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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 
Núm.:  14/06. 
Data:  Dimarts, 15 de juliol de 2014. 
Caràcter:  Ordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De 2/4 i  8 minuts de les 9 del vespre fins a les 9 i 16 minuts del vespre. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 
 
Alcalde/president:   Sr. Pere Vila Frigola, alcalde (CIU). 
Regidors/es:    Sr. Josep M. Cros Roca, primer tinent (CiU). 

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).   
Sr. Josep Ayats Nogué, regidor (LP-PM). 
Sra. Esther Pagès i Ayats, regidora (LP-PM).  

 
Secretària interventora:  Sra. Olga Fornós i Mir. 
 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes inclosos 
en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/05 celebrada el dia 27 de maig 
de 2014.  
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2015. 
5.- Proposta d’aprovació de la substitució de la secretària de la Junta Pericial Rústica de les 
Preses. 
6.- Proposta d’aprovació de suport a l’acte pel dret a decidir dels electes locals a Catalunya. 
7.- Proposta d’aprovació de rebuig a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (RSAL). 
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8.- Proposta d’aprovació provisional de la 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)”. 
9.- Proposta d’aprovació de la renuncia a l’execució de les obres compreses en l’actuació 
número 2011/537 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (1a 
fase)”, inclosa dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa 
intensitat (PG/MN) per l’any 2011. 
10.- Acords d'urgència. 
11.- Precs i preguntes. 
 

 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/05 celebrada el dia 27 de 
maig de 2014.  

 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/05 celebrada el dia 27 de maig 
de 2014.  
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/05 celebrada el dia 27 
de maig de 2014.  
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Sr. alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte de l’acta 
de la sessió ordinària núm. 14/05 celebrada el dia 27 de maig de 2014, la qual els ha estat 
facilitada prèviament. 
 
Vist que el Sr. Espuña demana la paraula, i fa petició que es faci constar que en l’esmentada 
acta es va comentar que l’últim número de la Revista municipal corresponent a l’any 2013 havia 
sortit publicada el mes de desembre, per les Festes de Nadal, quan en realitat els números 
publicats de la Revista municipal van ser el núm. 94, del mes d’octubre de 2013, i el núm. 95, 
publicat el mes febrer de 2014. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 14/05 celebrada el dia 27 de maig de 
2014. 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 

 
2.- Despatx oficial. 
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des del 
dia 13 de maig de 2014: 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Decret d’Alcaldia núm. 14/16 de 28 de maig de 2014: D’aprovació de comparèixer i personar-
se com a part demandada en el recurs ordinari núm. 126/2014, interposat per la societat 
mercantil CORPORACIÓN CORSARY, S.L., que es tramita davant el Jutjat contenciós 
administratiu número 1 de Girona, contra l’Ajuntament de les Preses. Alhora, s’encomanà la 
representació i atorgar els poders als efectes processals oportuns a la  a la lletrada, Sra. Laura 
Corsunsky i Zeitune, amb número de col·legiada 1.874. 
 

Decret d’Alcaldia núm. 14/17 de 26 de juny de 2014: D’aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdits número TC 01/2014 mitjançant transferència entre aplicacions 
pressupostàries dins el mateix grup de funció d’acord amb la Base 10a de les Bases d’execució 
del Pressupost per l’exercici 2014. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/18 de 8 de juliol de 2014: D’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
de les obres incloses en el projecte d’obra ordinària per l’adequació i acondicionament del 
conjunt esportiu i social de les Preses a la zona municipal de Bosc de Tosca (Fase 2). 
 
2.- Es comunica al Ple l’informe trimestral corresponent al 2er trimestre de l’exercici del 2014 
sobre el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament, previstos 
a la Llei estatal 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei estatal 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, el qual s’ha de trametre al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
El Sr. alcalde comença explicant als regidors/es la seva assistència al ple convocat el passat dia 
11 de juliol al Parc científic i tecnològic de la Universitat de Girona, com a punt principal de l’Ordre 
del dia l’aprovació de la proposta de la dissolució CVET (Consorci dels Vivers d’Empreses 
Territorials de la Demarcació de Girona), com a representant legal del Consorci de Promoció 
Econòmica de les Preses i a la Garrotxa (membre del CVET). 
 
