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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  14/09. 
Data:  Dimarts, 30 de desembre de 2014. 
Caràcter:  Extraodinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De les 20:32h del vespre fins a les 20:52h de la nit. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

 
 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 
 
Alcalde/president:   Sr. Pere Vila Frigola, alcalde (CIU). 
Regidors/es:  Sr. Lluís Guillaumes Picart, segon tinent d’alcalde i tresorer-

recaptador (CiU). 
Sr. Lluís Xancó Vilas, tercer tinent d’alcalde (CiU). 
Sra. Elisa Boix Valmaña, regidora (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla, regidora (LP-PM).  
Sr. David Espuña i Colomer, regidor (LP-PM).   

 
 

Secretària interventora:  Sra. Olga Fornós i Mir. 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:     
 
El regidor, Sr. Josep M. Cros Roca, primer tinent (CiU). 
La regidora, Sra. Esther Pagès i Ayats, regidora del Grup municipal (LP-PM).  
El regidor, Sr. Josep Ayats Nogué, regidor (LP-PM). 
 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 
 
1.- Proposta d’aprovació de les actes de les sessions ordinàries núm. 14/07 i 14/08 
celebrades els dies 23 de setembre de 2014 i el 18 de novembre de 2014. 
2.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural 
d’interès general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 
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3.- Proposta de ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’iniciatives 
locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA), aprovada per la seva 
Assemblea general en la sessió de data 25 de novembre de 2014. 
4.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta de govern local, en la sessió 
ordinària de data 18 de novembre de 2014, pel qual s’aprova el Conveni per al cofinançament 
dels serveis d’ensenyament, cultura i esports entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses. 
5.- Proposta d’aprovació de creació i posada en funcionament de la Seu electrònica del 
municipi de les Preses. 
6.- Proposta d’aprovació de resolució de diversos recursos de reposició presentats contra 
l’aprovació definitiva de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per a 
l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”. 
7.- Proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al desenvolupament del Programa de treball i 
formació a la Garrotxa per l’any 2014. 
8.- Proposta d’aprovació d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’AOC, a través del Portal e-FACT. 
9.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL (aprovació d’adhesió al Punt general 
d’entrada de factures electròniques de l’AOC, a través del Portal e-FACT i aprovació de l’acta 
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 les actes de les sessions ordinàries núm. 14/07 i 
14/08 celebrades els dies 23 de setembre de 2014 i el 18 de novembre de 2014. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de les actes de les sessions ordinàries núm. 14/07 i 14/08 celebrades 
els dies 23 de setembre de 2014 i el 18 de novembre de 2014.  
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de les actes de les sessions ordinàries núm. 14/07 i 14/08 
celebrades els dies 23 de setembre de 2014 i el 18 de novembre de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Sr. alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte a les 
actes de les sessions ordinàries núm. 14/07 i 14/08 celebrades els dies 23 de setembre de 
2014 i el 18 de novembre de 2014, les quals han estat facilitades prèviament. 
 
Vist que ningú demana la paraula. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Primer.- Aprovar l’acta de les sessions ordinàries núm. 14/07 i 14/08 celebrades els dies 
23 de setembre de 2014 i el 18 de novembre de 2014. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots favorables del regidor/a (LP-PM)). 

 
2.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter 
cultural d’interès general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les 
Preses i l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U (SOREA). 
 
El Sr. alcalde presenta i explica els punts principals de la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès 
general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural 
d’interès general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 
 
Fets i Fonaments de Dret:  
 
Vista la corresponent proposta de Conveni: 

 
“REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Pere Vila Frigola, amb NIF núm. 77895132C, alcalde de l’Ajuntament de les 
Preses, amb el CIF núm. P1714800H, amb seu al carrer Major, 2 de les Preses (CP 17178), assistit 
en aquest acte per la secretària interventora de la Corporació, la Sra. Olga Fornós i Mir, qui dóna fe 
d’aquest acte, en virtut del que estableix l’article 1.1 a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, de règim jurídic dels funcionaris de l’administració local. 
 
I de l’altra, el Sr. Andreu Masferrer i Clariana, amb NIF número 46345313Z, major d’edat, amb domicili 
professional al carrer Pescadors 21, 2n pis, del municipi de Roses (CP 17480), actuant en qualitat 
d’apoderat de l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (en 
endavant SOREA), amb NIF número A-08146367, domiciliada a l’avinguda Diagonal 211, de la ciutat de 
Barcelona (CP 08005), segons apoderament que consta en el protocol número 1.540 atorgat, en data 
17 de juny de 2009, davant del Notari de Barcelona, el Sr. Francisco Armas Omedes, la qual es troba 
degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. 
 
Ambdues parts, es reconeixen la capacitat legal suficient per a atorgar aquest acte, i perquè així en quedi 
constància en aquest conveni, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el municipi de les Preses va acollir  durant els dies 19 al 24 d’agost de 2014, el Festival 
Internacional d’Esdansa del municipi que es celebra cada any, organitzat, entre d’altres entitats del 
municipi, per l’Ajuntament de les Preses, amb activitats molt diverses, com: espectacles de dansa 
tradicional i popular, concerts, balls, tallers de dansa tradicional per a joves, etc. 
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II.- Que l’empresa SOREA, en la seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats 
amb el cicle integral de l’aigua al terme municipal les Preses, està interessada en col·laborar amb 
l’Ajuntament de les Preses, per tal de promoure i desenvolupar dins el seu terme municipal activitats de 
caràcter cultural; entenent que la cultura és una de les millors inversions per a la qualitat de vida dels 
ciutadans del municipi, i un element bàsic de cohesió social i de benestar dels ciutadans. 
 
III.- Que l’empresa SOREA, amb aquesta voluntad de col·laboració amb l’Ajuntament, per tal de 
promoure i desenvolupar, dins el terme municipal de les Preses, activitats de caràcter cultural d’interès 
general, en totes aquelles manifestacions que poden revestir, fa efectiva la seva col·laboració mitjançant 
la signatura del present document amb una aportació econòmica única en els termes que en aquest 
extrem estableix l’article 25, en relació a l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense ànims de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
De conformitat amb el que s’ha exposat, les parts convenen en formalitzar el present conveni de 
col·laboració que es subjectarà a les següents, 

 
CLÀUSULES 
 
Primera.- OBJECTE 
 
L’Ajuntament les Preses i l’empresa SOREA acorden subscriure el present Conveni de col·laboració en 
activitats de caràcter cultural d’interès general, d’acord amb les determinacions de l’article 25, en relació 
a l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i 
dels incentius fiscals al mecenatge.  
 
