
 
Vista la proposta de la nova “Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per al 
subministrament d’aigua de reg al Parc de Pedra Tosca”, quin text íntegre és el que segueix: 
 

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA 
PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE REG AL PARC DE PEDRA TOSCA. 

 
Article 1 - Fonament i naturalesa  
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL), i d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 
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reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aquest Ajuntament estableix la taxa per al 
subministrament d’aigua de reg (no potable) al Parc de Pedra Tosca.  
 
Article 2 - Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de subministrament I distribució 
d’aigua de reg (no potable) al Parc de Pedra Tosca. 
 
Article 3 - Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a què es refereix l’article 35.2 de la Llei estatal 58/2003, General Tributària que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de subministrament I distribució d’aigua 
de reg (no potable) al Parc de Pedra Tosca, que constitueixen el fet imposable de la taxa.  
 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts 
per ocupants de les artigues del Parc de Pedra Tosca diferents dels propietaris de les finques, 
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. Els substituts del contribuent 
podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.  
 
Article 4 - Responsables  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
estatal 58/2003, General Tributària i a l’Ordenança General.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat/da, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei estatal 58/2003, General Tributària.  
 
Article 5 - Bonificacions 
 
1. S’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de la taxa en aquells subjectes passius que el 
seu import no arribi als 3,00 euros per semestre. 
 
2. S’aplicarà una bonificació del 95% de la quota de la taxa en aquells subjectes passius que la 
renda dels membres que constin empadronats al seu domicili (en el moment de la petició de la 
bonificació) no superin el Salari Mínim Interprofessional de l’any en qüestió (14 pagues anuals). 
 
Aquesta bonificació serà de caràcter pregat i l’interessat/da haurà de presentar la corresponent 
sol.licitud a l’Ajuntament (abans de l’aprovació del corresponent Padró semestral), tot adjuntant la 
següent documentació: 
 

- NIF del sol.licitant (original o còpia compulsada). 
- Per a cadascuna de les persones majors de 18 anys empadronades en el domicili 

del sol.licitant s’adjuntarà: 
o  Certificats d’imputacions d’IRPF expedits per Hisenda de (o, si fos el cas, 

resum de la Declaració de Renda de l’any anterior). 
o Informes de la vida laboral emesos per la Tresoreria General de la 

Seguretat Social. 
o Certificats de l’INEM de les possibles prestacions que es percebin. 

 
L’Ajuntament es reserva el dret de sol.licitar un informe social als Serveis Socials del Consorci de 
Benestar Social de la Garrotxa per valorar l’atorgament de la citada bonificació. 
 
Article 6 - Quota tributària  
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La quota de la taxa es determinarà aplicant la següent tarifa: 1,71 €/m3. 
 
Les despeses de reparació, conservació i manteniment d’escomesa i comptador aniran a càrrec del 
propi subjecte passiu, repercutint-se el cost que tingui per a l’Ajuntament. 
 
Les despeses de connexió a la xarxa (que inclou des de la xarxa fins al comptador a peu de 
parcel.la) aniran a càrrec del propi subjecte passiu, repercutint-se el cost que tingui per a 
l’Ajuntament. 
 
Article 7 – Acreditament. 
 
La taxa s’acredita quan es realitza la prestació del servei.  
 
Article 8 - Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums 
l’import de la tarifa.  
 
2. La liquidació es practicarà per semestres naturals.  
 
3. La liquidació de la taxa serà tramesa al subjecte passiu durant mes natural següent al de 
finalització del semestre i comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l’anterior 
semestre. S’abonarà l’import de la taxa dins el preceptiu període voluntari. 
 
4. Transcorregut el corresponent termini de pagament en voluntària sense haver-se efectuat el 
pagament, s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora. Al tractar-se d’un servei no bàsic i no de prestació 
obligatòria, es podrà procedir a tallar el subministrament fins a la liquidació del deute tributari. 
 