La causa de resolució es justificà per l’incompliment d’allò establert en l’article 301.d) dels Estatuts 
del Consorci, segons el qual és una causa de dissolució la impossibilitat legal o material 
d’acompliment de les finalitats per les quals es va crear l’ens. En concret, entre d’altres, les causes 
fonamentals d’aquesta impossibilitat funcional ha estat la disminució de les subvencions rebudes, 
essent aquestes una de les fonts principals de finançament de l’ens pel seu funcionament, 
l’incapacitat de l’ens de tirar endavant projecte europeus, i per últim, un altre motiu molt important 
per a la pressa d’aquesta decisió ha estat el fet que la Xarxa de promoció econòmica de la 
Diputació de Girona ofereix els mateixos serveis desenvolupats pel CVET.  
 
Desprès d’explicar les dades econòmiques previstes pel tancament definitiu del Consorci a finals 
de setembre d’enguany, comenta que el Consorci de Promoció Econòmica de les Preses i a la 
Garrotxa no té cap obligació econòmica al respecte, perquè l’única aportació feta va ser la sessió 
d’espais de l’equipament i el seu corresponent manteniment. Alhora, també, fa avinent que es 
nomena com a liquidador de l’ens al Sr. Batlle (ex-rector de la Universitat de Girona). 
 
Per últim, en relació al CVET, comunica que es necessari que, abans del dia 31 d’octubre de 2014, 
l’òrgan competent del Consorci de Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa ratifiqui 
l’acord de dissolució adoptat pel plenari del Consorci de Vivers. 
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Per altra banda, el Sr. Vila explica que el passat dia 28 de juny de 2014 es va dur a terme una 
actuació de caça del porc senglar, per a consum propi, per tal de reduir-ne l’elevat número existent, 
comunicada prèviament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a aquest ajuntament, i alhora, també, a la Societat de Caçadors de les Preses. 
 
Per últim, explica, que els darrers dies a la premsa han sortit notícies amb informació errònia 
respecte als estudis del Projecte de la Variant de les Preses. En concret, esmenta que la Sra. 
Teresa Jordà, diputada al Parlament per ERC, va fer molt d’incís públicament sobre que s’havia 
tornat a l’opció de 2 més 2 carrils, en comptes de l’1 més 1 que s’havia acordat. El Sr. Vila comenta 
que davant d’aquest fet es va sol·licitar una rectificació per part del departament sobre que l’opció 
real és la que contempla l’existència d’un carril per banda, no de dos com va sortir a la premsa, la 
qual va tenir entrada en aquest ajuntament el passat dia 11 de juliol de 2014. 
 
4.- Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2015. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2015. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la fixació de les dues festes locals del municipi per a l’any 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes laborals, dues tindran 
caràcter local. 
 
Vist que l’article 3 del Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals 
seran fixades per ordre del conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Vista l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 
locals per l’any 2015. 
 
Atès que d’acord amb les determinacions de l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de 
juliol, sobre regulació de la jornada de feina, jornades especials i descansos, les dues festes de 
caràcter local seran fixades per acord de plenari. 
 
Vist que es consideren adients els dies 8 de setembre (dimarts) i 13 d’octubre de 2015 (dimarts) 
per ser fixats com a festes locals del municipi de les Preses per a l’any 2015. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que fixi els dies 8 de 
setembre (dimarts) i 13 d’octubre de 2015 (dimarts) com a festes locals del municipi de les 
Preses per a l’any 2015. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 

