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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  14/08. 
Data:  Dimarts, 18 de novembre de 2014. 
Caràcter:  Ordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De les 20:37h del vespre fins a les 21:21h 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. 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). 

 
 

Secretària interventora:  Sra. Olga Fornós i Mir. 
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:     
 
La regidora, Sra. Esther Pagès i Ayats, regidora del Grup municipal (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 l’acta de la sessió ordinària núm. 14/07 celebrada el dia 23 de 

setembre de 2014.  
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions Alcaldia. 
4.- Proposta de ratificació de l’acord d’aprovació definitiva de l'Ordenança  reguladora dels 

preus públics del Centre d’Empreses. 
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5.- Proposta d’aprovació d’adhesió a la proposta de la Comunitat de Sant’Egidio per a la 
definitiva desaparició de la pena capital en els països pendents de l’aprovació de la 
Resolució de les Nacions Unides per a una moratòria universal de les execucions capitals 
que es durà a terme en la Comissió de Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014. 

6.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la conservació, neteja i 
tancament de solars i terrenys, i pavimentació de voreres al terme municipal de les Preses. 

7.- Proposta d’aprovació de la modificació i aprovació provisional de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interés general. 

8.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat per l’Alcaldia en relació a l’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

9.- Proposta d’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de les 
Preses i de la societat municipal Empris, SL. 

10.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a l’any 2015.  
11.- Proposta d’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals per l’any 2015. 
12.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança  reguladora de l’Administració 

electrònica a l'Ajuntament de les Preses. 
13.- Acords d'urgència. 
14.- Precs i preguntes. 
 

 
El Sr. alcalde obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/07 celebrada el 
dia 23 de setembre de 2014.  
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 
2.- Despatx oficial. 
 
La Sra. secretària interventora, en primer lloc, comunica al Ple el contingut dels acords 
adoptats mitjançant resolucions d’Alcaldia aprovats des del dia 24 de setembre de 2014: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/31, de 27 d’octubre: D’aprovació de la baixa de rebuts inclosos 
en les relacions de deutors del municipi dels anys 2010, 2011 i 2012, de l’empresa 
ATREZZO DESIGN, SL. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/32, de 27 d’octubre: D’aprovació inicial de la modificació dels 
Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona arran de l’entrada en vigor de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). 
 
En segon lloc, comunica la tramesa d’informació econòmica al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques: 
 
 En data 1 d’octubre de 2014, d’acord amb l’apartat 2n de l’article 27 de Llei Orgànica 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Intervenció municipal va remetre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat l’informació sobre les línies 
fonamentals del pressupost 2015. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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 En data 31 d’octubre de 2014, la Intervenció municipal va remetre al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques de l’Estat l’informació trimestral relativa a l’execució del 
pressupost corresponent del tercer trimestre de l’any, d’acord amb l’article 16 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 Es comunica al Ple l’informe trimestral corresponent al 3er 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. 
 
 En data 30 d’octubre de 2014, la Intervenció municipal va fer tramesa de les dades 
corresponents al període mig de pagament a proveïdors (PMP) del tercer trimestre de l’any, 
d’acord amb les determinacions del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de data 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
3.- Comunicacions Alcaldia. 
 
El Sr. alcalde, primerament, comenta, en relació al seguiment de la subvenció en el marc del 
Conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de les Preses 
per al finançament del projecte anomenat “Adequació i condicionament del conjunt esportiu i 
social de les  Preses a la zona municipal de Bosc de Tosca”, que la Diputació de Girona ja ha 
rebut tota la documentació justificativa corresponent als anys 2013 i 2014. 
 
En segon lloc, explica en relació a l’Escola la Bòbila que s’està en el tram final per a l’entrega 
final de l’obra, perquè, comenta que ahir mateix va haver-hi una reunió entre els representants 
d’Infraestructures, els del Departament d’Ensenyament, el de la promotora i de l’Ajuntament de 
les Preses, per concretar els temes a tancar, explicant el Sr. Vila que pràcticament resolt el 
tema de l’alumini, només queden petits punts pendents del tema de la caldera de biomassa. 
Seguidament  comenta, però que està prevista una nova reunió d’aquí uns quinze dies, per tal 
de tancar definitivament aquests punts. 
 
A continuació el Sr. alcalde fa esment que la diada del 9N va transcórrer amb tota normalitat 
sense cap incident, comentant als regidors/es que tot i que ja els va fer partícips dels resultats 
al municipi, si algú estès interessat en  conèixer els resultats a nivell de comarca, ell mateix, els 
hi facilitarà. 
 
Per últim, els Sr. Vila explica que el passat diumenge va tenir lloc l’acte d’inauguració de les 
obres d’adequació i condicionament del conjunt esportiu i social de les Preses a la zona 
municipal de Bosc de Tosca, al qual hi va assistir els representants de la Secretaria General 
d’Esports i de la Federació comentant que tothom va quedar molt content, i en especial, tant la 
Secretaria com la Federació van expressar la seva satisfacció pel treball fet i de l’obra com 
havia quedat, alhora, van remarcar l’experiència que els dos clubs de futbol del mateix municipi 
compartissin un equip esportiu d’aquest tipus. 
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En aquest moment s’incorpora a la sessió plenària, el Sr. Josep Ma Cros Roca. 
 
4.- Proposta de ratificació de l’acord d’aprovació definitiva de l'Ordenança  
reguladora dels preus públics del Centre d’Empreses. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta de ratificació de l’acord d’aprovació definitiva de l'Ordenança  reguladora dels 
preus públics del Centre d’Empreses. 
 
Identificació de l’expedient:  
 
Expedient de ratificació de l’acord d’aprovació definitiva de l'Ordenança  reguladora dels 
preus públics del Centre d’Empreses. 
 
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 15 de juliol de 2014, la Junta de govern local va aprovar, entre d’altres, 
l’acord que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vista la necessitat i idoneïtat d’establir i ordenar determinats preus públics pel finançament dels 
serveis i activitats municipals prestats, per aquest Ajuntament, en l’edifici del Centre d’empreses. 
 
Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 10 de juliol de 2014.  
 
Atès que l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLHL) estableix que les entitats locals poden establir 
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, 
sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.b) del mateix text legal. 
 
Vist que és voluntat de l’Equip de Govern procedir a l’establiment i imposició dels preus públics del 
Centre d’empreses següents: 
 
 

“PREUS CENTRE D'EMPRESES 2014 
 

LLOGUER DE LA SALA D'ACTES 

Per hores             10,00 €  

Matí (9h a 15h)             35,00 €  

Tarda (15h a 21h)             35,00 €  

Tot el dia             60,00 €  
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    preu/mes preu/mes preu/mes 

ESPAI DE COWORKING 

MATINS  
De dilluns a divendres 

TARDES 
De dilluns a divendres 

TOT EL DIA 
De dilluns a diumenge 

de 8:00 a 14:00h de 15:00 a 21:00h horari lliure 

1er Semestre   35,00 € 35,00 € 50,00 € 

2on Semestre   42,00 € 42,00 € 60,00 € 

3er Semestre   49,00 € 49,00 € 70,00 € 

4rt Semestre               56,00 €              56,00 €                 80,00 €  

Preu base mensual               70,00 €              70,00 €              100,00 €  

 
 

     
BONIFICACIONS (Emprenedors o nova construcció) 

 

DESPATXOS I NAUS m2 
preu/m2  

base amb 
 serveis inclosos 

import mes/  
preu base 

1er any 
Bonificació 30% 

2on any 
Bonificació  

20% 

3er any 
Bonificació 10% 

 
Despatx 1 9,00             15,00 €              135,00 €                 94,50 €               108,00 €               121,50 €  