Article 9 - Infraccions i sancions 
  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei estatal 58/2003, General 
Tributària i l’Ordenança General.  
 
Disposició addicional  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en la sessió 
celebrada el dia 29 de setembre de 2011, i que ha quedat definitivament aprovada en data ............ 
de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012 i regirà fins a la seva modificació o derogació 
expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents”. 
 
Vistos els corresponents estudis i informes. 
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Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició addicional segona 
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); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la 
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels 
articles 52.2.f) i 114.1 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); de l’article 6 de la Llei 
estatal 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics; de la Llei estatal 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària; i del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la referida proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’any 2012; la derogació de l’”Ordenança fiscal núm. 8, 
reguladora de la taxa per a la tramitació d’expedients de les activitats sotmeses al règim 
d’intervenció integral de l’Administració Ambiental” i la creació de la nova “Ordenança fiscal 
núm. 8, reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua de reg al Parc de Pedra 
Tosca”. 
 

Segon.- Sotmetre a informació pública el referit expedient, de conformitat amb el que 
disposa l’article 17.1 del TRLRHL, pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP i al Tauler d’anuncis de la 
Corporació. Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, aquells que tinguin 
un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, podran examinar 
l’expedient i presentar les al.legacions que estimin oportunes.  

 
Tercer.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 

d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al.legacions presentades. Transcorregut 
el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al.legacions, l’expedient 
quedarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap altre acord. El textos 
íntegres de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2012 i de l’“Ordenança fiscal 
núm. 8, reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua de reg al Parc de Pedra 
Tosca” es publicaran al BOP, modificacions que entraran en vigor l’1 de gener de l’any 
2012”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es de Grup municipal 
LP-PM). El regidor Sr. David Espuña exposa que estan a favor de la modificació proposada 
(inclosa la nova ordenança núm. 8), llevat tot el que fa referència a l’increment de les tarifes, 
per la qual cosa s’abstenen en aquest punt de l’Ordre del dia. 
 
12.- Proposta d’aprovació de la Moció en suport a l’escola catalana. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
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Proposta d’aprovació de la Moció en suport a l’escola catalana. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la Moció en suport a l’escola catalana. 
 
Moció: 
 
El Tribunal Constitucional, en la sentència de 28 de juny de 2010, relativa a l’Estatut de 
Catalunya, entre d’altres aspectes, anul.la la preeminència del català sobre el castellà en 
alguns àmbits, com és l’educatiu, i determina que l’Estatut no impedeix el dret a rebre 
l’ensenyament en castellà com a llengua vehicular. 
 
Posteriorment, el Tribunal Suprem espanyol va dictar tres sentències (de 20 d’octubre de 
2010, de 27 d’octubre de 2010 i de 17 de novembre de 2010) que qüestionen el paper del 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, indicant que el castellà 
també ha de ser llengua vehicular. Aquest fet atempta clarament contra l’escola catalana, 
un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació 
dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon 
nivell d’educació i cohesió social. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular ha donat força i 
solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses 
institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, 
en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficial a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat 
espanyol. En definitiva, el model d’immersió lingüística en català garanteix el coneixement 
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori. 
 
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal.liar el greu desequilibri que 
viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials 
i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves 
de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Manifestar el rebuig a les citades sentències del Tribunal Suprem espanyol, 
que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 

Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 
com tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 

Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 
aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de 
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
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Quart.- Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i al Govern de la Generalitat”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
13.- Acords d’urgència. 
 
Finalment no hi ha cap acord d’urgència a adoptar. 
 
14.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors/es. El regidor Sr. David 
Espuña exposa que al carrer Roure (darrere el Vertisol) no hi ha voreres i els vehicles 
aparquen als dos costats. Fa avinent que alguns veïns li han indicat que hi ha dificultats 
per anar-hi a peu. Demana si es farà alguna actuació. El Sr. Alcalde comenta que estan 
esperant que acabin les obres d’aixamplament de la carretera de Sant Privat per part de la 
Diputació de Girona i que, llavors, s’hi actuarà. 
 