Ocupació a Girona. 
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Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
5.- Proposta d’aprovació de la substitució de la secretària de la Junta Pericial Rústica de 
les Preses. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la substitució de la secretària de la Junta Pericial Rústica de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la substitució de la secretària de la Junta Pericial Rústica de les 
Preses. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Atès que l’article 16 del Reial decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós 
de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
determina que en tots els municipis es constituirà una Junta Pericial, sota la presidència de 
l'alcalde i amb la següent composició: Un vocal designat pel gerent o subgerent del Cadastre, 
triat entre els funcionaris, preferentment de les especialitats agrícola o forestal, de la seva 
Gerència o Subgerència; fins a un màxim de quatre vocals designats pel president; un tècnic 
facultatiu designat per l'ajuntament, preferentment d'especialitat agrícola o forestal, pertanyent 
als serveis tècnics municipals o de les entitats locals supramunicipals en què s'integri 
l'ajuntament corresponent, si ho haguessin posat a la seva disposició per a aquests casos; en 
cas d'existir entitats locals menors en l'àmbit municipal, formarà part de la Junta un representant 
designat per totes elles; actuarà com a secretari/secretària el de l'ajuntament respectiu o un 
altre funcionari municipal designat a aquest efecte per l'alcalde. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 17 del Reial decret 417/2006, les Juntes Pericials 
desenvoluparan, quan així se sol·liciti per les Gerències i Subgerències del Cadastre, funcions 
d'assessorament i suport en els treballs d'identificació dels termanals, qualificació i classificació 
de les finques rústiques del terme municipal, així com en l'obtenció de la informació necessària 
per a la determinació de la titularitat. 
 
Vist que el Ple municipal, en la sessió del dia 24 de maig de 2012 va aprovar la substitució d’un 
vocal de la Junta Pericial Rústica de les Preses, constituïda pel Ple municipal en sessió del dia 
24 de novembre de 2011, tot substituint el Sr. Daniel Mallarach i Macias pel Sr. Ernest Oliveras 
Aumellé, amb la qual cosa la Junta Pericial de Rústica de les Preses té actualment la següent 
composició: 
 
 President:       Sr. Pere Vila Frigola 
 Vocal de la Gerència Territorial del Cadastre:  Sr. Carles Serra Vall 
 Vocals designats per l’Ajuntament:   Sr. Joan Aulinas Espuña 
        Sr. Joan Serrat Rodeja 
 Vocal tècnic de l’Ajuntament:    Sr. Ernest Oliveras Aumellé 
 Secretària:      Sra. Anna M. Linares Bravo 

 
Vist que, en data 31 de gener de 2014, la Sra. Olga Fornós i Mir va ésser nomenada secretària 
interventora interina de l’Ajuntament de les Preses, d’acord amb la Resolució del director 
general d’Administració local, Sr. Jordi Soutó i Andrés, en substitució de la Sra. Anna M. Linares 
Bravo. 
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A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la substitució de la secretària de la Junta Pericial Rústica de les Preses, tot 
substituint la Sra. Anna M. Linares Bravo per la Sra. Olga Fornós i Mir, amb la qual cosa la Junta 
Pericial de Rústica de les Preses queda amb la següent composició: 

 
 President:       Sr. Pere Vila Frigola 
 Vocal de la Gerència Territorial del Cadastre:  Sr. Carles Serra Vall 
 Vocals designats per l’Ajuntament:   Sr. Joan Aulinas Espuña  
        Sr. Joan Serrat Rodeja 
 Vocal tècnic de l’Ajuntament:    Sr. Ernest Oliveras Aumellé 
 Secretària:                  Sra. Olga Fornós i Mir 
 

Segon.- Comunicar el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre a Girona i a la 
resta de persones interessades. 
 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
6.- Proposta d’aprovació de suport a l’acte pel dret a decidir dels electes locals a Catalunya. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de suport a l’acte pel dret a decidir dels electes locals a Catalunya. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de suport a l’acte pel dret a decidir dels electes locals a Catalunya. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de resolució presentada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) de 
suport a l’acte pel Dret a decidir dels electes locals de Catalunya. 
 
“Els Ajuntaments són la representació més genuïna, a l’escala local, de la voluntat popular. Expressen i canalitzen les 
necessitats de tots els ciutadans de benestar, d’igualtat, de justícia i de llibertat. Ho fan en la defensa concreta dels drets més 
elementals que s’expressen en la quotidianitat i ho fan canalitzant les aspiracions 
col·lectives, definint horitzons, proposant drets i valors. 
 