 
Despatx 2 8,50             15,00 €              127,50 €                 89,25 €               102,00 €               114,75 €  

 
Despatx 3 9,50             15,00 €              142,50 €                 99,75 €               114,00 €               128,25 €  

 
Despatx 4 9,50             15,00 €              142,50 €                 99,75 €               114,00 €               128,25 €  

 
Despatx 5 10,90             15,00 €              163,50 €               114,45 €               130,80 €               147,15 €  

 
Despatx 6 17,50             15,00 €              262,50 €               183,75 €               210,00 €               236,25 €  

 
Despatx 7 22,00             15,00 €              330,00 €               231,00 €               264,00 €               297,00 €  

 
Despatx 8 32,00             15,00 €              480,00 €               336,00 €               384,00 €               432,00 €  

 
Sala ordinadors 83,00             15,00 €           1.245,00 €               871,50 €               996,00 €           1.120,50 €  

 
Sala conferències 35,50             15,00 €              532,50 €               372,75 €               426,00 €               479,25 €  

 
Espai administració 15,00             15,00 €              225,00 €               157,50 €               180,00 €               202,50 €  

 
Espai control 8,00             15,00 €              120,00 €                 84,00 €                 96,00 €               108,00 €  

 
NAUS 90,00               4,00 €              360,00 €               252,00 €               288,00 €               324,00 €  

 
Ocupació més d'un espai = o > 20               8,00 €  Mín. 350 € 40% 30% 20% 

  
Ateses les determinacions dels articles 22.2.d), 22.4, 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 
públics, i els articles 2.1.e), 41 a 47, 56 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLHL). 

 
A la vista de tot això, la JGL, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei estatal 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), l’establiment i ordenació de 
determinats preus públics pel manteniment dels serveis i activitats municipals prestats per 
l’Ajuntament de les Preses a l’edifici del Centre d’empreses, mitjançant l’Ordenança reguladora dels 
preus públics del Centre d’empreses. 
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Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el BOP i 

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

 
Tercer.- Fer constar que aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat 

íntegrament en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a l’article 70.2 de la 
LRBRL.” 

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

Primer.- Ratificar l‘acord d'aprovació definitiva de l'Ordenança  reguladora dels preus 
públics del Centre d’Empreses. 

 
Segon.-  Donar a aquest acord la publicitat que correspongui. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
5.- Proposta d’aprovació d’adhesió a la proposta de la Comunitat de Sant’Egidio 
per a la definitiva desaparició de la pena capital en els països pendents de 
l’aprovació de la Resolució de les Nacions Unides per a una moratòria universal 
de les execucions capitals que es durà a terme en la Comissió de Drets de les 
Nacions Unides el desembre de 2014. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació d’adhesió a la proposta de la Comunitat de Sant’Egidio per a la definitiva 
desaparició de la pena capital en els països pendents de l’aprovació de la Resolució de les 
Nacions Unides per a una moratòria universal de les execucions capitals que es durà a terme 
en la Comissió de Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació d’adhesió a la proposta de la Comunitat de Sant’Egidio per a la 
definitiva desaparició de la pena capital en els països pendents de l’aprovació de la Resolució 
de les Nacions Unides per a una moratòria universal de les execucions capitals que es durà a 
terme en la Comissió de Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta presentada per la Comunitat de Sant’Egidio fundadora de “Ciutats per la 
Vida / Ciutats contra la pena de mort”  - “Cities for life/ Cities against the Deth Penalty” , la 
qual es transcriu literalment a continuació: 
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“El Consistori de la ciutat de les Preses convençut que tota comunitat ciutadana, mitjançant la veu dels seus 
òrgans representatius, pot actuar com a subjecte col·lectiu capaç de concórrer a augmentar el respecte de la 
vida i de la dignitat de l'home a qualsevol Iloc del món; preocupat perquè en molts estats encara es manté la 
pràctica inhumana de la pena capital; a proposta de la Comunitat de Saint'Egidio, fundadora de "Ciutats per la 
Vida / Ciutats contra la Pena de Mort" - "Cities for life/Cities against the Death Penalty", la xarxa de municipis 
d'Europa i de tot el món units per la voluntat comuna d'accelerar la definitiva desaparició de la pena capital del 
panorama jurídic i penal dels estats; en el marc de les iniciatives adoptades per la Presidència del Consell de 
Ministres de la República Italiana durant el semestre de Presidència del Consell de la Unió Europea (1 de 
juliol/31 de desembre de 2014); amb l'objectiu de donar suport a tots els esforços que volen assolir l'abolició 
definitiva de la pena capital en els països que encara la mantenen i preveient com una etapa d'aquest procés 
l'adopció d'una moratòria universal de les execucions capitals; en vista de la votació sobre la Resolució de les 
Nacions Unides per a una moratòria universal de les execucions capitals que es dura a terme en la Comissió de 
Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014”. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Declarar que la ciutat de les Preses s'afegeix a la iniciativa de la Comunitat de 
Sant'Egidio "Ciutats per la Vida/Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for life/Cities against 
the Death Penalty" i declarar el 30 de novembre Jornada ciutadana "Ciutats per la 
Vida/Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for Life/Cities against the death penalty". 

 
Segon.- L'administració municipal es compromet a convertir aquesta adhesió en un 

esperó per assolir una major responsabilitat, i a actuar en tots els àmbits que siguin de la 
seva competència per tal que es creïn espais d'informació i sensibilització sobre els motius 
del rebuig d'aquesta pràctica i sobre l'evolució de la campanya abolicionista en el món, i 
alhora, l'administració municipal procurarà fer la difusió més amplia possible de la seva 
adhesió a aquesta campanya. 

 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Comunitat de Sant’Egidio fundadora de “Ciutats 

per la Vida / Ciutats contra la pena de mort”  - “Cities for life/ Cities against the Deth Penalty” 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
6.- Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la conservació, 
neteja i tancament de solars i terrenys, i pavimentació de voreres al terme 
municipal de les Preses. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de 
solars i terrenys, i pavimentació de voreres al terme municipal de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la conservació, neteja i 
tancament de solars i terrenys, i pavimentació de voreres al terme municipal de les Preses. 
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Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que l'article 8 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 atribueix als ens locals territorials, en l'àmbit de llurs 
competències i en els termes establerts per la legislació de règim local la potestat 
reglamentària. 
 
Paral·lelament la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix al 
municipi la potestat normativa per dictar ordenances dins l'àmbit de les seves competències, 
entre les quals, els apartats a), d), f) i j) de l’article 25.2 inclou l'ordenació, gestió, execució i 
disciplina urbanística, respectivament,  així com també la protecció del medi ambient i la 
protecció de la salubritat pública. 
 
Vist que l'article 14.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei d'urbanisme de Catalunya atribueix als ajuntaments les competències urbanístiques que 
sent de caire local no hagin estat expressament atribuïdes per aquesta llei a d'altres altres 
organismes, i alhora, l’article 197 del mateix text legal obliga a les persones propietàries de tota 
classe de terrenys, construccions i instal·lacions a complir els deures d'ús, conservació i 
rehabilitació establerts per aquesta llei, per la legislació aplicable en matèria de sòl i per la 
legislació sectorial. 
 
Atès que l'article 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme de Catalunya concreta l'obligació de conservació en el manteniment o la 
reposició de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles. 
Aquest precepte també permet la concreció d'aquesta obligació a través d'ordenances locals. 
 
