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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  14/05. 
Data:  Dimarts, 27 de maig de 2014. 
Caràcter:  Ordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De 2/4 de 9 del vespre fins a 9 i 11 minuts del vespre. 
Lloc:   Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

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

Sr. Lluís Guillaumes Picart, segon tinent d’alcalde i tresorer-
recaptador (CiU). 
Sr. Lluís Xancó Vilas, tercer tinent d’alcalde (CiU). 
Sra. Elisa Boix Valmaña, regidora (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla, regidora (LP-PM).  
Sr. David Espuña i Colomer, regidor (LP-PM).   
Sr. Josep Ayats Nogué, regidor (LP-PM). 
Sra. Esther Pagès i Ayats, regidora (LP-PM).  

Secretària interventora:  Sra. Olga Fornós i Mir. 
 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes inclosos 
en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 
 
1.- Proposta d’aprovació de les actes de la sessió ordinària núm. 14/03 celebrada el dia 25 de 
març de 2014, i de la sessió extraordinària núm. 14/04 celebrada el dia 29 d’abril de 2014. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació i encàrrec de l’estudi d’implantació 
d’energies renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de finançament, 
en els edificis i equipaments municipals”. 
5.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de 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). 
6.- Proposta d’acord d’aprovació de la Moció contra l’aplicació de la Llei Wert. 
7.- Acords d'urgència. 
8.- Precs i preguntes. 
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1.- Proposta d’aprovació de les actes de la sessió ordinària núm. 14/03 celebrada el dia 25 
de març de 2014, i de la sessió extraordinària núm. 14/04 celebrada el dia 29 d’abril de 2014. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de les actes de la sessió ordinària núm. 14/03 celebrada el dia 25 de març 
de 2014, i de la sessió extraordinària núm. 14/04 celebrada el dia 29 d’abril de 2014. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de les actes de la sessió ordinària núm. 14/03 celebrada el dia 
25 de març de 2014, i de la sessió extraordinària núm. 14/04 celebrada el dia 29 d’abril de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Sr. alcalde, comenta que s’ha dut a terme l’esmena de diversos errors tipogràfics i 
materials en les dues actes, demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte les 
actes de la sessió ordinària núm. 14/03 celebrada el dia 25 de març de 2014, i de la sessió 
extraordinària núm. 14/04 celebrada el dia 29 d’abril de 2014 les quals els ha estat facilitada. 
 
Vist que ningú demana la paraula. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer.- Aprovar les actes de la sessió ordinària núm. 14/03 celebrada el dia 25 de març de 
2014, i de la sessió extraordinària núm. 14/04 celebrada el dia 29 d’abril de 2014. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
2.- Despatx oficial. 
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des del 
dia 26 de febrer de 2014: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/09 de 26 de febrer de 2014: D’aprovació de l'expedient de 
modificació de crèdits amb la modalitat d'incorporació de romanents de crèdit per un import de                 
373.386,45 euros. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/10 de 20 de març de 2014: D’aprovació de la classificació de les 
proposició presentada per la Sra. Helena Planas Ibarra i al Sr. Miquel Comalat Pérez, com a 
licitadors que han presentat l’oferta econòmica més avantatjosa (en relació a la licitació de la 
concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic de l’espai destinat a bar-restaurant 
i punt d’informació turística del municipi a l’edifici de la carretera de Xenacs, s/n, de les Preses, 
i l’explotació de la prestació del servei de bar-restaurant i punt d’informació turística del 
municipi). 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/11 de 7 d’abril de 2014: D’aprovació de la classificació de les 
proposició presentada pel Sr. Carles Sotos Fernández com a licitador que ha presentat l’oferta 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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econòmica més avantatjosa (en relació a la licitació de la concessió administrativa d’ús privatiu 
del bé de domini públic de l’espai destinat a restaurant, situat al carrer President Josep 
Tarradellas, 9, 1r de les Preses (restaurant  “l’Òliba”), i l’explotació de la prestació del servei de 
restaurant). 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/12 de 7 d’abril de 2014: D’aprovació de la pròrroga sol·licitada pel 
Sr. Juan Pedro Fiol Pérez de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic 
de l’espai destinat a bar a l’edifici del carrer Major, 2 de les Preses (bar “la Plaça”), i l’explotació 
de la prestació del servei de bar, amb efectes a partir del dia 15 de febrer de 2014 fins al 14 de 
febrer de 2016. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/13 de 7 d’abril de 2014: D’aprovació de la proposta com a 
representants de l’Administració per obtenir informació dels resultats de l’escrutini en les 
properes eleccions al Parlament europeu 2014, a la Sra. Olga Fornós i Mir per la Mesa A, i al 
Sr. Ernest Oliveras Aumallé per la Mesa B. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/14 de 7 d’abril de 2014: D’aprovació de la proposta com a locals 
electorals per a la constitució de les meses electorals de les eleccions al Parlament europeu 
2014, l’edifici de la Llar d’Infants municipal, emplaçada al carrer Sant Sebastià, 25 i l’edifici del 
Local Social de Bosc de Tosca, emplaçat a l’avinguda Zona esportiva, s/n de les Preses. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/15 de 12 de maig de 2014: D’aprovació de la formació del Compte 
general de la Corporació corresponent a l’exercici 2013 per part de la Intervenció municipal.  
 