Els Ajuntaments de Catalunya sempre conscients d’aquesta representació han tingut un paper determinant en l’impuls i la 
defensa de l’autogovern i han expressat reiteradament el seu compromís amb les aspiracions col·lectives de Catalunya com a 
nació. 
 
Des de la representació territorial dels governs locals, poble a poble i ciutat a ciutat, per tots els racons del país, en un mosaic 
de 947 municipis els Ajuntaments han fet sentir la veu dels ciutadans i ciutadanes inequívocament compromesos amb 
l’autogovern. 
 
Ho han fet en tots els moments històrics que han suposat cruïlles decisives per a la definició del futur del país.  
 
Va ser així amb la Mancomunitat la llei que la va fer possible i els primers projectes d’Estatut; també va ser així en el tombant 
de la Dictadura cap a la Segona República amb l’impuls decidit de l’Estatut de 1931‐1932 i també ho van ser 
després de la Dictadura franquista amb les eleccions municipals de 1979 impulsant un ampli procés de desenvolupament de 
l’autonomia local i dels principis de l’autogovern recollits genèricament en el pacte de la transició i concretats a l’Estatut de 1979. 
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Ara, passada la primera dècada del segle XXI, Catalunya s’encara a un nou tombant decisiu. Les retallades successives de 
l’Estatut d’Autonomia de 2006 i la seva pràctica liquidació després de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 ens situen 

davant d’una pràctica ruptura d’aquell pacte forjat entre 1977‐1979. 
Arribats a aquest punt els Ajuntaments de Catalunya manifesten i proclamen que l’únic camí possible en defensa de les llibertats 
individuals i col·lectives dels catalans i les catalanes és escoltar la veu del poble. És la consulta als ciutadans i ciutadanes sobre 
la seva voluntat pel que fa a les relacions i a l’encaix entre Catalunya i Espanya. Una consulta sobre el futur, sobre el país que 
volem i sobre el país que necessitem. 
 
I per tot això afirmem: 
 
Primer. Els municipis de Catalunya ens reafirmem en els valors del municipalisme i del catalanisme polític com el camí per 
satisfer i donar resposta a les necessitats més peremptòries i els anhels més profunds dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. 
 
Segon. Els Ajuntaments de Catalunya afirmem que el dret a decidir, que la consulta als ciutadans, és el punt de trobada de tota 
la ciutadania, en una actitud de radicalitat democràtica, per a escoltar la veu del poble, donar la veu al poble i definir amb llibertat 
el país que volem. 
 

Tercer. Els Ajuntaments de Catalunya ens comprometem a la celebració de la consulta i a facilitar‐ne el seu desenvolupament 
legal en els termes que proposi el Parlament de Catalunya. 
 

Quart. Enviar aquesta moció a tots els ens locals de Catalunya, i convidar a tots els electes i ex‐electes locals a l’acte del proper 
12 de juliol a la ciutat de Girona, i a signar el manifest l’hora de decidir (http://www.elpuntavui.cat/l‐hora‐de‐decidir.html).”  

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

 
Primer.- Aprovar la proposta de resolució de suport a l’acte pel Dret a decidir dels electes 

locals de Catalunya. 
 

Segon.- Afirmar que el dret a decidir, que la consulta als ciutadans, és el punt de trobada de 
tota la ciutadania, en una actitud de radicalitat democràtica, per a escoltar la veu del poble, 
donar la veu al poble i definir amb llibertat el país que volem. 

 

Tercer.- Comprometre’s a la celebració de la consulta i a facilitar‐ne el seu desenvolupament 
legal en els termes que proposi el Parlament de Catalunya. 

 
Quart.- Traslladar els presents acords a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
7.- Proposta d’aprovació de rebuig a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local (RSAL). 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de rebuig a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (RSAL). 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de rebuig a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (RSAL). 
 

http://www.elpuntavui.cat/l‐hora‐de‐decidir.html
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Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de resolució presentada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) de 
rebuig a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local (RSAL): 
 

“L’Assemblea General de l’ACM, a la seva XVI sessió celebrada a Vila‐seca, el 19 de juny de 2014, amb relació a la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 
 
MANIFESTA 
 
Primer. Que la LRSAL representa un atemptat contra l’autonomia local i un envaïment de les competències de la Generalitat 
en matèria d’organització territorial i de règim local previstes en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya. En aquest sentit 
l’ACM dona ple suport a la iniciativa del Consell de Governs Locals de Catalunya (CGLC) de portar l’esmentada normativa al 
Tribunal Constitucional ja que es vol imposar sense el necessari consens al territori. 
 