Ateses les determinacions de l’article 77, 83 a 94, 128 i 134 i següents del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 
 
Vista la necessitat de disposar d’una ordenança per regular el deure de conservació de 
terrenys i solars i el de pavimentar les voreres per la incidència que el mateix té en la salubritat, 
la protecció del medi ambient, la seguretat i la convivència ciutadana. 
 
Vista la proposta d’Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i 
terrenys, i pavimentació de voreres al terme municipal de les Preses. 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); de l’article 178.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC); i de l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 del 
TRLMRLC, l’ Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys, i 
pavimentació de voreres al terme municipal de les Preses, d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el BOP 

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

 
Tercer.- Fer constar que l’Ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat 

íntegrament el seu text en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a 
l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL). 
 
El Sr. Espuña manifesta la seva preocupació en relació a la suficiència de la regulació 
recollida a l’Ordenança referent al tema del pagament del cost d’executar subsidiàriament 
l’Ajuntament les actuacions de neteja de parcel·les, quan els propietaris no ho fan; 
comentant que potser seria millor intentar solucionar el problema de bé a bé amb el 
propietari, o bé, mitjançant un procediment sancionador per evitar futurs litigis. 
 
El Sr. Guillaumes contesta que l’Ordenança regula el procediment sancionador i el 
procediment de pagament en aquests casos, no havent-se establert un import determinat, 
donada la complexitat del tema, creient-se més adient cobrar a l’obligat el cost real que hagi 
de suportar l’Ajuntament per dur a terme els treballs de neteja. Alhora, també, explica que en 
cas que l’obligat no vulgui pagar es tramitarà un procediment de constrenyiment com la resta 
de morosos. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
7.- Proposta d’aprovació de la modificació i aprovació provisional de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la modificació i aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la modificació i aprovació provisional de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa 
que les ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat 
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i 15 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Vist l’informe de la Secretaria Intervenció. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Derogar l’actual Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general. 

 
Segon.- Aprovar l'Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local 

a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general amb els 
seus annexos ( model TA-1 i model TA-10) en els termes següents: 

 
“TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 
 
Article 1r .  Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que 
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança 
fiscal.  
 
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en 
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a 
prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.  
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2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui 
utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, 
amb independència de qui sigui el titular de les xarxes. 
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que 
ocupen el domini públic municipal. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades 
de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, 
necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 
 
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis 
de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la 
compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup  Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.  
 
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini públic 
per a prestar els serveis de telefonia mòbil. 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general 
o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant 
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i 
comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de 
serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments 
 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin serveis, o explotin una 
xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions. 
 
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, 
estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal 
corresponent.  
 
Article 4t . Successors i responsables  
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es 
transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  
 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.  
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.  

 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que 
no estiguin liquidats.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es 
transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  
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3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als 
partícips o cotitulars de dites entitats.  
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 
anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.  
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat 
s’estén a la sanció.  
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les 
seves respectives participacions.  
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries 
contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.  

 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.  
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 
 
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
 

- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.  
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data 
de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la 
manca de pagament.  

 
b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin realitzat les gestions 
necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat. 
 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.  
 
Article 5è. Base imposable i quota tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual 
es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.  
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat 
xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme 
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent 
imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats 
extraordinàries.  
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:  
 

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels 
abonats efectuats en el Municipi.  
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi 
de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, 
desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.  
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la 
xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.  
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d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del 
subministrament o servei.  
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.  
 

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les 
partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu 
de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per 
aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 
1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a 
matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:  
 

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats 

no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.  
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.  
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.  

 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, són 
compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.  
 
Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament 
especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el 
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents: 
 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar 
l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des 
de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament. 

 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents: 
 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència 
corresponent. 
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència o 
autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat 
l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 

 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, la 
meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural. 
 
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.  
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la 
totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del 
trimestre corresponent així com la data de finalització.  
 
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a 
cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el 
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terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, 
segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança,  i els drets d’accés e  interconnexió a la xarxa de distribució referits en 
l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.   
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà 
ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de 
justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà 
de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual 
(model TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent. 
 
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels 
recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.  
 
Article 8è. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Girona, les 
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  
2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions 
representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.  
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al que preveu la normativa 
vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la 
Diputació.  
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva 
la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 9è.  Infraccions i sancions  
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en 
aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta 
taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui 
practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, 
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres 
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el ... i que ha quedat 
definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa.” 
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL 
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE 

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 
Declaració - document d'ingrés Model TA-1 

Declaración - documento de ingreso Modelo TA-1 
 
 
 
 
 

Municipio 
 
 
 
 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 

Exercici:  
Ejercicio: 

Període:  
Período: 

En cas d'alta o baixa, indicar la data:  // 
En caso de alta o baja, indicar la fecha 

Alta Baixa / Baja 
 
/ DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 
Denominació Social / Denominación Social 

 

NIF 

 
 
 

Espai reservat per l'etiqueta identificativa 
 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa  

 

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal 
 

 
 

AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN  
 

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 
TIPO DE SUMINISTRO 

 
 

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è  
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º 

 
Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució 
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución 

 

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors 
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores 

 
BASE IMPOSABLE  
BASE IMPONIBLE 

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base 
imposable per 1,5%) 
CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por 
1,5%) 

 

 

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO 
 

El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats 
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense 
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 

 
El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes 
entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo 
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
La Caixa 

 
Núm. de validació 

 
/ Núm. de validación 

  
DATA DE PRESENTACIÓ  

NIF de validació  / NIF de validación  Fecha de presentación 
 

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA CPR: 9052378 

NIF:    Entitat emissora / Entidad emisora:  Mod.:  Justificant / Justificante:  Import / Importe:  
SUBJECTE PASSIU:   CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:  
SUJETO PASIVO: 

 
DOMICILI FISCAL:  
DOMICILIO FISCAL: 

POBLACIÓ:  
POBLACIÓN: 

 
905231700080430200089265 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS D’INTERÈS GENERAL 

 
Resum Anual Model TA-10 

 
 

Municipi Exercici 
 

 
 

DADES DEL CONTRIBUENT 
 
 

Denominació social 
 
 

Espai reservat per l’etiqueta identificativa 
 

NIF 
 
 

Domicili Fiscal 
 
 
 
 

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ 
 

 
Tipus de subministrament 

 
Nombre de percepcions relacionades en la declaració 

 
Import de les percepcions relacionades 

 

 
 
 

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE 
 
 

Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se 
 
 
 

Telèfon 
 
 
 
 
 
 

Data: 
 

Firma del declarant o representant: 
 
 
 
 
 
 

Firmat: 
Càrrec: 

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens 
delegat 

NIF perceptor Denominació social 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

 

 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis d’interès general 

 Model TA-10 Relació de perceptors  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

NIF declarant Exercici Municipi Full núm. 
 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 
 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 
 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIF perceptor Denominació social 
 
 
 
 

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”) 

NIF perceptor 

Import total percepcions (“drets d’interconnexió”) 

Denominació social 

Annexos:  Annex 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2  
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Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, 
així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini de trenta (30) dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà 
definitivament aprovat. 

 
Quart-. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, 

relatiu a  la modificació de l’Ordenança fiscal i aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 
2015 serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 

 
8.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat per l’Alcaldia en relació a 
l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta ratificació de l’acord adoptat per l’Alcaldia en relació a l’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la ratificació de l’acord adoptat per l’Alcaldia en relació a l’aprovació inicial 
de la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
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 27 d’octubre de 2014, per Decret d’Alcaldia es va aprovar, entre d’altres, 
l’acord que es transcriu literalment a continuació: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 14/32 
 

Vist que, el Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter 
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i 
determina que el funcionament i l'actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la 
normativa de règim local. 
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Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes dels 
estatuts, que hauran d'adaptar-se a l'esmentada normativa, determinant l'Administració Pública on quedin 
adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional vintena 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL. 
 