La mercantil SOREA, dins del marc del present Conveni, es compromet a realitzar una aportació 
econòmica de tres-cents euros (300,00 €), en concepte de col·laboració en la celebració dels actes 
esmentats a l’antecedent primer d’aquest document. 
 
Aquesta  aportació econòmica es farà efectiva per l’empresa SOREA, mitjançant transferència bancària 
al compte bancari titularitat de l’Ajuntament de les Preses número ES47 2100 8184 0023 0002 2161, 
lliurant l’Ajuntament de les Preses l’oportuna carta de pagament a favor de l’empresa SOREA, la qual 
reflectirà l’aportació econòmica realitzada. 
 
Tanmateix, l’Ajuntament les Preses es compromet a destinar l’esmentada aportació econòmica per 
cobrir les despeses ocasionades amb motiu de la celebració dels esmentats actes de caire cultural. 
 
Segona.- DIFUSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE SOREA 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament les Preses es compromet a fer constar el logotip i el nom de l’empresa 
SOREA, com a entitat col·laboradora a les instal·lacions i/o material publicitari en el marc de la celebració 
de les activitats de caràcter cultura i d’interès  general referenciades en la  part expositiva del present 
document. 
 
Tercera.- TRACTAMENT FISCAL  
 
D’acord amb el què estableix l’article 25.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense ànims de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, la difusció i publicitat de la 
col·laboració de l’empresa SOREA, no constituexi una prestació de serveis als efectes de l’Impost 
sobre el valor afegit (IVA), motiu pel qual l’aportació realitzada no estarà gravada pel referit tribut 
estatal. 
 
De la mateixa manera, atenent als criteris adoptats per la Direcció general de tributs, en la seva 
Resolució, de data 9 de març de 1.999, la manca d’onerositat d’aquest conveni determina la seva no 
subjecció a l’Impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 6.1 del Reial decret legislatiu 
1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost de transmissions 
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patrimonials, i a l’article 10.1 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que regula aquest impost. 
 
Finalment, fer constar que, atenent al caràcter del present Conveni, l’aportació realitzada tampoc 
resta subjecta a l’Impost de successions i donacions (ISD), per aplicació d’allò establert a l’article 3.c) 
del Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost de 
successions i donacions (ISD).  
 
Quarta.- DURADA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té una durada d’un any, és a dir que serà vigent fins el 29 de desembre de 2.015. 
 
Cinquena.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Pel cas dels possibles litigis que del present conveni es poguessin derivar, les parts, de mutu acord, 
estableixen com a competents els Jutjats i Tribunals amb jurisdicció al terme municipal les Preses.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès 
general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots favorables del regidor/a (LP-PM)). 
 
3.- Proposta de ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del 
Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), aprovada per la seva Assemblea general en la sessió de data 25 de 
novembre de 2014. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta de ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’iniciatives 
locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA), aprovada per la seva 
Assemblea general en la sessió de data 25 de novembre de 2014. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell 
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA), aprovada per 
la seva Assemblea general en la sessió de data 25 de novembre de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha comunicat que la 
seva Assemblea general va aprovar, en data 25 de novembre de 2014, un acord de 
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modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), i alhora, per 
cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, tot 
sol·licitant que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els 
seus membres, per a la seva ratificació. 
 
Vist que les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de 
membres de la Junta executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents 
Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen 
qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta executiva i 
Assemblea general, al quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords 
d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al 
repartiment de facultats entre Assemblea, Junta executiva i el President. 
 
Vist que els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que 
regula les organitzacions associatives d'ens locals i el registre corresponent (art. 15), 
estableixen que per modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens 
locals associats, adoptat per majoria absoluta. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’iniciatives locals 
per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA), aprovada per la seva Assemblea 
general en sessió de data 25 de novembre de 2014. 

 
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels 

Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma: 
 
Article 13 
 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret 
propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els 
representants de les comarques i els municipis associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o 
regidors. Els representants podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la 
delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre no 
podrà rebre més de cinc delegacions.  
 
2. (..) 
3. (..) 
4. (..) 
 
Article 14 
 
L’Assemblea General té les facultats següents: 
 
a) Modificar els Estatuts. 
b) Elegir el president. 
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i dels 
municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l'activitat. 
d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a la fixació 
de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan 
de govern. 
f) Acordar la dissolució del Consell. 
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g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats. 
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes d'associats per una raó 
distinta a la de separació definitiva. 
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica. 
 
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i no limita 
les atribucions de l'Assemblea General. 
 
Article 15 
 
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel President i un 
màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General d'entre els seus membres, 
d'acord amb les regles següents:  
 
 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona. 
 
 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6,  i l'elecció haurà de 
recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada. 

 
 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels trams 
següents:  
 

 municipis fins a 1.000 habitants 
 municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 
 municipis amb població superior a 5.000 habitants 

Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació 
 Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. 

 
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el vistiplau del 
president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 
 
Article 17 
 
La Junta Executiva té les facultats següents: 
 
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així 
mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i 
directrius que estableixi l'Assemblea. 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i 
per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. 
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres del 
Consell han de satisfer. 
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que es 
compleixin els acords que s'hi adoptin. 
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general 
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi i 
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 
h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran adoptar criteris i límits 
per tal de delegar en el President algunes d'aquestes facultats. 
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 
j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més eficient i 
eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 
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k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a 
proposta dels mateixos grups. 
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per 
aconseguir: 
 
- subvencions o altres ajuts. 
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  
 
m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la 
primera reunió de l'Assemblea General. 
n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de govern del 
Consell o que li hagi estat delegada expressament. 
 
Article 18 
 
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per l’Assemblea d’entre els 
seus membres. 
 
2. Són pròpies del president les funcions següents: 
 
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta 
Executiva. 
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Executiva. 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General 
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva 
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar 
dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 36. 
i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea 
General o la Junta Executiva. 
 
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la Junta 
Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta. 
 
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, absència o 
malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus membres. 
 
Article 25 
 
1. (..) 
 
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i per 
escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir 
l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació necessària ha d'estar a disposició 
dels socis al local social. 
 
3. (..) 
 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les deliberacions, el text 
dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 
 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/09, de 30 de desembre de 2014 

 

AP14-09_000171 

L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos interventors 
designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà comunicada a tots els ens locals 
associats. 
 
Article 26 
 
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a l’efecte de la 
realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la meitat més un dels 
membres associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari o les persones que els 
substitueixin.  
 
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament constituïda amb la 
presència de tres membres a més del president i del secretari. 
 
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del 
dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer directament a l'Assemblea, que 
decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no 
inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix la majoria de les persones presents. 
 
Article 27 
 
1. (..) 
 