2.- Es comunica al Ple l’informe trimestral corresponent al 1er trimestre de l’exercici del 2014 
sobre el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament, previstos 
a la Llei estatal 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei estatal 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, el qual s’ha de trametre al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
3.- Es comunica al Ple que, en data 7 de maig de 2014, la Intervenció municipal va trametre al 
Ministeri d’Hisenda i d’Administracions públiques l’informe d’execució trimestral del pressupost 
municipal, corresponent al primer trimestre de 2014. 
 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
 
El Sr. alcalde comença comentant al ple que respecte a la modificació de NNSS núm. 4-2013 
relativa a la delimitació del Polígon d’actuació urbanística discontinu PAU 7- C/ Sant Sebastià / 
Camp de futbol, la Comissió d’urbanisme de Girona l’ha informat favorablement, continuant la 
seva correcta tramitació administrativa per a l’aprovació definitiva per part del conseller del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
En relació a l’Escola la Bòbila esmenta que Infraestructures ha comunicat que ja s’ha aprovat 
la instal·lació de l’equip de càrrega d’estella (sitja de biomassa), lo qual permetrà la seva càrrega 
directament seca sense les condicions d’humitat que hi havia fins ara. 
 
Així mateix, el Sr. Vila fa avinent que el “Casal i Casalet” per aquest any 2014 torna a batre 
records de participació, amb la inscripció de 338 usuaris/-àries d’acord amb les butlletes 
d’inscripció tramitades, corresponent 174 inscripcions pel Casal, 123 al Casalet, 41 al grup de 
joves, participant 14 monitors i 7 premonitors, centrant-se el major volum de participació, 
aproximadament un 70%, pels matins. 
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Per últim, el Sr. alcalde fa una breu referència als resultats de les Eleccions al Parlament 
Europeu celebrades el passat 25 de maig de 2014, assenyalant que la participació a la Mesa A 
“les Escoles” va ser d’un 57,52%, mentre que a la Mesa B “Bosc de Tosca” la participació va 
ser del 51,66 %, essent els partits majoritàriament votats ERC i el CIU, el primer a la Mesa B 
va aconseguir el 39,45% de vots, mentre que el CIU va tenir el 40,82%, mentre que a la Mesa 
de “les Escoles” el resultat va ser de 39,23% per ERC i 40,33% per CIU. 
 
4.- Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació i encàrrec de l’estudi d’implantació 
d’energies renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de 
finançament, en els edificis i equipaments municipals”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del “Conveni per a la delegació i encàrrec de l’estudi d’implantació d’energies 
renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de finançament, en els 
edificis i equipaments municipals”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del “Conveni per a la delegació i encàrrec de l’estudi d’implantació 
d’energies renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de finançament, 
en els edificis i equipaments municipals”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la corresponent proposta de Conveni: 
 
“REUNITS: 
 
D’una part el Sr. Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb 
domicili a l’Avinguda Onze de Setembre, 22, de la ciutat d’Olot, facultat per acord plenari de 
data 14 d’octubre de 2010, i assistit pel secretari de la corporació. 
 