D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o dependent de la 
Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23 de setembre de 2014, segons les 
previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, redactada conforme a la LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de membres del 
consell d'administració i òrgans superiors de govern o administració. 
 
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el nombre màxim dels 
membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer aquesta previsió en els estatuts. 
 
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del 
Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera centralitzada. 
 
A la vista de tot lo anterior, aquesta Alcaldia, RESOL: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona en 
els articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del Consorci i 33 dissolució, que 
queden redactats com segueix: 
 
" Article 3. Naturalesa 
 
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens local i està adscrita a la 
Diputació de Girona als efectes de la Disposició Addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 de novembre, 
introduïda per la LRSAL, és de caràcter voluntari, de naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o 
comú, dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot realitzar 
actes d'administració i de disposició de béns, formalitzar contractes, defensar judicialment i 
extrajudicialment els seus drets i, en general, dur a terme tots els actes necessaris per assolir, d'acord 
amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts i pot emprar 
qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local. 
 
Article 8. Consell Executiu 
 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a tres vots) i 
els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de catorze vocals. 
Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen: 
 
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència (amb un vot 
ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots). 
- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació. 
 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu titular, un altre diputat 
o diputada de l'Assemblea General ha d'ocupar la seva plaça al Consell Executiu. 
 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l'Assemblea General a 
proposta dels representants de cada zona. 
 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que ocupin els càrrecs 
de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació durant la vigència del seu mandat, 
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l'Assemblea General ha d'escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les 
zones corresponents i ha d'exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu 
antecessor o antecessora. 
 
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció 
 
1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un procediment 
que respecti la publicitat i la concurrència. En cas que la persona designada en el càrrec no tingui la 
condició de funcionari/ària de carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció. 
 
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars de les quals els ha de 
nomenar el Consell Executiu d'entre els funcionaris o les funcionàries amb habilitació nacional que 
exerceixin llur càrrec en algun o alguns dels ens locals consorciats. 
 
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació 
 
1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que doni un preavís al mateix 
Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent en el compliment de les 
obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el compliment dels pendents. 
 
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i aquest 
servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà separar-se'n. 
 
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea General del Consorci. 
 
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta dels seus 
membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci, al menys dues administracions o 
dues entitats o organismes públics vinculats o que depenguin de més d'una Administració. 
 
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota de separació es 
calcularà per part de la Intervenció del Consorci, atenent els mateixos criteris a aplicar en el cas de 
liquidació. En el cas que el Consorci hagi de procedir a la reducció de la plantilla de personal, motivat per 
la separació d'un o varis membres, s'estarà al que disposi la legislació laboral, assumint en tot cas el 
membre o membres que se separin els efectes indemnitzatoris corresponents. 
 
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que 
correspongui a qui exercita el dret de separació si la quota és negativa. 
 
Article 33. Dissolució 
 
1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents: 
a) Per compliment de la seva finalitat 
b) Per acord unànime dels ens consorciats 
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant 
e) Per incompliment de l'objecte 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens 
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci 
 
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, adoptat amb el vot favorable de 
les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria absoluta i del nombre legal de 
membres i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els 
acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article anterior. 
 
3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la forma de liquidació 
del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal•lacions a les administracions consorciades, 
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d'acord amb la ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les 
aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci. 
 
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà d'aplicació 
el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa." 
 

Segon.- En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o 
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 

 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies Verdes de 

Girona la realització, en nom de l’Ajuntament/Consell comarcal de Les Preses, dels tràmits d’informació 
pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, 
amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la 
signatura dels documents que siguin necessaris. 

 
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia/Presidència per a la signatura 

de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
Així ho decreto i signo a les Preses, el dia 27 d’octubre de 2014 
  
        En dono fe 
L’ALCALDE       LA  SECRETÀRIA INTERVENTORA 
Pere Vila Frigola               Olga Fornós Mir” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 14/32, de data 27 d’octubre de 2014, pel qual 
es va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona. 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Consorci de Vies Verdes de Girona. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
9.- Proposta d’aprovació de la massa salarial del personal laboral de 
l’Ajuntament de les Preses i de la societat municipal Empris, SL. 
 
El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Guillaumes perquè presenti la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de les Preses i 
de la societat municipal Empris, SL. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de les 
Preses i de la societat municipal Empris, SL. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
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Vist que l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que  modifica la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de bases de règim local,  introdueix un nou article 103.bis relatiu a la massa salarial 
del personal laboral del sector públic local, que obliga a les corporacions locals a aprovar 
anualment la massa salarial del seu personal laboral respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general, en la corresponent Llei de pressupostos generals de 
l’Estat.  
 
Vist l’apartat quart de l’article 20 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
generals de l’Estat per al 2014, disposa que la massa salarial del personal laboral no pot 
tenir cap increment pel 2014, i que estarà integrada pel conjunt de les retribucions salarials, 
extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal l’any 2013, en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació respecte a efectius i 
antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al 
sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per 
trasllats, suspensions o acomiadaments. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2013, va 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2014, que inclou 
l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat íntegrament municipal Empris, SL i el 
consolidat de la Corporació, conjuntament amb les Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de personal de l’Ajuntament i Empris, SL per a l’any 
2014 (juntament amb els seus annexos i documentació complementària), mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 236, de data 11 de desembre 
de 2013. 
 
Vist que, d’acord amb l’Informe emès per la Secretaria Intervenció municipal, s’acredita que 
l’import d’aquesta massa salarial del  personal laboral de l’Ajuntament i de la societat 
municipal Empris, SL, en termes consolidats, ascendeix a 684.096,62 euros, i que no s’ha 
incrementat respecte de la quantia meritada per aquest personal durant l’exercici de 2013, 
considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 
 
Vist que l’aprovació de massa salarial del personal laboral d’aquest Ajuntament i de la 
societat municipal Empris, SL, s’ha de considerar competència del Ple, atesa la seva directa 
vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon 
a aquest òrgan d’acord amb els articles 22.2.e) de la Llei reguladora de les bases de règim 
local, l’article 52.2.f) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 168.4 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’hisendes locals, llevat l’excepció prevista a la Disposició addicional 16a de la lei reguladora 
de les bases de règim local, introduïda per l’esmentada LRSL.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de les Preses i de la 
societat municipal Empris, SL, en termes consolidats, per l’any 2014, quin import ascendeix a 
684.096,62 euros, la qual no s’ha incrementat en termes d’homogeneïtat amb la meritada 
per l’any 2013. 

 
Segon.- Fer públic aquest import a la seu electrònica de l’ajuntament i mitjançant anunci 

publicat al Butlletí Oficial de la Província en el termini de vint dies, d’acord amb l’apartat 3 de 
l’article 103.bis de la Llei reguladora de les bases de règim local. 
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Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
10.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a 
l’any 2015.  
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia, deixant constància d’unes esmenes 
puntuals incorporades respecte a la proposta entregada a la regidora Sra. Anna Maria Ibàñez el 
dia 14 de novembre de 2014, les quals explica la Sra. secretària: 
 
Assumpte:  
 
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2015.   
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per a l’any 2015.   