2. (..) 
 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la constitució 
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal el vot favorable de 
les dues terceres parts dels socis presents.  
 
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, adoptat per 
majoria absoluta. 
 
Article 29 
 
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat convocada 
amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A falta de quòrum, se 
celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient la presència de dos membres a 
més del president i del secretari. 
 
2. (..)  
 
3. (..) 
 
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.” 
 

Tercer.-  Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 
 
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del 
text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots 
els ens associats. 
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als 
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals. 
 
Quart.-  Comunicar els presents acords al CILMA. 
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Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots favorables del regidor/a (LP-PM)). 
 
4.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta de govern local, en la 
sessió ordinària de data 18 de novembre de 2014, pel qual s’aprova el Conveni 
per al cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta de govern local, en la sessió ordinària 
de data 18 de novembre de 2014, pel qual s’aprova el Conveni per al cofinançament dels 
serveis d’ensenyament, cultura i esports entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la ratificació de l’acord adoptat per la Junta de govern local, en la sessió 
ordinària de data 18 de novembre de 2014, pel qual s’aprova el Conveni per al 
cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses. 
  
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en data 25 de març de 2014, el Ple de la Corporació va aprovar l’avocació de les 
competències delegades pel Ple a la Junta de govern local, en la sessió extraordinària, de 
data 22 de juny de 2011. 
 
Vist que, en data 18 de novembre de 2014, la Junta de govern local reunida en sessió 
ordinària, per motius d’urgència, va adoptar, entre d’altres, l’acord que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Vista la col·laboració dels ajuntaments de la comarca que es preveu en el cofinançament dels 
serveis comarcals vinculats a l’àmbit de l’ensenyament, cultura i esports, que fins el moment, havia 
assumit en la seva integritat el Consell Comarcal de la Garrotxa, conjuntament amb l’Ajuntament 
d’Olot i altres administracions, com la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que els serveis d’àmbit comarcal vinculats a ensenyament, cultura i esports als quals es fa 
referència són: 
 

 La   Unitat   d’Escolarització   Compartida   (UEC)   –   Conveni   Institut Municipal d’Educació 
d’Olot. 
 Recursos Educatius - Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot. 
 Cantània - Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot. 
 Consorci per a la Normalització Lingüística – Oficina comarcal 
 Consell Esportiu de la Garrotxa 
 Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
 Programa  de  Qualificació  Professional  Inicial  –  Pla  de  Transició  al Treball (PQPI – PTT). 

 
Vist que en el Consell d’Alcaldes celebrat en data 12 de juny del 2014, tots els ajuntaments de la 
comarca van aprovar, de forma voluntària, la proposta de cofinançament dels serveis d’ensenyament, 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/09, de 30 de desembre de 2014 

 

AP14-09_000173 

cultura i esports pels anys 2014 i 2015. Aquesta acceptació suposa el finançament per part dels 
ajuntaments del 40% de la quantia total que fins el moment assumia íntegrament el Consell Comarcal 
de la Garrotxa. Així mateix, s’estableix com a criteri de distribució el nombre d’habitants de cada 
municipi. 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni presentada pel Consell comarcal de la Garrotxa, la qual 
que es transcriu a continuació: 
 
“REUNITS 
 
L’Il· lm. Sr. Joan Espona i Agustín, com a president del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb seu a Olot (la 
Garrotxa), avinguda Onze de Setembre, 22. 
 
I l’Il· lm. Sr. Pere Vila i Frigola, com a alcalde de l’Ajuntament de les Preses, amb seu a les Preses (la Garrotxa), 
carrer Major, 2. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, en data 12 de desembre 2013, el 
pressupost per a l’any 2014. Un pressupost amb una previsió d’ingressos inferior a la d’exercicis anteriors i 
que motiva al Consell Comarcal de la Garrotxa a realitzar ajustos en el finançament de determinats serveis 
comarcals. 

II. Que una de les mesures d’ajust pressupostari que es preveu és la col·laboració dels ajuntaments de la 
comarca en el cofinançament dels serveis comarcals vinculats a l’àmbit de l’ensenyament, cultura i esports, que 
fins el moment, havia assumit en la seva integritat el Consell Comarcal de la Garrotxa, conjuntament amb 
l’Ajuntament d’Olot i altres administracions, com la Generalitat de Catalunya. 

III. Que els serveis d’àmbit comarcal vinculats a ensenyament, cultura i esports als quals es fa referència en 
aquest conveni són: 

 La   Unitat   d’Escolarització   Compartida   (UEC)   –   Conveni   Institut Municipal d’Educació d’Olot. 
 Recursos Educatius - Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot. 
 Cantània - Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot. 
 Consorci per a la Normalització Lingüística – Oficina comarcal 
 Consell Esportiu de la Garrotxa 
 Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
 Programa  de  Qualificació  Professional  Inicial  –  Pla  de  Transició  al Treball (PQPI – PTT). 
 

IV. Que en el Consell d’Alcaldes celebrat el 12 de juny del 2014, tots els ajuntaments de la comarca van aprovar, 
de forma voluntària, la proposta de cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports pels anys 2014 i 
2015. Aquesta acceptació suposa el finançament per part dels ajuntaments del 40% de la quantia total que fins el 
moment assumia íntegrament el Consell Comarcal de la Garrotxa. Així mateix, s’estableix com a criteri de 
distribució el nombre d’habitants de cada municipi 

V. Que el cofinançament plantejat suposa que els ajuntaments realitzin una aportació establerta d’acord amb el 
nombre d’habitants de cada municipi, tot de conformitat amb el que preveu l’article 41 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització comarcal de Catalunya. 

D'acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 
aquest document, i 
 
CONVENEN 
 
Primer: 
 
L’Ajuntament de les Preses acorda el compromís de pagament de 2.721,71 euros anuals en concepte de 
cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports d’àmbit comarcal mencionats anteriorment, de 
manera excepcional i per un termini de dues anualitats: 2014 i 2015. 
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Segon: 
 
Segons la disponibilitat pressupostària de cada ajuntament, el Consell Comarcal de la Garrotxa accepta el 
pagament de l’anualitat corresponent a l’any 2014 durant l’exercici 2015, amb l’objectiu que aquest 
cofinançament no suposi un greuge econòmic per al pressupost municipal. 
 
L’Ajuntament de les Preses es compromet al realitzar el pagament de dues anualitats de 2.721,71 euros 
cadascuna, en les següents condicions i terminis: 
 

 L’anualitat corresponent a 2014 es farà efectiva abans del 31 de març de 2015. 

 L’anualitat  corresponent  a  2015  es  farà  efectiva  abans  del  31  de desembre de 2015. 