El regidor Sr. David Espuña demana, donat que a la campanya electoral van dir que se 
solucionaria, quines gestions han fet per trobar alternatives al trànsit de la travessera 
urbana. El Sr. Alcalde li respon que gestions se n’han fet moltes, però que no hi ha cap 
solució encara. Exposa que Carreteres de la Generalitat no vol girs a l’esquerra. Comenta 
que hi estan a sobre per trobar les solucions. 
 
El regidor Sr. David Espuña afirma que ha tingut coneixement que s’ha acomiadat el 
gerent de la societat municipal Empris, SL i demana al Sr. Alcalde com s’ha produït aquest 
acomiadament. Aquest li respon que ha estat un acomiadament objectiu i que s’ha arribat 
a un acord per indemnitzar-lo amb 35 dies per any treballat. Fa avinent que Empris, SL es 
podrà acollir al 40% de FOGASA (sobre 20 dies) i que el cost que ha tingut ha estat d’uns 
19.000 euros. El motiu de l’acomiadament ha estat que el seu lloc de treball estava buit de 
contingut. El regidor Sr. David Espuña exposa que, amb els 75.000 euros de la fusió de 
Càmping Garrotxa, SL amb Empris, SL, van deixar una empresa sanejada i li sembla que 
l’acomiadament és una acció precipitada pel fet que es perden una part dels recursos 
obtinguts amb la fusió, a més a més d’haver disminuït els ingressos de la piscina. 
 
El regidor Sr. Lluís Guillaumes comenta que la decisió de prescindir del gerent és una 
decisió molt estudiada, que és un càrrec prescindible en els moments actuals i que el 
dèficit de la societat s’ha doblat en 5 anys. El regidor Sr. David Espuña exposa que fa 2 
mesos van dir que serien sensibles a l’atur i que això demostra que no ho són gaire. 
També fa avinent que una decisió confidencial com l’acomiadament d’una persona era vox 
populi, que ho sabia la gent del poble, que ell se’n va assabentar per gent de fora de 
l’Ajuntament abans que l’acomiadament es dugués a terme. El regidor Sr. Lluís Guillaumes 
està d’acord en què hauria d’haver estat així. El regidor Sr. David Espuña comenta que 
aquest no és l’únic tema que ha sortit de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde exposa que no és 
cert. El regidor Sr. David Espuña diu que sí i que calia una mica de respecte per al Sr. 
Pere Torrent. Afirma que tenien tot el dret legítim de mantenir-lo o no en el carrec. En 
definitiva, demana que es vigili la informació que surt de l’Ajuntament, tant per a un bé de 
l’Equip de Govern com de tots. 
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El Sr. Alcalde exposa que, com a persona, no tenia res en contra del Sr. Pere Torrent. En 
canvi sí com a gerent: no havia de consultar el dia a dia de la societat amb el seu president 
(la meva persona). Afirma que el Sr. Pere Torrent li havia reconegut que la figura de gerent 
de la societat havia perdut la seva raó de ser. Exposa, a més, que s’havien buscat 
alternatives abans del seu acomiadament.  
 
El regidor Sr. David Espuña afirma que la decisió és d’ells i demana que el Ple agraiexi els 
serveis prestats per part del Sr. Pere Torrent durant els 15 anys que ha estat a la institució. 
Tots els regidors/es accedeixen a agrair els serveis prestats. El Sr. Alcalde afirma que el 
Sr. Pere Torrent és coneixedor, mitjançant la seva persona, de l’agraïment pels serveis 
prestats.  
 