 
Fets: 
Vist que l’Alcaldia-Presidència presenta el projecte del Pressupost General de la Corporació 
per a l’any 2015, que inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat municipal 
Empris, SL, el consolidat de la Corporació, les seves Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de l’Ajuntament i Empris, SL. 

 
Vist que l’estat d’ingressos presenta els tributs i altres recursos, efectivament realitzables en 
base a les vigents ordenances fiscals, aprovades pel Ple municipal, i normes legals 
d’aplicació, els quals financen les necessitats de l’estat de les despeses.  
 
Vist que les despeses previstes per al funcionament de l’administració municipal estan 
dotades, d’acord amb les previsions, amb recursos propis, inclòs el servei d’interessos i 
amortització del deute.  

 
Vist que determinats projectes d’inversió necessiten ampliació de consignació en base a 
compromisos ferms d’aportació del seu finançament, que es vehicularan mitjançant 
l’aprovació de modificacions de crèdit de qualsevol projecte d’inversió, sempre que existeixi 
reconeixement de drets a favor de la Corporació en document suficient. Les restants 
consignacions es corresponen amb les possibilitats reals de l’Ajuntament, per desenvolupar 
les seves funcions.  

 
Fonaments de Dret: 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.i), 47.1 i 90 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 52 i 283 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMC); de l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL); dels articles 162 a 
171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); dels articles 1 a 33 i 111 a 118 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 
Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos; dels articles 3 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel 
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qual s’aprova el Text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària; dels articles 4.1, 
15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei estatal 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals; de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per 
la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals; modificada per l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, publicada en el BOE del 19 de març de 2014, de l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de 
Comptabilitat Local; dels articles 25 a 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL); del Reial Decret-
llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic; del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals; i de l’article 8.1 de la Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa (LJCA). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2015, que 
inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat municipal Empris, SL i el consolidat de 
la Corporació (Annex 1). 
 

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament (d’acord 
amb les Bases que consten a l’expedient) i les Plantilles orgàniques de personal de 
l’Ajuntament i Empris, SL per a l’any 2015 (Annex 2).  

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient del Pressupost General de la 

Corporació per a l’any 2015, conjuntament amb les Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de personal de l’Ajuntament i Empris, SL per a l’any 
2015, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, pel termini de 15 dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOP.  

 
Quart.- Fer constar que les esmentades aprovacions són de caràcter inicial i es 

convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu 
d’exposició pública, no havent-se d’adoptar nou acord en cas de no presentar-se cap 
reclamació”. 
 
ANNEX 1 
 
1. PRESSUPOST MUNICIPAL (2015) 

APLICACIONS DE DESPESA   

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

I.- Desp. personal 500.031,76 

II.- Desp. béns corrents i servs. 798.127,87 

III.- Desp. financeres 3.250,00 

IV.- Transfers. corrents 300.588,75 

V.- Fons de contingència 40.000,00 

VI.- Inversions reals 0,00 

VII.- Transferències de capital 1.030,00 

VIII.- Actius financers 0,00 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/08, de 18 de novembre de  2014 

 

AP14-08_000149 

IX.- Passius financers 0,00 

TOTAL: 1.643.028,38 
 
 

APLICACIONS D'INGRESSOS   

CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 

I.- Impostos directes 911.170,92 

II.- Impostos indirectes 10.000,00 

III.- Taxes i altres ingressos 327.167,18 

IV.- Transfers. corrents 329.767,94 

V.- Ingressos patrimonials 61.922,34 

VI.- Alienació d'inversions reals 0,00 

VII.- Transfers. capital 0,00 

VIII.- Actius financers 0,00 

IX.- Passius financers 0,00 

TOTAL: 1.643.028,38 
 
2. PRESSUPOST D’EMPRIS, SL (2015) 

ESTAT PREVISIÓ DESPESES   

CAPITOL I 326.913,82 

CAPITOL II 86.591,00 

CAPITOL IV 1.275,12 
TOTAL: 414.779,94 

 
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS   

CAPITOL III 232.485,27 

CAPITOL IV 182.294,67 
TOTAL: 414.779,94 

 
3. PRESSUPOST  CONSOLIDAT CORPORACIÓ DE LES PRESES 2015 

DESPESES           

            

CAPÍTOL Ajuntament Empris, SL Pt. General Eliminacions Pt. Consolidat 

I.- Desp. personal 500.031,76 326.913,82 826.945,58 0,00 826.945,58 

II.- Desp. béns corrents i servs. 798.127,87 86.591,00 884.718,87 0,00 884.718,87 

III.- Desp. financeres 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00 

IV.- Transfers. corrents 300.588,75 1.275,12 301.863,87 -182.294,67 119.569,20 

V.- Fons de contingència 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 

VI.- Inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII.- Transferències de capital 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00 

VIII.- Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX.- Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL: 1.643.028,38 414.779,94 2.057.808,32 -182.294,67 1.875.513,65 
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INGRESSOS           
            

CAPÍTOL Ajuntament Empris, SL Pt. General Eliminacions Pt. Consolidat 

I.- Impostos directes 911.170,92 0,00 904.955,83 0,00 904.955,83 

II.- Impostos indirectes 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

III.- Taxes i altres ingressos 327.167,18 232.485,27 550.152,45 0,00 550.152,45 

IV.- Transfers. corrents 329.767,94 182.294,67 530.777,70 -182.294,67 348.483,03 

V.- Ingressos patrimonials 61.922,34 0,00 61.922,34 0,00 61.922,34 

VI.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII.- Transfers. capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII.- Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX.- Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL: 1.643.028,38 414.779,94 2.057.808,32 -182.294,67 1.875.513,65 
 
ANNEX 2 
 
1. PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 2015 

PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE LES PRESES (2015)         
  Subgrup Compl. Destí Núm. Places 

  places vacants 

FUNCIONARIS          

Funcionaris d’habilitació d’habilitació carácter nacional 
  

    
Secretaria Intervenció A1 26 1 0 
LABORALS          

Indefinits fixos i no fixos         
Adjunt/a a Secretaria  A2 1 Plaça a  funcionaritzar 
Tècnic premsa, comunicació i turisme A2 1 1 1 
Arquitecte tècnic A2 1 1 1 
Tècnic informàtic  A2 1 1 1 
Delineant Auxiliar administratiu/va C2 1 1 1 
Auxiliar Administratiu/va C2 2 1 1 

Operari de serveis diversos AP 5 2 2 
Ajudant AP 1 1 1 
Netejador/a AP 1 1 1 
Vigilant-aguatzil AP 1 0 0 

TOTAL PLANTILLA:    15 9 9 

    
2. PLANTILLA DE PERSONAL D’EMPRIS, SL (2015) 

PLANTILLA P ERSONAL EMPRIS, SL (2015)     
Personal laboral         
(Indefinit fix, indefinit no fix i temporals)         

Oficina i gestió / Serveis derivats (recepcionista)   
  

Lloc de treball Places Jornada Vacants a amortitzar 
Oficial d’administració 1 Completa 1 0 
Recepcionista 1 Completa 0 0 

Llar d'Infants       
  

Lloc de treball Places Jornada Vacants a amortitzar 
Director/a  - Educador/a 1 Completa 1 0 
Mestre especialista 2 Completa 1 0 
Auxiliar de jardí d'infància (tècnic/a) 0 Completa 2 2 
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Auxiliar de jardí d'infància 2 Completa 2 0 
Auxiliar de jardí d'infància 1 Parcial 1 0 
Cuinera 1 Parcial 1 0 

Serveis derivats (netejador/a)       
  

Lloc de treball Places Jornada Vacants A amortitzar 
Netejador/a 2 Completa 2 0 
Netejador/a 3 Parcial 2 0 

TOTAL: 14   13 2 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i l’abstenció dels 3 regidors/es (LP-PM)). 
 