El mitjà de pagament d’ambdues anualitats serà el que es pacti amb el servei de Comptabilitat del 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Tercer: 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a garantir els serveis d’ensenyament, cultura i esports 
d’àmbit comarcal amb el compromís de qualitat que en exercicis anteriors. Al final de cada anualitat el Consell 
Comarcal de la Garrotxa es compromet a fer arribar a l’Ajuntament de les Preses una memòria resum dels 
serveis prestats i les dades d’interès relatives als mateixos, o bé, i en el marc d’un Consell d’Alcaldes, donar 
compte i fer balanç del funcionament d’aquests serveis. 
 
Quart: 
 
Al final de l’anualitat de 2015, el Consell Comarcal de la Garrotxa de forma conjunta amb els ajuntaments de 
la comarca es compromet a revisar aquest conveni i, segons el marc legislatiu i econòmic del moment, 
valorar i establir, de forma consensuada, un sistema que permeti continuar finançant, si s’escau, la prestació 
dels serveis d’ensenyament, cultura i esports.” 
 
Ateses les determinacions dels articles 303 i següents del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, pel qual s’aprova la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i 
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. 
 
A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar el Conveni per al cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports entre 

el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses. 
 
Segon.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Tercer.- Ratificar els presents acords davant el Ple de la Corporació.” 
 

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

Primer.-  Ratificar l’acord adoptat per la Junta de govern local, en la sessió ordinària de 
data 18 de novembre de 2014, pel qual s’aprova el Conveni per al cofinançament dels 
serveis d’ensenyament, cultura i esports entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses, amb vigència durant els anys 2014-2015. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots favorables del regidor/a (LP-PM)). 
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5.- Proposta d’aprovació de creació i posada en funcionament de la Seu 
electrònica del municipi de les Preses. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
Proposta d’aprovació de creació i posada en funcionament de la Seu electrònica del municipi de les 
Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de creació i posada en funcionament de la Seu electrònica del municipi 
de les Preses 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la necessitat de crear i posar en funcionament la Seu electrònica del municipi de les Preses, per 
tal de garantir el dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb les Administracions públiques per 
mitjans electrònics, d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics (en endavant LAECSP). 
 
Vistes les determinacions de la Disposició final tercera. 4) de la LAECSP que regula l’entrada en vigor 
de l’article 6.1 del mateix text legal en l’àmbit de l’Administració local. 
 
Vist que la creació i posada en funcionament de la Seu electrònica d’aquest municipi s'ajusta als 
principis de publicitat oficial, interoperabilitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, 
accessibilitat i neutralitat. 
 
Vistes les determinacions de l’article 10 la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics. 
 
Vist allò establert en l’article 4 de l’ Ordenança reguladora de l’Administració electrònica a 
l’Ajuntament de les Preses (en endavant OAE). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Crear i posar en funcionament la Seu electrònica de l'Ajuntament de les Preses, 
disponible a l’URL https://www.seu.cat/lespreses/index, la titularitat, gestió i administració de la qual 
correspon a aquest Ajuntament. 
 

Segon.- La Seu electrònica està subjecta als principis de publicitat oficial, interoperabilitat, 
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat i neutralitat. 

 
Tercer.- La Seu electrònica de les Preses serà accessible a tots els ciutadans tots els dies de 

l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia. Només per raons justificades de manteniment tècnic u 
operatiu es podrà interrompre, pel temps imprescindible, l’accessibilitat a la mateixa. 

 
Quart.- D’acord amb la Disposició final tercera de la LAECSP, i amb l’objectiu de garantir els drets 

dels ciutadans reconeguts en l’article 6 d’aquesta llei, l’Ajuntament de les Preses farà públic a la Seu 
electrònica municipal els procediments i actuacions adaptats a la llei mitjançant la publicació d’un 
catàleg de procediments i actuacions disponibles pels ciutadans, el qual mantindrà actualitzat. 

 
Cinquè.- Establir que la publicació en el Tauler d’edictes de la Seu electrònica de les Preses tindrà 

caràcter complementari a la publicació en el Tauler d’anuncis municipal, sens perjudici de que 
aquesta pugui ser substituïda per la publicació electrònica en aquells casos en que ho determini la 
normativa aplicable. 

https://www.seu.cat/lespreses/index
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Sisè.- Des de la Seu electrònica de les Preses es tindrà accés al Perfil del contractant de 

l'Ajuntament de les Preses, ajustant-se el seu contingut al que disposa la normativa en matèria de 
contractació pública. 

 
Setè.- La Seu electrònica de les Preses tindrà el contingut establert en la legislació aplicable, i com 

a mínim allò determinat en l’article 4 de l’OAE: 
 
 Àmbit d’aplicació de la seu electrònica. 
 Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar en cada supòsit en l’exercici 
del seu dret a comunicar-se amb l'Ajuntament de les Preses i per a la formulació de suggeriments i 
queixes. 
 Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles.  
 Eventualment, publicacions dels diaris o butlletins oficials. 
 Relació de sistemes de signatura electrònica admesos. 
 El sistema de verificació dels certificats de la Seu i dels segells electrònics. 
 Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic. 
 Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se. 
 Indicació de la data i hora oficial. 
 Indicació dels dies que es consideren inhàbils. 
 Indicació dels models o sistemes electrònics de sol·licitud. 
 informació sobre l'organització administrativa, les seves competències, les autoritats, el personal 
directiu i el personal a llur servei responsables de la tramitació i dels procediments administratius i 
de la prestació dels serveis públics, i també la relació actualitzada dels llocs de treball, de llur 
funcions i les taules retributives corresponents. 
 Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans i ciutadanes i, en 
particular, els que fan referència als requisits jurídics i tècnics que estableix l'ordenament jurídic per 
als projectes, les actuacions o les sol·licituds; els procediments administratius que tramita, precisant-
ne els terminis i el sentit del silenci; el perfil de contractant; les convocatòries i i les resolucions 
d'ajuts i subvencions; l'accés i la selecció del personal, i el Catàleg de dades i documents 
interoperables que són en poder de les administracions públiques. 
 Informació sobre l'activitat de l'Ajuntament i, en particular, la informació relativa als serveis 
públics prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat i els cartes de serveis, i també la 
informació relativa als acords presos, de conformitat amb el que estableix llur normativa reguladora. 
 Les actes de les sessions del ple. 
 Aquells altres continguts i informacions legalment establerts. 
 

Vuitè.- L'Ajuntament publicarà de forma periòdica i actualitzada la informació que sigui més 
rellevant, per tal de garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i 
control de l’actuació pública, d’acord amb les determinacions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a l’informació pública i el bon govern. 