Segon. La LRSAL vol suprimir la prestació de molts serveis públics locals en perjudici dels nostres ciutadans vulnerant la Carta 
Europea d’Autonomia Local (CEAL) i la pròpia Constitució Espanyola (CE) en què es vol emparar, tant com han manifestat el 
Consell d’Estat de forma prèvia a la seva aprovació, i actualment, en el tràmit del recurs d’inconstitucionalitat. 
 

Tercer. La LRSAL vulnera nombrosos principis que formen part de l’ordenament en immiscir‐se i menystenir la capacitat política 
i administrativa del conjunt d’ens locals de base territorial en general, i dels municipis en particular, i vulnerar específicament el 
principi de lleialtat institucional. 
 
Quart. Que la LRSAL es fonamenta en els principis de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i, en aquest sentit, vol sotmetre el conjunt de serveis públics locals (municipals, mancomunats o inframunicipals) a 
una avaluació que garanteixi la sostenibilitat financera, l’eficiència del servei i que no es produeixin duplicitats competencials 
entre diverses administracions. El fet que l’Estat hagi de desenvolupar normativa com l’avaluació dels serveis o el règim de fusió 
de municipis o la regulació de les entitats locals menors al municipi suposa un menysteniment de les competències en la matèria 
per part de la Generalitat. 
 
Cinquè. La LRSAL representa la plasmació d’un projecte polític recentralitzador i uniforme que té en compte les comunitats 
forals i d’altres CCAA, incloses Ceuta i Melilla, però ignora i menysté l’organització territorial i el règim local existent a Catalunya. 
En conseqüència, el nou repartiment competencial que preveu la LRSAL, amb l’objectiu d’evitar duplicitat de competències entre 
administracions, hauria de respectar els ens locals bàsics de Catalunya que són el municipi, la vegueria i la comarca, com a ens 
de prestació de serveis. 
 
Sisè. Que l’objectiu previst a l’exposició de motius “d’afavorir la iniciativa econòmica privada, tot evitant intervencions 
administratives desproporcionades” a la pràctica la motivació real és afavorir la privatització de grans serveis públics 
municipals sense que s’acrediti una millor gestió. 
 
Setè. Que, en relació amb l’objectiu de racionalitzar l’estructura administrativa, la limitació genèrica i indiscriminada que preveu 
la LRSAL de la potestat d’autoorganització i de creació d’ens instrumentals que conformen el sector públic, suposa una laminació 
més de l’autonomia local, atès que un cop garantida la sostenibilitat financera, els municipis haurien de poder escollir sense 
limitació la forma de prestació directa o indirecta de qualsevol servei o activitat pròpia o impròpia. 
 
ACORDS 
 
Per tot això, l’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques: 
 

• Rebutgem la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada pel govern central atès que representa 
una involució del règim local amb conseqüències socials, pèrdua de llocs de treball i està encaminada a la privatització de 
serveis públics. 
• Defensem l’autonomia local i la prestació dels serveis públics bàsics per a la ciutadania perquè la proximitat és un valor 
bàsic per afrontar els problemes reals de la de les persones. 
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• Exigim respecte i compliment de la distribució competencial de les comunitats autònomes recollida en els estatuts 

d'autonomia, i garantir els recursos necessaris per poder exercir‐la garantint la qualitat i cobertura dels 
serveis públics. 
• Demanem millorar la participació en els ingressos de l’Estat perquè s’acostin a un terç de la despesa pública i desenvolupar 
una nova Llei de finançament local. 
• Donem suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat d’aprovar un decret-llei per mantenir l’actual marc competencial 
dels ens locals catalans, alhora que esperem que la futura Llei de Governs Locals de Catalunya blindi plenament aquest 
marc de competències. 
• Donem suport a la iniciativa per interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local, per portar LRSAL davant del 
Tribunal Constitucional. 