11.- Proposta d’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals per l’any 
2015. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals per 
a l’any 2015. 
Expedient:  
 
Expedient d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals 
per a l’any 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la necessitat de l’Ajuntament de les Preses de modificar les Ordenances fiscals per a 
l’any 2015. 
 
Vista la proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2015: 
 
1.-  Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI): 

L’Article 8 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 8 - Tipus de gravamen i quota 
 
El tipus de gravamen serà el 0,76% quan es tracti de béns de naturalesa urbana i d’immobles de característiques 
especials i el 0,65% quan es tracti de béns de naturalesa rústica. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a 
la base liquidable el tipus de gravamen. 
 
En virtut de l’aplicació de la Llei estatal 16/2013, de 29 d'octubre, la qual va entrar en vigor en data 30 d’octubre 
de 2013, es prorroga l’obligació imposada per l’Estat espanyol per als exercicis 2014 i 2015 d'increment del tipus 
impositiu del IBI amb un 10% per als immobles urbans, establert a partir de l'1 de gener de 2012 i que s'ha aplicat 
durant els exercicis 2012 i 2013 (RDL 20/2011). Queden fora d'aquesta mesura els municipis en els que les 
ponències han estat aprovades el 2005, 2006, 2007, 2008, 2013 i 2014 per tenir valors de referència al mercat 
molt més grans o bé perquè estan entrant o acaben d'entrar en un procés de revisió total del municipi. A més, 
queden exclosos d'aquesta mesura els municipis que s'acullin a l'actualització de coeficient cadastrals.” 
 
2.- Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la tramitació d’autoritzacions, 
llicències i comunicacions prèvies previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats; per a la tramitació de les activitats 
innòcues previstes al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
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d'obres, activitats i serveis dels ens locals; per a l’emissió d’informes i la realització 
de controls preventius relatius a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; i 
per a la tramitació d’autoritzacions i llicències previstes a la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 7 – Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:  
 
7.1.- Tramitació de les activitats (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació 
prèvia/trasllats/canvis substancials): 
 
Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat 
existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que requereixen disposar d’una nova llicència. 
  
La legalització ambiental (inclou l’informe de seguretat en cas d’incendi en activitats de l’annex II i innòcues) i 
canvis substancials: 
 

TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX I  - autorització 858,46 € 
ANNEX II - llicència ambiental 858,46 € 
ANNEX III  - règim comunicació  634,60 € 
INNOCUA - règim comunicació 
Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives                           

487,23 € 
                 345,17€ 

 
7.2.- Canvi de titularitat d’una activitat: 
 

CONCEPTE   

Amb visita de comprovació 184,31 € 

Sense visita de comprovació 65,93 €  
 
7.3.- Controls inicials i periòdics per a activitats: 
 
7.3.1.- Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per 
tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades a la llicència. 
 

TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX II ambientals i recreatives.  
Visites realitzades pels tècnics comarcals 
ANNEX II ambiental i recreatives. 
Informe sobre acta control realitzada per EAC                                        

 
705,89 € 

 
253,62€ 

 
7.3.2.- Inspecció que es realitza un cop ja es troba en funcionament l’activitat per tal de garantir la permanent 
adequació de les instal·lacions i l’activitat als requeriments legals aplicables. 
 

TIPUS ACTIVITAT  
ANNEX I ambiental. Informe sobre acta control realitzada 
Per EAC 

 
152,14 € 

ANNEX II ambientals i llicències activitats recreatives. 
 

705,89€ 

 
7.4.- Altres actuacions relacionades amb activitats: 
 

ANNEX D'ACTIVITATS   

Informe de consulta prèvia a l'inici d'una activitat sense visita 95,00 € 
Informe de consulta prèvia a l'inici d'una activitat amb visita 227,70 € 
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Informes canvis no substancials 95,00 € 

Informes de competències municipals d'activitats de l'Annex I 95,00 € 
Informes assistència tècnica 95,00 € 

Certificats llicència 40,33 € 

Trasllat habitatge ús turístic OGE 38,95 € 

Conformitat consums propis per DAR 38,95 € 

Segones i successives comprovacions (Annex III) 126,81 € 
Segones i successives comprovacions (innòcues) 81,41 € 

Sonometries nocturnes 262,65 € 
Sonometries diürnes 175,10 € 
Control inicial d'activitats existents Annex III o Innòcues 118,38 € 

 
7.5.- Legalització espectacles públics i activitats recreatives: 
 
Aquells espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol: 

 
CONCEPTE  
Llicència municipal 959,59 € 
Règim comunicació 664,09 €  

 
7.6.- Informes de seguretat en matèria d’incendis (Annexos I i II): 

 

CONCEPTE   

Informes de seguretat lligats a obra nova (llicència d'obres) 227,70 € 
Informes de seguretat lligats a l'assignació d'ús (activitats sense obra- tràmit 
d'activitats) 95,00 €” 

 
3.- Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la tramitació d’expedients de 
llicències urbanístiques. 

S’afegeix l’article 7.2.2.5. amb la redacció següent: 
 
“2.5.- Per a l’execució subsidiària, per part d’aquest Ajuntament, de les obligacions del propietaris de parcel·les 
determinades en l’article 5 de l’Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys, i 
pavimentació de voreres al terme municipal de les Preses, se’ls repercutiran tots els costos derivats de les 
actuacions realitzades subsidiàriament en lloc seu.” 

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

L’Article 8 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8 - Bonificacions  
 
S’estableixen les següents bonificacions: 
 
a) En els supòsits d’habitatges on visquin persones jubilades amb un baix nivell d’ingressos, així com en el cas 
de persones que, sense ser-ho, necessitin atenció dels serveis socials (informe del Consorci de Benestar Social 
de la Garrotxa), la Junta de Govern Local aprovarà durant el primer trimestre de 2015 les bases per a la 
sol·licitud de reduccions de la taxa. Un cop avaluades les sol·licituds, l’Ajuntament quantificarà l’esmentada 
reducció. En el cas de jubilats es respectarà: 

 Per ingressos fins a la pensió mínima no contributiva s’aplicarà una bonificació del 95%. 
 Per ingressos superiors a la pensió mínima no contributiva i fins al salari mínim interprofessional, 

s’aplicarà una bonificació del 75%. 
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 Per ingressos superiors al salari mínim interprofessional i fins a 1,5 aquest SMI s’aplicarà una bonificació 
del 50%. 

 Per ingressos superiors al 1,5 del salari mínim interprofessional fins a 1,75 aquest SMI s’aplicarà una 
bonificació del 30%. 

 
Les condicions per accedir a la reducció les persones jubilades seran: 
 

 Majors de 60 anys, o tenir la reconeguda l’invalidesa permanent absoluta per a la realització de la seva 
professió. 

 Ingressos inclosos als trams especificats. 
 Capital mobiliari i immobiliari inferior a les quantitats que es determinaran oportunament. 

 
En el supòsit de persones jubilades amb un baix nivell d’ingressos, no caldrà sol·licitar la reducció anualment, 
sinó que en principi es considerarà definitiva. 
 
Cada any però, l’Ajuntament revisarà cada un dels expedients per comprovar la no alteració de les condicions 
que van originar en el seu dia la concessió de la bonificació. Si aquestes canviessin, es procedirà durant el 
primer trimestre de l’any a notificar als afectats els motius de la pèrdua de la seva bonificació, així com els tràmits 
a seguir en el cas de disconformitat amb les noves bases comunicades. 
 