 
En aquest sentit, l’Ajuntament de les Preses publicarà: 

 
 Informació institucional, organitzativa i de planificació. 
 Informació de rellevància jurídica, les ordenances o reglament municipals, ordenances fiscals o 
qualssevol altres disposicions de caràcter general. 
 Informació econòmica, pressupostària i estadística. 

 
Novè.- S’habilita a l’Alcaldia perquè adopti les mesures organitzatives necessàries que permetin el 

desplegament de les previsions dels presents acords, i pugui modificar els aspectes tècnics que 
siguin necessaris per motius de normalització, interoperabilitat o, en general, l’adaptació al 
desenvolupament tecnològic.  

 
Desè.- La Seu electrònica del municipi de les Preses entrarà en funcionament a les 0:00 i 1 segon 

del dia 24 de desembre de 2014. 
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Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots favorables del regidor/a (LP-PM)). 
 
6.- Proposta d’aprovació de resolució de diversos recursos de reposició 
presentats contra l’aprovació definitiva de l’expedient d’imposició i ordenació de 
contribucions especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte 
executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de 
les Preses (Fase 2)”. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de resolució de diversos recursos de reposició presentats contra l’aprovació 
definitiva de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de les obres 
incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les 
Preses (Fase 2)”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu l’aprovació de resolució de diversos recursos de reposició presentats contra 
l’aprovació definitiva de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució 
de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme 
municipal de les Preses (Fase 2)”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la documentació que consta en l’expedient administratiu d’aprovació del projecte executiu per 
l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses, no es va presentar cap 
recurs a l’aprovació definitiva del projecte, aprovat definitivament per la Junta de govern local, en la 
sessió ordinària de data 25 de març de 2014. 
 
Vist que, en data 23 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de les Preses va adoptar, entre 
d’altres acords, l’aprovació definitiva de la imposició de contribucions especials com a conseqüència 
de l’execució de les obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del 
Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2). 
 
Vist que, en data 4 de novembre de 2014, es van publicar al BOP de Girona núm. 210, els acords 
adoptats en la sessió plenària de data 23 de setembre de 2014. 
 
Vist que, en data 2 de desembre de 2014 (REN núm. 1.428), la Sra. Rosa Barcons Pujol, amb NIF 
núm. 77905175N, va presentar un recurs de reposició contra l’Acord d’aprovació definitiva de la 
imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres ordinàries 
incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal 
de les Preses” (Fase 2), sol·licitant l’ampliació del percentatge de participació de l’Ajuntament de les 
Preses en les contribucions especials, i alhora, la contractació de les obres mitjançant procediment 
obert, en base a les al·legacions següents: 
 
1.- “L’estudi servia per ordenar volums i per fixar alineacions i rasants, no per transferir propietats ni per efectuar 
cessions. Si l’estudi contempla un vial de 6,00m no vol dir que aquest vial sigui de titularitat municipal, a menys 
que hi hagi una acta de cessió. 
 
2.- Les Normes urbanístiques en què es motiva la desestimació de l’al·legació presentada és incorrecta: és cert 
que l’Ajuntament ha d’obtenir de forma gratuïta i obligatòria el sòl reservat pel planejament urbanístic als 
sistemes urbanístics general i locals (SUNC i en SUC); però això no vol dir que, aquesta cessió gratuïta ho sigui 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/09, de 30 de desembre de 2014 

 

AP14-09_000178 

pel cedent dels terrenys (propietari) sinó que aquest ha de ser compensat amb aprofitament urbanístic o amb un 
justipreu, ja sigui a través d’una reparcel·lació o d’una actuació aïllada en sòl urbà (expropiació). 
 
Si no fos així, no es produiria un repartiment just dels beneficis i càrregues derivats del planejament. Ara bé són 
qüestions que afecte al seu propietari. 
3.- És totalment irrellevant que l’accés al dipòsit sigui restringit a la companyia concessionària. Una cosa és la 
forma de prestar els serveis públics i l’altra és la seva titularitat, que en aquest cas, només és de l’Ajuntament de 
les Preses, que evidentment obté la mateixa millora que la resta de propietaris (pel que fa a les dimensions del 
vial) i en conseqüència, un superior benefici al del 10% d’aportació municipal (s’ha de deixar a part la subvenció). 
 
Es tracte d’un servei públic general que afecta a la generalitat del veïnat i l’Ajuntament com a titular del mateix, 
obté un benefici derivat de l’increment de l’amplada del carrer, superior al 10% i que en fase d’al·legacions es va 
quantificar en un 40%. 
 
I a més, l’Ajuntament és propietari d’una finca i com a tal, també ha de contribuir com la resta de propietaris a 
sufragar el cost de les contribucions especials, un altre argument que justifica l’augment fins el 40% de la seva 
aportació. 
 
4.- No és cert que l’Ajuntament aporti el 32%, doncs, precisament la Llei el que fa és descomptar del cost total de 
l’obra les subvencions concedides (que són municipals) i de la quantitat resultant aplicar com a màxim el 90% a 
càrrec dels veïns i el 10% a càrrec de l’Ajuntament, en funció del benefici generat – especial que, en aquest cas, 
es considera mal calculat, sense cap motiu tècnic que el justifiqui. 
 
I aquest límit del 90% no pot interpretar-se com l’atorgament d’unes facultats discrecionals a la Corporació 
Municipal, perquè verifiqui el repartiment de la manera que vulgui. Significa que l’Ajuntament ha de ponderar els 
beneficis generals que per a tota la població, signifiquen les obres, establint si fos necessari un criteri decreixent 
en la mesura en què els interessos particulars implicats cedeixen pas als interessos generals, ponderació que 
hauria de realitzar-se a través de la Memòria que acompanyava el projecte tècnic. 
 
5.- El Codi Civil de Catalunya, regula relacions “inter privatos” entre predis particulars i per tant, en aquest cas, 
només seria aplicable, per defecte, de forma subsidiària i en cas de no existir altra normativa. 
 
6.- No s’hauria de seguir el procediment negociat sense publicitat, per major garantia d’una contractació 
transparent i per facilitar la màxima concurrència. Per tant, demanen que es faci en procediment obert a 
qualsevol empresa i no a unes empreses prèviament predeterminades.” 
 
Vist que, en data 22 de desembre de 2014 (REN núm. 1.514), el Sr. Modest Plana i la Sra. Anna 
Pujol, amb números de NIF 77892601L i 40273775Q, respectivament, van presentar un recurs de 
reposició contra l’Acord d’aprovació definitiva de la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de les obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i 
millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2), sol·licitant una explicació, i 
alhora, manifestant la seva disconformitat amb els punts següents: 
 
1.- “Tot i que soms totalment conscients que estem situats dins d’aquesta urbanització, ens sembla desorbitada 
la quantia que ens toca pagar ja que, com bé saben, aquesta fase no afecta el nostre tram per la qual cosa no 
aporta una millora sensible en l’accés a la nostra vivenda. 
 