El regidor Sr. David Espuña exposa que li va saber greu que, en el Ple anterior, se’ls 
retregués el tema de les concessions municipals perquè ells no n’havien estat els 
promotors, quan, per al cas del Garden, el Sr. Lluís Guillaumes, tal com consta a l’acta del 
Ple de 1995, hi havia votat a favor. Afirma que, per tant, ell no és un mentider i que li sap 
molt greu que a la campanya electoral haguessin emprat el tema de les concessions 
contra l’aleshores Equip de Govern quan el propi Sr. Guillaumes hi havia votat a favor el 
1995.  
 
El regidor Sr. Lluís Guillaumes exposa que no estava d’acord amb la concessió i que per 
això va plegar com a regidor. A més a més, fa avinent que ell mateix va signar el 
contenciós contra les concessions atorgades per l’Ajuntament. També exposa que en un 
Ple anterior al que cita el Sr. Espuña hi va haver molt enrenou i no es va aprovar tirar 
endavant la concessió del Garden. El regidor Sr. David Espuña només deixa clar que no 
vol quedar com un mentider, que el Sr. Guillaumes va votar a favor de la concessió del 
Garden. El regidor Sr. Lluís Guillaumes respon que també va ser un gran negoci recuperar 
l’Òliba per 190.000 euros. El regidor Sr. David Espuña li confirma que sí que va ser un 
gran negoci, que es va recuperar per reduir el termini de la concessió feta per l’Alcalde de 
l’aleshores. Afirma que tothom és responsable dels seus actes i que ara els tocarà a ells 
fer les noves concessions. 
 
La regidora Sra. Estel Muntada exposa que voldria comentar el tema del preu del 
menjador de la nova escola de les Preses. Fa avinent que no veu bé que es posi com a 
monitor de menjador escolar una persona que no té res a veure amb el món educatiu, que 
no es pot anar només per un tema econòmic, que s’ha tingut poc tacte a nivell educatiu. La 
regidora Sra. Elisa Boix comenta que es va parlar del tema amb la Carme Plana i que 
estava consensuada amb mestres i AMPA. Afirma que ha lluitat molt per aquest tema i que 
no té coneixement de cap queixa. El regidor Sr. Lluís Guillaumes exposa que només són 3 
hores diàries i que té el carnet de manipuladora d’aliments. El Sr. Alcalde comenta que 
estava ben consensuat, tant amb la Raquel Quicios com amb la Carme Plana. El regidor 
Sr. Lluís Guillaumes explica que volen mimar l’escola, que, a més, han ofert la Sra. Esther 
Gumbao per dur a terme tasques administratives durant 1,5 hores diàries. El Sr. Alcalde 
comenta que, tant la Raquel com la Marta, estan advertides per a què, per a qualsevol 
incidència, la comuniquin a ell mateix i a l’Elisa. També fa avinent que es reduirà alguna 
hora de l’agutzil els caps de setmana per a què, en dies lectius, estigui mitja hora per 
regular el trànsit a la sortida de l’escola. Finalment, la regidora Sra. Elisa Boix demana 
que, si detecten qualsevol incidència, la hi comuniquin. 
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El regidor Sr. Josep Ayats vol deixar constància del descontrol que va existir al Festival 
ÉsDansa el dia de la recepció. Comenta que el piscolabis va ser correcte, però que a 
l’entrada del recinte hi va haver una tria. Pel descontrol que hi va haver els regidors/es del 
seu Grup es van sentir clarament discriminats, havent-se d’emplaçar a les files 40 ò 50. 
Afirma que els llocs buits de la part davantera van ser per a familiars, amics i coneguts de 
l’Equip de Govern. Demana que no torni a passar un fet com aquest. 
 