Si en l’anàlisi anual de la possible alteració de circumstàncies familiars de cada un dels titulars de rebuts amb 
reducció concedida, es detectés una defunció, restant la parella vídua al mateix domicili tributari, s’efectuarà 
directament el canvi de nom del rebut i es mantindrà la mateixa reducció concedida, sense necessitat de nova 
presentació de documentació. 
 
b) Habitatges de famílies monoparentals: S’estableix una bonificació del 15%. En aquest cas caldrà que la 
persona, en el moment de l’aprovació definitiva del Padró de la taxa, disposi del carnet de família monoparental 
expedit per la Generalitat de Catalunya. Serà de caràcter pregat. 
 
c) Habitatges de les masies que consten al Pla Especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals del 
municipi de les Preses: s’estableix una bonificació del 10%. No serà de caràcter pregat. 
 
Habitatges de persones que visquin soles (d’acord amb les dades que constin al Padró d’habitants municipal) i 
estiguin ingressades en una residència, sempre i quan, en el moment de meritament de la taxa (1 de gener), 
portin una antiguitat mínima de 6 mesos ingressats a la residència: s’estableix una bonificació del 95%. La 
bonificació serà sol·licitada per l’interessat/da i caldrà adjuntar un certificat del centre per verificar les dades 
anteriors. 
 
En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la mes alta de totes.” 
 
Vistos els corresponents estudis i informes. 
 
Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició addicional segona del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL); dels articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); dels articles 
52.2.f) i 114.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); de l’article 6 de la Llei estatal 
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics; de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària; i del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Recaptació. 
 
A la vista de tot aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la referida proposta de modificació de les Ordenances 
fiscals per a l’any 2015. 

 
Segon.- Aprovar el calendari fiscal per l’any 2015 segons el següent detall: 
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 De l’1 de febrer al 31 de març: Impost de vehicles de tracció mecànica 
 De l’1 d’abril al 31 de maig: Impost béns immobles (1r termini) 
 De l’1 de juny al 31 de juliol: Exaccions municipals (escombraries, cementiri i entrada 

de vehicles).  
 De l’1 de setembre al 31 d’octubre: Impost sobre activitats econòmiques. 
 30 novembre: 2n termini de l’IBI. 

 
Les taxes d’aigua i de sanejament es cobraran cada trimestre referides al consum del 
trimestre anterior.  
 
Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà 
el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs 
corresponents en els termes previstos als articles 26 i 28 d ela Llei estatal 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i, en el seu cas, dels costos del procediment de constrenyiment. 

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el referit expedient, de conformitat amb el que 

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

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

d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al·legacions presentades. Transcorregut el 
període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al·legacions, l’expedient quedarà 
definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap altre acord. El text íntegre de la 
modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2015 es publicarà al BOP de Girona, 
modificacions que entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2015. 

 
El Sr. Espuña pregunta si el 10% establert pel Govern de Madrid sobre la taxa de l’IBI 
s’incorpora a la taxa directament. El Sr. alcalde explica que no. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 

 
12.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de 
l’Administració electrònica a l'Ajuntament de les Preses. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia, i dóna la paraula a la Sra. secretària 
perquè n’expliqui els trets principals: 
 
Assumpte:   

Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica a 
l’Ajuntament de les Preses. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica a l’Ajuntament de les 
Preses. 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/08, de 18 de novembre de  2014 

 

AP14-08_000156 

 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de 29 de març de 2012, va aprovar 
inicialment l’”Ordenança reguladora de l’Administració electrònica a l’Ajuntament de les Preses, 
i no es va presentar cap reclamació en el període d’informació pública, elevant-se a definitiva 
automàticament un cop finalitzat aquest. 
 
Vist que la introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat aquests 
darrers anys a posicionar a les administracions públiques –i especialment a les 
administracions locals com administracions més properes a la ciutadania- en la direcció 
d’aprofundir en els principis que l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: 
eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel 
que fa a aquest text, de transparència i millor servei a la ciutadania. 
 
Vist que, en aquest sentit, l’aprovació de la modificació de la referida Ordenança pretén 
garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar la seva actuació administrativa 
i serveis que té encomanats l’Ajuntament de les Preses, facilitar les relacions amb la 
ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, 
propiciar un millor exercici dels seus drets i deures. 
 
Atès que d'una altra, l'article 70 bis de la Llei estatal 7/1985, que estableix que les entitats 
locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a 
la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes". 
 
Atès que, en tercer lloc, des d'un punt de vista formal, aquesta norma s'adopta sobre la base 
de la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 de la Llei 
estatal 7/1985, i 8 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. 
 
Vist que l'Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de 
la informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les 
ciutadanes i el conjunt de l'Ajuntament, incloent-hi la consulta de la informació administrativa, 
la de les dades en poder de l'Ajuntament i la realització de tràmits i procediments per mitjans 
electrònics. D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes 
tecnologies i de progressiva adequació de l’organització de l'Ajuntament de les Preses. Amb 
aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i els procediments seran accessibles per 
via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència.  
 
Vist que, d’aquesta forma, l’Ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l’administració 
electrònica a l'Ajuntament de les Preses i, sobre aquesta base, les disposicions contingudes 
en el règim transitori s’encarreguen de fixar els mecanismes per una implantació progressiva 
però eficient de l’administració electrònica. En aquest procés d’incorporació, es posaran en 
marxa els components i els mòduls comuns de l’administració electrònica, com són el 
registre, la seu electrònica, la notificació, l’arxiu, etcètera. 
 
Vist que, en aquest sentit, es fa necessari modificar el Catàleg de tràmits i procediments 
accessibles per mitjans electrònics, que es difondrà a través de la seu electrònica. A tal 
efecte, l’Ordenança incorpora dos annexos, el primer referit als tràmits i gestions que estan 
disponibles electrònicament al web de l'Ajuntament de les Preses i el segon, es refereix als 
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tràmits municipals que actualment es poden realitzar amb d’altres administracions públiques, 
empreses i professionals mitjançant serveis electrònics d’accés restringit. 
 
Vist que, finalment, les disposicions finals autoritzen a dictar les disposicions necessàries per 
el desenvolupament de l’Ordenança i, en particular, el compromís d’adaptar la normativa de 
l'Ajuntament de les Preses. 
 
Vista la necessitat de dur a terme la modificacions en els articles relacionat a continuació 
que queden redactats de la següent manera: 
 
1.- Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu. 
2.- Últim paràgraf de l’article 4:  
 
“En els supòsits que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin serveis a l’Ajuntament de 
les Preses, i que necessàriament hagin de residenciar-se dins la seu electrònica i el certificat de la seu 
electrònica sigui propi de l’ens que presta el servei, l’administració municipal pot reconèixer la referida seu com a 
pròpia i autoritzarà el referit certificat. L’aprovació correspon a l’Alcaldia qui n’autoritzarà el certificat. El decret 
d’alcaldia es publicarà a la seu electrònica”. 
 
3.- Apartat c) de l’article 11.1:  
 
“c) En el cas d'utilització per part dels ciutadans de la plataforma d'accés electrònica (e-TRAM) per a la 
presentació de sol·licituds o documentació davant l'Ajuntament, podrà no exigir-se identificació electrònica 
sempre i quan el ciutadà identifiqui un telèfon mòbil i un correu electrònic no genèric que permeti, cas d'ésser 
necessari, comprovar la seva identitat, i les peticions presentades no es trobin subjectes a procediments 
sancionadors ni pertanyin a l'àmbit de l'exercici del dret d'audiència dins d'un procediment o a la formulació de 
recursos, al·legacions o reclamacions administratius. En tot cas també podran  implementar-se altres fórmules 
d'identificació alternatives a les previstes als apartats a i b d'aquest mateix apartat que observin unes garanties 
d'identificació suficients." 
 