 

A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de resolució de rebuig a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (RSAL), en tots el punts relacionats en 
la part expositiva d’aquesta resolució. 

 
Segon.- Donar suport a totes les iniciatives que plantejades pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya que consten en la proposta referenciada. 
 
Tercer.- Traslladar els presents acords a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
8.- Proposta d’aprovació provisional de la 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)”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació provisional de la 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 a l’aprovació provisional de la 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: 
 
Vist que la Junta de govern local, en la sessió ordinària de 25 de març de 2014, va aprovar 
definitivament el  “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme 
municipal de les Preses”, redactat per Serconsttec Garrotxa, S.L., per encàrrec d’aquest 
Ajuntament, amb un pressupost d’execució del contracte de 113.076,73 euros, corresponent 
l’import de 93.451,84 euros al pressupost base de licitació i 19.624,89 euros a l’IVA (21%). 
 
Vist que, per Providència d’Alcaldia, de data 8 de juliol de 2014, es va resoldre incoar expedient 
de contribucions especials per a les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora 
del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)” (únicament pel tram que es 
correspon amb la Fase 2 del projecte global) i demanar els informes corresponents. 
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Vistos els informes de l’Arquitecte tècnic municipal i de la secretària interventora de la 
Corporació. 
 
Atès que els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’hisendes locals (en endavant TRLHL) disposen que l’Ajuntament pot 
establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es 
produeixi un benefici o un augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres 
es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament pel compliment dels fins que té 
atribuïts, d’acord amb l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (en endavant LRBRL), el qual estableix que “1. Els municipis hauran de prestar, en 
tot cas, els serveis següents: a) En tots els municipis: l’enllumenat públic, cementiri, recollida 
de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis 
de població i pavimentació de les vies publiques”. Per tant, les obres incloses en la Fase 2 del 
“Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les 
Preses” tenen aquesta consideració perquè s’inclou en un dels supòsits enumerats en l’article 
29.1.a) del TRLHL. 
  
Atès que, d’acord amb l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats locals acordar la 
imposició i l’ordenació dels seus tributs propis i que, concretament pel que fa a les contribucions 
especials, l’article 34, apartats 1 i 3 del mateix TRLHL, preveu que, per a  l’exacció de les 
contribucions especials, caldrà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas 
concret. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal, de data 9 de juliol de 2014, on es fixa el cost 
previst de l’obra i el seu finançament d’acord amb el detall següent: 
 

  
Càlcul contribucions especials per l’Adequació i millora del carrer Puigsacalm, al 

terme municipal de les Preses (Fase 2) 
  

a) Treballs previs, redacció de projecte, direcció d'obres, i honoraris tècnics   

  Topogràfic i treballs previs 0,00 

  Projecte 5.351,11 

  Direcció d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut 5.106,20 

    10.457,31 

      

b) Import de les obres a realitzar   

  OBRA FASE 2 77.558,76 

    77.558,76 

      

c) Valor dels terrenys o immobles que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis 0,00 

d) 
Indemnitzacions per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o 
instal·lacions a abonar 0,00 

e) 
Interès del capital invertit en les obres (crèdit per finançar la part que no cobreixen les 
contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament) 0,00 

  Import total obra 88.016,07 

f) Deduccions o increments per diversos conceptes:   

  Subvenció Diputació (Fons de cooperació econòmica i cultural) 21.750,00 

  Import total a repercutir 66.266,07 
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  Aportació Ajuntament (10%) 6.626,61 

      

  Base imposable a repercutir 59.639,46 

 
Vist que el cost total pressupostat té caràcter de simple previsió, ja que si el cost real és major 
o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes del càlcul de les quotes corresponents. 
Atès que la base imposable serà, com a màxim, de 59.639,46 euros, corresponents al 90% del 
cost que l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra. L’Arquitecte tècnic municipal, 
en el seu informe, estableix que les obres que s’executin a l’indret i que afectin els propietaris 
dels immobles de la zona delimitada en el plànol annex núm. 1, suposaran un considerable 
benefici o increment del valor dels béns, per la qual cosa proposa que el percentatge a aplicar 
sigui del 90%. 
 