El Sr. Alcalde afirma que no hi va haver cap sectarisme, que va ser una errada clara i 
contundent del personal de suport de la Marboleny, però que l’assumeix ell. El regidor Sr. 
Lluís Guillaumes exposa que li va saber greu per ells i que es va sentir fatal. La regidora 
Sra. Anna M. Ibáñez afirma que, fos com fos, hi va haver una tria abans d’entrar. El Sr. 
Alcalde reconeix que, a davant, hi van acabar anant alcaldes i regidors d’altres 
ajuntaments i que li sap greu. La regidora Sra. Elisa Boix exposa que l’any vinent serà 
diferent i que ja tenen una alternativa. El Sr. Alcalde diu que totes les persones de la 
recepció entraran pel carrer de Can Sala i s’evitarà el problema actual. 
 
El regidor Sr. Josep Ayats demana com està l’obra d’edificació d’en Morera al carrer Volcà 
Racó. El regidor Sr. Josep M. Cros comenta que ja van col.locar una tanca d’obres al 
costat de la passera. El regidor Sr. Josep Ayats ho veu correcte com una solució temporal 
però considera que caldria que hi instal.lessin llums de senyalització i un cartell de 
disculpin les molèsties per les obres. Creu que també haurien de refer tota la passera 
municipal al concloure les obres. També considera que cal estar amatents, des de bon 
principi, a on es fixen els fonaments de la casa, donat que ha de deixar una separació de 3 
metres, al marge de la tanca que es pugui construir al costat de la passera. El Sr. Alcalde 
comenta que ho vigilaran. 
 
La regidora Sra. Anna M. Ibáñez comenta que el passatge Girona és d’entrada obligatòria i 
hi circulen vehicles en direcció contrària. El Sr. Alcalde diu que n’està al cas i que enviaran 
cartes per evitar aquests actes d’incivisme. En aquest sentit, la regidora Sra. Estel 
Muntada demana que també es passin cartes als pares i mares de la Llar d’Infants per a 
què no aparquin al davant. 
 
La regidora Sra. Anna M. Ibáñez demana si s’han tret les pilones de plàstic instal.lades de 
l’Avinguda Constitució a l’Espai de Dansa. El Sr. Alcalde respon afirmativament i explica 
que es van enretirar per al Festival ÉsDansa i que es reposaran després de la Gala. 
 
La regidora Sra. Anna M. Ibáñez demana si està previst, a la zona dels reductors de 
velocitat a l’Avinguda Constitució i a l’Avinguda Zona Esportiva, instal.lar pilones per evitar 
que els cotxes pugin a la vorera. El Sr. Alcalde exposa que pren nota per solucionar el 
problema. 
 
El regidor Sr. Lluís Guillaumes comunica que estan fent reunions amb el Consell Comarcal 
de la Garrotxa, l’IMPC d’Olot... per unificar els serveis de promoció econòmica a la 
comarca. El Sr. Alcalde exposa que els usuaris del Centre d’Empreses es distribueixen de 
la següent manera: 60% d’Olot, 30% de la comarca i 10% de les Preses. En canvi la 
despesa és 100% nostra. Per això es volen unificar duplicitats i que tothom contribueixi a 
la despesa. 
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D’altra banda, el Sr. Alcalde exposa que en el passat Consell d’Alcaldes es va parlar de 
dur a terme una nova concessió per a la gossera comarcal, la qual passarà a tenir un cost 
anual de 54.000 euros a 120.000 euros. Actualment la gossera disposa de 70 animals. Per 
finançar aquests costos s’ha fet una proposta de crear una taxa municipal. 
 
Finalment, el regidor Sr. David Espuña demana saber si hi ha alguna limitació legal sobre 
el nombre de caps de bestiar que hi pot haver en finques de sòl urbà, més que tot per als 
problemes de sorolls, pudors, filtracions... El Sr. Alcalde exposa que, un cop ho hagin 
consultat, se li comunicarà. 
 
Abans de concloure la sessió, el Sr. Alcalde reparteix un exemplar del programa de la Gala 
a cadascun dels regidors/es. 
 
 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent 
les 10 i 5 minuts del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, 
estenc aquesta acta que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Pere Vila     En dono fe - Josep Rovira 
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