2.- També creiem que l’Ajuntament hauria de ser com un veí més ja que el dipòsit de l’aigua (situat dins 
d’aquesta urbanització) servei a tot el poble i, com a tal, s’ha de passar per aquest carrer per poder-hi accedir. 
Considerem que aportar un 10% és insuficient, independentment de les subvencions que pugui rebre. 
 
3.- Per últim, després de la reunió que vàrem tenir amb vostès vàrem mirar, juntament amb els altres veïns, com 
podia fer-se el mur i, segons el Sr. Corominas (contractista), semblava que hi havia altres maneres de construir-
lo per tal que fos més assequible. De tot això, no se n’ha parlat més.” 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, en data 23 de desembre de 2014, el qual es 
transcriure literalment: 
 
“INFORME: 
 
Les Normes Subsidiàries del Planejament de les Preses aprovades definitivament el 9 de desembre de 1981 van establir un 
sector, el que es avui el segon tram del carrer Puigsacalm, qualificat de sòl urbà zona d’ordenació especial (1). 
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Aquesta zona es va desenvolupar amb un  Estudi de Detall que es va aprovar definitivament el 2 de maig de 1984. 
 
Per  tant, estem amb un sòl urbà no consolidat i les cessions dels sòl destinat a sistemes locals o generals (en aquest cas el 
carrer) es una cessió obligatòria i gratuïta, i a càrrec dels veïns costejar les obres d’urbanització necessàries. 
 
Aquest tram del carrer Puigsacalm té el seu inici al Pont sobre el Torrent de Sant Sebastià: 
 

 
 
I finalitza a l’alçada de la finca situada al número 23 del carrer (referència cadastral 5562114DG5656S0001RZ), propietat 
del Sr. Josep Lluís Morente, i com s’aprecia en la foto següent, es tracte d’un carrer sense continuïtat, i per tant d’ús 
exclusiu pels veïns d’aquest tram de carrer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relació a l’informe emès, en data 14 d’agost de 2014, on es va fer argumentar l’article 546-8.1 de la Llei 5/2006, de 10 de 
maig, del llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, regulador dels drets reals (DOGC 4640 de 24/05/2006), i no existint en 
seu administrativa normativa que reguli aquesta matèria, i en relació a l’aplicació de la legislació urbanística al present 
supòsit cal dir que: 
 
“D’acord amb la Llei d’urbanisme per tal de poder edificar un terreny, aquest ha d’haver aconseguit la condició de solar, o 
sigui, ha d’haver realitzat les cessions que corresponen, i disposar dels serveis bàsics mínims. Per tant, si en el seu moment 
l’Ajuntament de les Preses va atorgar les llicències d’obres d’edificació de les cases existents és perquè s’havia realitzat 
l’única cessió que corresponia (el propi carrer), i alhora, es disposava dels serveis mínims corresponents. Un altre tema 
diferent és que no es van executar totes les obres d’urbanitzaicó del carrer al mateix temps; i així es van anar executant en 
diverses fases, essent l’última l’execució de l’instal·lació de l’enllumenat públic, amb la voluntat municipal que amb el 
present projecte aprovat per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2) es 
finalitzin les obres l’urbanització del carrer. Per tant, no correspon realitzar una reparcel·lació, ni tampoc la distribució de la 
càrrega del cost d’obtenció dels 75,90 m2 destinats a vial públic als veïns del sector.”  
 
L’altre argument exposat per la recorrent és l’interès  general que suposa l’ampliació del carrer en quan dóna accés a un 
dels dipòsits d’aigua potable del municipi de les Preses, en aquest sentit cal dir el dipòsit està situat en sòl no urbanitzable i 
el seu accés es realitza a través d’un camí de 3m d’amplada des del carrer Puigsacalm, no essent d’interès comú pels veïns 
del municipi, perquè, en tot cas, aquest interès  es donaria en aquells supòsits en que les obres es realitzin en el mateix 
equipament amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la prestació del servei d’abastament d’aigua potable a una part de la 
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població del municipi, o de la xarxa d’abastament d’aigua potable amb el mateix objectiu. Per tant, l’execució de les obres 
d’urbanització del vial (ampliació de 3m a 6m), com és el cas, no suposa un augment de valor d’interès  general o comú per 
la població presenca, sinó que es tracte d’un interès  especial i concret pels usuaris/àries d’aquest vial sense solució de 
continuïtat, i per tant només d’ús per part dels veïns/es del carrer Puigsacalm.  
 
Per aquest motiu, i vist que la Llei d’hisendes locals no dóna una definició del què s’ha d’entendre per benefici especial, i 
donat que ha estat la Jurisprudència qui de manera casuística ha anat delimitant que s’ha d’entendre per benefici especial o 
comú/general, aquest Ajuntament, d’acord amb les determinacions d’aquesta, ha ponderat la concurrència d’ambdós tipus 
d’interès , valorant l’existència d’un benefici especial superior al general, tal i com s’ha argumentat més amunt, perquè 
queda patent el fet que ens trobem davant d’un benefici concret, directe i especial, on la finalitat predominant és l’adequació 
del vial a l’amplada mínima establerta en les normes de seguretat en matèria d’incendis d’obligada aplicació, i d’acord, 
també, amb la normativa urbanística d’aplicació; per tant, el què predomina és l’interès  específic dels usuaris/àries del 
carrer Puigsacalm. 
 
Per tot lo exposat, i tenint en compte la destinació voluntària per part  de l’Ajuntament de les Preses de la subvenció 
concedida per la Diputació de Girona, en el  marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2014, quin import 
ascendeix a 21.675,00 euros pel finançament d’aquesta obra, aquest Consistori ha justificat la correcta aplicació de la 
repercussió del 10% del cost de l’obra legalment establert a càrrec de l’Ajuntament de les Preses; no havent-se demostrat 
pels recurrents que la valoració feta i presentada en seu d’al·legacions i de recurs d’augmentar la participació de l’entitat 
municipal fins a un 40% del cost de les obres sigui causa d’un major benefici de l’ens respecte al benefici que suposa per a 
la resta d’usuaris/àries del carrer Puigsacalm, provat el fet que l’ampliació del carrer no suposa un interès general/comú per 
tota la població. 
 