4.- Inclusió de l’article 35. Tramitació de la facturació electrònica: 
 
“Article 35. Tramitació de la facturació Electrònica 
 

1. En compliment de l'obligació d'aquest Ajuntament de disposar d'un Punt General de Entrada de 
Factures Electròniques per permetre la presentació electrònica de totes les factures i altres documents 
emesos pels proveïdors i contractistes, s'implanta i habilita el Punt General d'Entrada de Factures 
Electròniques de l'Ajuntament de Preses a través de la següent adreça URL: 
https://efact.eacat.cat/bustia, accessible a través de la seu electrònica de la Corporació: 
https://www.seu.cat/lespreses. 

2. Estaran obligats a facturar electrònicament tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a 
aquest Ajuntament des del 15 de gener de 2015 i en concret, tal com disposa l'article 4 de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el Sector Públic: 

• Societats anònimes. 
• Societats de responsabilitat limitada. 
• Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola. 
• Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que 
estableix la normativa tributària. 

https://efact.eacat.cat/bustia
https://www.seu.cat/lespreses
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• Unions temporals d'empreses. 
• Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de 
capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, 
Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia d'inversions. 

 
D’acord amb la potestat reglamentària conferida de conformitat en l’apartat segon de l’article esmentat, estan 
excloses de l'obligació de facturar electrònicament a aquest Ajuntament les factures de fins a un import màxim 
de 5.000,00 euros (impostos inclosos). 
 
Aquest Ajuntament estableix aquest import màxim, incloent impostos d’acord amb el criteri de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa en els seus informes 43/2008, de 28 de juliol de 2008 i 26/2008, de 2 desembre 
2008, en els quals disposa que el preu del contracte s'ha d'entendre com l'import íntegre que per l'execució del 
contracte percep el contractista, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
Igualment queden excloses de les factures emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior, fins que les factures 
puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures 
electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a 
l'exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció a aquests serveis 
 

3. Els codis DIR3 d'aquest Ajuntament, d'acord amb la seva estructura organitzava, són: 

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

 
Els plecs de clàusules administratives de tots els procediments de licitació que publiqui aquest Ajuntament han 
de contenir aquesta codificació, que serà indispensable per a la remissió de totes les factures electròniques.” 
 
5.- Modificació de l’Annex 1 que conté el Catàleg de tràmits i gestions municipals: 
 
“ANNEX I. TRÀMITS I GESTIONS MUNICIPALS DISPONIBLES ACTUALMENT A TRAVÉS DEL PORTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 
 
Els tràmits telemàtics actualment disponibles al portal web de l'Ajuntament de les Preses (www.lespreses.cat), 
són els següents: 
 
a)  E-TRAM: 
 

Atenció a la ciutadania 
 

- Casament civil 
- Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 
- Denúncia per distribució de publicitat directa 
- Exercici del dret d'accés 
- Exercici del dret d'oposició 
- Exercici del dret de cancel·lació 
- Exercici del dret de rectificació 
- Instància genèrica 
- Queixes i suggeriments 

 
Contractació 
 

http://www.lespreses.cat/
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- Subvencions a entitats 
 

Esport, cultura i lleure 
 

- Inscripció a activitats esportives i de lleure 
- Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 

 
Hisenda, impostos, taxes i preus públics 
 

- Ajornament de tributs 
- Certificat de pagament d'un tribut municipal 
- Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 
- Fraccionament de tributs 
- Reclamacions contra actes tributaris (Catàleg Diputacions) 

 
Padró habitants 
 

- Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants 
- Alta procedent d'un altre municipi 
- Canvi de domicili dins el mateix municipi 
- Còpies compulsades de documents municipals 
- Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants 
- Volant d'empadronament actual 
- Volant d'empadronament històric 
- Volant de convivència actual 
- Volant de convivència històrica 

 
Urbanisme, activitats i medi ambient 
 

- Certificat d'antiguitat i legalitat 
- Certificat de compatibilitat urbanística (Catàleg Diputacions) 
- Certificat de qualificació urbanística 
- Comunicació d'obres excloses de llicència 
- Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel•laris 
- Denúncia de disciplina urbanística 
- Denúncia per excés de soroll 
- Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns 
- Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental 
- Devolució de la fiança per obres 
- Llicència d'obra major (Catàleg Diputacions) 
- Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 
- Llicència de gual i contragual 
- Llicència de primera ocupació 

 
Via pública 
 

- Manteniment de contenidors 
- Recollida de mobles i trastos vells al carrer 
- Retirada de vehicles de la via pública 

 
b)  Notificacions electròniques (eNOTUM). 
c)  Perfil del contractant. 
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d)  Factura electrònica (eFACT). 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); de l’article 178.1 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC); i de l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’”Ordenança reguladora de l’Administració 
electrònica a l’Ajuntament de les Preses”, d’acord amb el text i documents que consta a 
l’expedient. 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública (mitjançant edicte publicat en el BOP 

de Girona, en el DOGC, en el Diari de Girona i exposat en el Tauler d’anuncis municipal) i a 
audiència dels possibles interessats/des, per un període de 30 dies hàbils, comptats des del 
següent al de la publicació del darrer anunci al BOP o al DOGC. En aquest termini els 
interessats/des podran examinar l'expedient i el projecte d’Ordenança i presentar les 
reclamacions i suggeriments que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat, i si no 
hi ha hagut cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu 
sense necessitat d’acord exprés. 

 
Tercer.- Fer constar que l’Ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat 

íntegrament el seu text en el BOP i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils fixat a 
l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL). 

 
Quart.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots favorables del regidors/es (LP-
PM)). 
 
13.- Acords d'urgència. 
 
El Sr. alcalde proposa al Ple l’adopció d’un acord no inclòs a l’Ordre del dia, per la qual cosa 
es procedeix a votar la seva urgència per ser-hi introduït. El Ple, per unanimitat dels 
regidors/es assistents, aprova la seva urgència. 
 
13.1.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL: (aprovació del Pressupost i la 
Plantilla de l’any 2015, precs i preguntes, 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. 
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14.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. alcalde cedeix la paraula als regidors/es. El Sr. Ayats pregunta en 
relació al tema de la factura electrònica, si els petits proveïdors i estan inclosos. La Sra. 
secretària, amb la paraula del Sr. alcalde, contesta que, en principi n’estan exclosos, afegint el 
Sr. Guillaumes que s’ha establert el límit de 5.000,00 euros com a topall per eximir d’aquesta 
obligació de presentar les factures electrònicament als petits proveïdors davant l’Ajuntament. 
 
El Sr. Ayats comenta, en relació als contenidors de restes vegetals considera que són del tot 
insuficients, proposant que se’n col·loquin dos, un al costat de l’altre, perquè comenta que 
comprèn que el tema de la recollida ha de ser molt feixuc, però que a la zona on viu, i 
comenta que de segur ha de passar a d’altres zones del municipi, sempre hi ha el contenidor 
desbordat de brutícia, i dóna una mala imatge del municipi. El Sr. alcalde contesta que és un 
tema que ja està en estudi, i que es tenen diversos pressupostos sobre la taula per 
solucionar-ho. 
 
  
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 21:21h 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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