Ateses les determinacions dels articles 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
(ROF); del 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); dels articles 22.2.e), 26.1.a) i 47 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); dels articles 15.1, 17, 28 a 37 i 58 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLHL); i de l’Ordenança fiscal municipal núm. 7, reguladora de les 
contribucions especials. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 

Primer.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.1 del TRLHL, 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” (únicament pel tram que es correspon amb la Fase 2 del projecte global),  l’establiment 
i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels 
immobles de l’àrea beneficiada. 

 
Segon.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.3 del TRLHL, l’ordenació del tribut 

concret d’acord amb les determinacions següents: 
 

 El cost previst de l’obra i el cost suportat per l’Ajuntament es fixa en 6.626,61 euros. 

 Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 59.639,46 euros, corresponents al 
90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja que, finalitzada 
l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes 
del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les 
liquidacions que siguin necessàries. 

 S’apliquen com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana 
(100%). 

 
Tercer.- Aprovar provisionalment la relació de subjectes passius i les quotes singulars que 

resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable, 
segons consta en el document annex. 

 
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública mitjançant edicte publicat en el BOP i en el 

Tauler d’edictes de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils, durant els quals els 
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interessats/des poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. 
Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden 
constituir-se, d’acord amb els articles 36 i 37 del TRLHL, en associació administrativa de 
contribuents. 

 
Cinquè.- Fer constar que, si no es produeixen reclamacions, els acords provisionals 

esdevindran definitius i es publicaran en el BOP. Si es produeixen reclamacions, el Ple de la 
Corporació ha de resoldre-les abans d’aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de les 
contribucions especials. 

 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu aquests acords i les quotes que els 

corresponguin. 
 
En aquest moment, el Sr. Espuña pregunta si es sap l’opinió dels veïns respecte a la imposició 
d’aquestes contribucions especials. El Sr. alcalde respon que sí. I explica que s’ha anat 
organitzant reunions amb tots els veïns del carrer Puigsacalm perquè estiguessin informats de 
cada tràmit que s’ha fet, i es farà en relació a l’execució de les obres objecte de les contribucions 
especials. Alhora, també, va comenta que l’última havia tingut lloc el passat dissabte, i que la 
majoria dels veïns van comentar que veien els imports resultants de les quotes molt elevats. 
 
En aquest moment, el Sr. Espuña comenta que són obres que s’han de fer, però pregunta si es 
tindrà en compte la possibilitat de facilitar el pagament als veïns. El Sr. alcalde respons que sí. 
 
Per últim, el Sr. Vila explica als regidors/es que s’ha invertit l’execució de les fases del projecte 
perquè si es comencessin les obres per la primera fase la qual contempla la pavimentació del 
carrer fins a l’alçada de la propietat de la Sra. Teodora Coll, quan s’executés la segona fase del 
projecte, donada la maquinària pesant que s’ha d’utilitzar, malmetria la pavimentació feta amb 
la primera. Per tant, per raons tècniques i d’eficiència s’executa, primer, la Fase 2, i després la 
Fase 1. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
9.- Proposta d’aprovació de la renuncia a l’execució de les obres compreses en l’actuació 
número 2011/537 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines 
(1a fase)”, inclosa dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials 
de baixa intensitat (PG/MN) per l’any 2011. 
 
Assumpte:  
 

Proposta d’aprovació de la renuncia a l’execució de les obres compreses en l’actuació número 
2011/537 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (1a fase)”, 
inclosa dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa 
intensitat (PG/MN) per l’any 2011. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la renuncia a l’execució de les obres compreses en l’actuació 
número 2011/537 “Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (1a 
fase)”, inclosa dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa 
intensitat (PG/MN)  per l’any 2011. 
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Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, en la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2011, 
l’Ajuntament de les Preses hi té inclosa, dins Programa Específic de municipis petits, nuclis i 
àrees residencials de baixa intensitat (PG/MN), l’actuació número 2011/537 “Habilitació de la 
casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (1a fase)”. 
 