Per últim, en relació a la petició de dur a terme la licitació de les obres incloses en el projecte executiu per l’adequació i 
millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2), mitjançant un procediment obert, els articles 171 i 
següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, permeten la licitació mitjançant un procediment negociat, el qual garanteix de la mateixa manera la 
transparència i la concurrència en la contractació que mitjançant qualssevol dels altres procediments recollits per la 
normativa contractual. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Es ratifica l’informe emès per aquests Serveis tècnics municipals, en data 14 d’agost de 2014, i es considera que el sòl 
necessari per realitzar l’obra d’urbanització és de titularitat municipal, no representant un interès general pel municipi, sinó 
especial, concret i determinat pels veïns/es del carrer Puigsacalm. 
 
Quan al punt que fa referència a altres alternatives al projecte, dir que aquest aspecte es va donar resposta amb l’informe 
dels redactors del projecte en el sentit que un mur d’escollera no dóna prou garanties i no representaria un estalvi en 
l’execució de l’obra. Així mateix es fa constar que no es va presentar cap recurs a l’aprovació definitiva del projecte, i per 
aquest motiu cal desestimar l’al·legació al respecte.” 
 
Ateses les determinacions de l’article 14.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); de l’article 44 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
dels articles 171 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic,dels articles 22.2.e), 26.1.a) i 47.3 h) de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 52.2.f) i 
114.3.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i de l’Ordenança fiscal general núm. 7, reguladora de les 
contribucions especials. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Rosa Barcons Pujol (REN núm. 

1.428, en data 2 de desembre de 2014), i les presentades pel Sr. Modest Plana i la Sra. Anna Pujol 
(REN núm. 1.514, en data 22 de desembre de 2014), d’acord amb l’Informe emès pel Serveis tècnics 
municipals, en data 23 de desembre de 2014, el qual s’annexa al present document. 
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 Segon.- Fer avinent que contra la resolució d’aquest recurs de reposició no es pot interposar un 
nou recurs, poden les persones interessades interposar directament recurs contenciós administratiu, 
sens perjudici dels supòsits en què la llei preveu l’interposició de reclamacions econòmico 
administratives contra els actes dictats en via de gestió de tributs locals. 
 
 Tercer.- Notificar els presents acords a totes les persones interessades. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria simple dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 abstencions del regidor/a (LP-PM)). 
 
7.- Proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al desenvolupament del 
Programa de treball i formació a la Garrotxa per l’any 2014. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 

Proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al desenvolupament del Programa de treball i 
formació a la Garrotxa per l’any 2014. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al desenvolupament del Programa de treball i 
formació a la Garrotxa per l’any 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa: 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I 
L'AJUNTAMENT DE LES PRESES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE 
TREBALL I FORMACIÓ A LA GARROTXA 2014 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D'una part l'Il·lm. Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
assistit pel Sr. Jordi Jové i Perich, secretari general del Consell Comarcal de la Garrotxa; 
 
D'altra part, l'Il·lm. Sr. Pere Vila Frigola, alcalde de l’Ajuntament de les Preses assistit  per la Sra. 
Olga Fornós i Mir,  secretària interventora de l'Ajuntament  de  les  Preses. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Que en data 22 de juliol de 2014 el Servei d'Ocupació de Catalunya va publicar l'Ordre 
EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al 
Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin 
exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. 
 
Que la present Ordre informa que els ajuntaments que en l'annex 6 de la convocatòria tinguin 
assignats un total de 4 contractes o menys i estiguin interessats en desenvolupar un projecte de 
Treball i Formació hauran de fer-ho a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, el qual es farà 
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càrrec de la sol·licitud de subvenció, gestió de la contractació i la formació i justificació del projecte. 
 
Que el Consell Comarcal de la Garrotxa va fer arribar a tots els ajuntaments via Eacat la informació 
relativa a la convocatòria de subvenció regulada per l'Ordre EMO/221/2014 i es va convidar a tots 
els ajuntaments de la comarca a participar en aquest projecte. 
 
Que els Ajuntaments de Besalú, Beuda, Planes d’Hostoles, Preses, Maià de Montcal, Mieres, Sant 
Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Tortellà, Vall d’en Bas i Santa Pau van presentar un total de 11 
projectes que representen un total de 14 contractacions. 
 
Que el Consell Comarcal de la Garrotxa en data 31 de juliol de 2014 va presentar la sol·licitud de 
subvenció per als 11 projectes esmentats. 
 
Que en data 10 de novembre de 2014 el Servei d’Ocupació de Catalunya va dictar una 
resolució d’atorgament de la subvenció regulada per l’Ordre EMO/221/2014 al Consell Comarcal de 
la Garrotxa. 
 
Per tot l’esmentat, les parts ACORDEN: 
 
1- Objecte de la convocatòria 
 
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de les Preses i 
el Consell Comarcal de la Garrotxa per desenvolupar conjuntament el projecte de coordinació i 
prospecció de treball i formació Garrotxa 2014 d'acord amb l'Ordre EMO/221/2014 de 21 de juliol, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi. 
 
2- Obligacions i drets de les parts 
 
De l'ajuntament de l’Ajuntament de les Preses 
 
- Nomenament d'un responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta planificació i control 
continu de l'execució de les tasques de la persona contractada per al desenvolupament del projecte 
per l“’Adequació de vials al municipi de les Preses (Fase 2)”. 
 
- Realitzar el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar els llocs de treball sol·licitats. 
 
- Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC. 
 
- Responsabilitzar-se de l'aprovisionament de tot el material fungible i equipament necessari per al 
desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament. 
 
- Coordinar l’actuació a realitzar al municipi i vetllar per tal que la persona contractada pugui 
desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene 
adequades. 
 
- Presentar al Consell Comarcal de la Garrotxa una relació de les tasques realitzades, a la 
finalització de la contractació. 
 
- Fer efectiu el pagament mensual al Consell Comarcal de la Garrotxa de la quantitat relativa al sou, 
despeses de seguretat social de la persona contractada per l’execució del projecte. Aquests 
conceptes seran retornats pel Consell Comarcal a l’Ajuntament, a mesura que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya ingressi les bestretes previstes a la resolució 
 
- Fer efectiu el pagament mensual de les despeses de desplaçaments i dietes, en cas que n’hi hagi, 
directament a la persona contractada. 
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- Fer efectiu el pagament al Consell Comarcal de la Garrotxa de les despeses derivades de la 
contractació   dels   treballadors   que   no   són   subvencionables  (despeses   de   gestoria, 
indemnització per fi de contracte, prevenció de riscos laboral i assegurances –formació i vida-, etc.). 
 
Del Consell Comarcal de la Garrotxa 
 
- Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte, planificació 
i control continu del projecte. Aquesta persona es contractarà segons s’estableix a l’Ordre 
EMO/221/2014. 
 
- Donar suport al procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de treball 
sol·licitats, en cas que l’ajuntament així ho requereixi. . 
 
- Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar les 
tasques descrites en el projecte. 
 
- Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal pel 
desenvolupament del projecte per l“’Adequació de vials al municipi de les Preses (Fase 2)”. 
 
- Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a   les persones contractades per l'ajuntament 
per al desenvolupament del projecte: “Adequació de vials al municipi de les Preses (Fase 2)”. 
 
- Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del 
Servei d'Ocupació de Catalunya. 
 
- Ingressar a l’Ajuntament la part que li correspongui de les bestretes que percebi del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. No obstant, el Consell Comarcal es reservarà un 5% del darrer ingrés del 
SOC (corresponent a la última bestreta del 20 %) en previsió de possibles revocacions. Aquest 5% es 
retornarà en un termini màxim de 2 anys. 
 
3- Aspecte tècnics del projecte 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa va realitzar la sol·licitud de subvenció per als ajuntaments que 
així ho van sol·licitar en data 31 de juliol de 2014 i s'encarregarà del seguiment periòdic i es 
responsabilitzarà que es dugui a terme d'acord amb el projecte presentat. L'Ajuntament controlarà el 
projecte de manera diària. 
 
Estarà a disposició de l'ajuntament el projecte aprovat. 
 
4- De les persones contractades. 
 
Les persones contractades pel Consell Comarcal de la Garrotxa es seleccionaran per l'Ajuntament 
de les Preses, amb el suport del Consell Comarcal de la Garrotxa, si s’escau, d'acord amb el llistat 
de les persones que faci arribar l'Oficina de Treball d’Olot que compleixin els requisits que marca 
l'Ordre EMO/221/2014 de 21 de juliol. El procés de selecció es realitzarà mitjançant un concurs de 
mèrits que inclourà una entrevista personal. El tribunal de selecció hi participarà personal designat 
per l'ajuntament i personal designat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, si s’escau. 
 
5. Condicions econòmiques 
 
El Consell Comarcal assumirà les despeses derivades de la contractació de les persones 
treballadores (nòmines, seguretat social, indemnització etc.) i de les despeses inherents a la seva 
condició de treballador de l’ens: assegurança de vida, prevenció de riscos. 
 
Fins que el Servei d’Ocupació de Catalunya ingressi la quantitat aprovada per resolució, el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, cobrarà el dia 25 de cada mes i pel mitjà acordat amb els 
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ajuntaments, la part corresponent al sou i la quota patronal dels treballadors del programa adscrits al 
seu municipi. Un cop del Consell Comarcal de la Garrotxa rebi la subvenció atorgada transferirà a 
l’ajuntament la part proporcional que li correspon i que ja haurà avançat mensualment, sense 
perjudici del que disposa l’últim paràgraf del punt 2 del present conveni. 
 
6. Durada del conveni 
 
Aquest conveni té validesa des del dia de la seva signatura fins a la finalització de tot el procés 
d'execució i justificació del projecte "Programa Treball i Formació a la Garrotxa 2014", previst 
aproximadament al 30 de juny de 2015. 
 
7. Causes de resolució 
 
L'incompliment manifest per qualsevol de les parts, de les clàusules d'aquest conveni implicarà la 
resolució del mateix, prèvia mediació entre les parts, assumint cada entitat les despeses i perjudicis 
que li pertoquin. 
 
8. Efectes de l'incompliment 
 
En el cas que es revoqui la subvenció o es rebi parcialment per causes d'incompliment del 
projecte aprovat cada part assumirà la que li correspongui. 
 
9. Responsabilitat 
 
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 
i l’Ajuntament de les Preses per al desenvolupament del Programa de treball i formació a la 
Garrotxa per l’any 2014. 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots favorables del regidor/a (LP-PM)). 
 
8.- Proposta d’aprovació d’adhesió al Punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’AOC, a través del Portal e-FACT. 
 
El Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària perquè presenti i expliqui els principals punts 
de la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació d’adhesió al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’AOC, a través 
del Portal e-FACT. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’AOC, a través del Portal e-FACT. 
 
Fets i fonaments de Dret: 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/09, de 30 de desembre de 2014 

 

AP14-09_000185 

 
Vist que, en data 7 de novembre de 2014, es va iniciar expedient per a l'adhesió al Punt general 
d'entrada de factures electròniques de l'AOC, a través del Portal e-FACT. 
 
Vist que, en data 8 de novembre de 2014, es va emetre informe per part de la Secretaria municipal en 
relació al procediment i la legislació aplicable. 
 
Vist que, la Generalitat de Catalunya va aprovar l'acord de Govern 151/2014, d'11 de novembre, 
sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, que declara el servei e-
FACT del Consorci AOC com a punt general d'entrada de factures electròniques de la totalitat del 
sector públic de les administracions catalanes. 
 
Ateses les determinacions de l'article 6 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de les factures en el sector públic, i d’acord amb el que 
disposa l'article 22.2.d) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Adherir-se al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AOC, disponible a 
l'adreça URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=48, la recepció de factures tindrà els mateixos 
efectes que els que es derivin de la presentació de les mateixes en el registre administratiu. 

 
Segon.- Impulsar mitjançant l’incorporació de l'article 35 - Tramitació de la factura electrònica – de 

l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica a l’Ajuntament de les Preses, la presentació de 
les factures en format electrònic, excloses d’aquesta obligació de facturar electrònicament, les 
factures de fins a un import màxim de 5.000,00 euros (impostos inclosos). 

 
Tercer.- Establir que els codis DIR3 d'aquest Ajuntament, d'acord amb la seva estructura 

organitzativa, són: 
 

 Codi de l'oficina comptable:  L01171390. 
 Codi de l'òrgan gestor: L01171390. 
 Codi de la unitat de tramitació: L01171390. 

 
Aquests codis seran indispensables per a la remissió de totes les factures electròniques. 
 

Quart.- Donar publicitat a l'acord d'adhesió al Punt d'Entrada de Factures Electròniques de l'AOC, 
per la seva difusió i coneixement als proveïdors, d’acord amb les determinacions de la disposició 
addicional 6a de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de les factures en el sector públic. 

  
Cinquè.- Trametre l'acord d'adhesió al Punt d'Entrada de Factures Electròniques de l'AOC de 

l'Ajuntament de les Preses al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (4 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 2 vots favorables del regidor/a (LP-PM)). 
 
9.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL (aprovació d’adhesió al Punt 
general d’entrada de factures electròniques de l’AOC, a través del Portal e-FACT i 
aprovació de l’acta de la sessió). 
 
En aquest moment es celebra la Junta general d’Empris, SL, tal com consta a la 
corresponent acta. 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=674751&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=674751&language=ca_ES
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=48
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I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 20:52h de 
la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que 
signa el Sr. alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
Sr. Pere Vila Frigola     En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 
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