Vist que, en data 7 de juliol de 2010, la Comissió de Cooperació Local de Catalunya (CCLC) va 
aprovar la formulació de l’anualitat del PUOSC 2011, la qual incloïa les al·legacions 
presentades durant el període d’exposició pública, i per la qual es concedia a l’Ajuntament de 
les Preses una subvenció per un import de 140.000,00 euros pel finançament de l’execució de 
les obres ordinàries incloses en el projecte per l’“Habilitació de la casa consistorial per a arxiu 
municipal i per a oficines (1a fase)”, el qual tenia un pressupost d’execució del contracte de 
204.441,17 euros. 
 
Vist que, feta una avaluació de l’objecte principal de l’actuació inclosa en el projecte per 
l’“Habilitació de la casa consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (1a fase)”, inclòs en 
l’anualitat PUOSC 2011, per part dels Serveis tècnics municipals, es constata que l’estat actual 
de la coberta tècnicament està en perfecte estat, no essent una actuació estructuralment urgent 
d’executar. 
 
Vist que, el segon punt fonamental de els actuacions incloses en el projecte referenciat era la 
construcció d’un Arxiu municipal, i atès que durant aquests anys ha entrar en funcionament 
l’Arxiu comarcal de la Garrotxa, en el qual, mitjançant un conveni tipus amb el Consell Comarcal 
de la Garrotxa els ajuntaments podran utilitzar-lo com Arxiu històric municipal, el què fa que lo 
projectat inicialment hagi perdut virtualitat en els moments actuals. 
 
Vist el context de crisi econòmica en què la societat està immersa en l’actualitat, i d’acord amb 
el principi d’actuació administrativa d’eficàcia i eficiència en l’assoliment dels objectius que ha 
de garantir l’actuació de l’Administració recollits en l’article 103.1 de la CE i en l’article 3.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú. 
 
Ateses les determinacions de la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 2/2014, de 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que estableix 
que: 
 
“Ens locals beneficiaris del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. Tenint en compte la situació de dèficit públic de 
les administracions locals i per a atendre’n la sostenibilitat financera, excepcionalment per a l’any 2014, els ens 
locals beneficiaris del PUOSC que tinguin pendent d’adjudicar obres i inversions corresponents al PUOSC 
2011 i 2012 (Decret 245/2007, del 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya 2008-2012, DOGC núm. 5005, del 9 de novembre de 2007) poden renunciar a l’execució 
d’aquestes obres i inversions fins al 30 de setembre, amb la sol·licitud prèvia adreçada al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. Els ens locals que hi renuncien tenen dret a la tramitació del pagament 
del 50% de la subvenció inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a la 
reducció de dèficit públic. La justificació de la despesa feta s’ha d’acreditar per mitjà d’una certificació del secretari 
de l’ens local corresponent.” 
 
Vist que, en l’actualitat les actuacions projectades en el projecte per l’“Habilitació de la casa 
consistorial per a arxiu municipal i per a oficines (1a fase)”, no tenen virtualitat en el temps, i es 
fa necessari dur a terme solucions alternatives al problema que planteja l’adequació de la 
coberta de la Casa consistorial. 
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A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 

Primer.- Acollir-se a la disposició addicional vint-i- cinquena de la Llei 2/2014, de 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i renunciar a l’execució 
de les obres compreses en l’actuació número 2011/537 “Habilitació de la casa consistorial per 
a arxiu municipal i per a oficines (1a fase)”, inclosa dins del Programa Específic de municipis 
petits, nuclis i àrees residencials de baixa intensitat (PG/MN) per l’anualitat 2011, tot sol·licitant 
el pagament del 50% de la subvenció inicialment atorgada per a destinar-la al pagament de 
despesa corrent o reducció de dèficit públic. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals, i 

a la Intervenció i Tresoreria Municipal per a la seva comptabilització i als efectes oportuns. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
10.- Acords d'urgència. 
 
Finalment no s’introdueix cap acord d’urgència a l’Ordre del dia. 
 
11.- Precs i preguntes. 
 

No hi ha precs ni preguntes.  
 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 9 i 16 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 Frigola    En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 