I de l’altra el Sr. Pere Vila Frigola, alcalde de l’Ajuntament de les Preses amb domicili al carrer 
Major, 2 de les Preses, facultat per acord de plenari de data 11 de juny de 2011 assistit per la 
secretària interventora de la corporació. 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió Europea va adoptar 
el març del 2007 el compromís unilateral de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans de 
l’any 2020. El mecanisme que la Comissió Europea va plantejar per aconseguir aquesta fita es 
fonamenta en dues actuacions: incrementar un 20% l’eficiència energètica, i augmentar un 20% 
la implantació i la utilització de les energies renovables. 
 
Aquesta estratègia, coneguda com l’estratègia del «20/20/20», és la base del Pacte d’alcaldes 
(Covenant of Mayors), en què la Unió Europea atorga tot el protagonisme als municipis com a 
actors principals de la seva acció de govern. 
 
Els signataris del Pacte d’Alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar 
més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions 
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de CO2 en el seu territori en més del 20% per a l’any 2020, mitjançant la redacció i l’execució 
de plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES). 
 
Avui per avui, una vegada redactat el PAES del municipi o bé trobant-se en fase de redacció, 
s’han detectat una sèrie d’accions comunes a realitzar en la majoria de municipis de la comarca, 
per tal d’aconseguir els objectius proposats d’estalvi, eficiència i ús d’energies renovables. Entre 
aquestes accions comunes, en destaca: l’ús de la biomassa forestal com a combustible per a 
ús tèrmic en els equipaments municipals, i el potencial d’alguns edificis i equipaments per 
incrementar-ne l’eficiència energètica. 
 
La utilització de biomassa forestal pel funcionament tèrmic d’edificis i equipaments municipals, 
requereix del desenvolupament d’un Pla de gestió forestal a nivell comarcal, de la implantació 
de les calderes, i de la realització de mesures d’eficiència en els edificis. 
 
El Pla Biomassa Garrotxa 2013-2020, va ser presentat al Consell d’Alcaldes del passat dia 11 
de març i va rebre una molt bona acceptació. 
 
El potencial de la comarca per a l’aprofitament de la biomassa forestal per a ús tèrmic en 
equipaments municipals, així com les dificultats de finançament per a la implantació d’aquesta 
acció, han motivat la conveniència d’aprovar el present conveni de delegació. 
 
II.- Que l’Ajuntament de les Preses i el Consell Comarcal de la Garrotxa, volen establir els 
vincles de col·laboració necessaris per desenvolupar l’ús de la biomassa forestal, com a font 
d’energia tèrmica en aquells edificis i equipaments municipals que ho permetin, així com 
realitzar mesures d’eficiència i estalvi energètic en tots els edificis i equipaments municipals. 
 
III.  En base a aquest plantejament, i en compliment de l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i l'article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, ambdues parts consideren necessari 
formalitzar els acords mitjançant un conveni d'encàrrec de gestió pel qual s’estableixin els 
vincles de col·laboració necessaris per implementar l’ús d’energies renovables als edificis i 
equipaments municipals, especialment amb la utilització de la biomassa forestal, així com en 
l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els edificis i equipaments públics. 
 
Per tot l'esmentat, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar els  
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de les Preses delega al Consell Comarcal de la Garrotxa, i aquest 
accepta, l'encàrrec d’estudiar la implantació d’energies renovables, especialment l’ús de 
biomassa forestal, en les seves instal·lacions municipals, incloent el model de finançament 
d’aquestes instal·lacions, així com l’estudi d’altres sistemes i mesures d’estalvi i eficiència 
energètica en el marc de l’estratègia del «20/20/20». 
 
Una vegada definides les implantacions i el seu model de finançament, desenvolupar les 
actuacions sigui directament o mitjançant concurs públic d’adjudicació. 
 
No es podrà desenvolupar la segona fase, sense un acord municipal i acceptació del model de 
finançament. 
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Segon.- El Consell Comarcal de la Garrotxa realitzarà les funcions a què es refereix el present 
conveni mitjançant els serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA. 
En aquest sentit, l'Ajuntament de les Preses coneix i accepta que les tasques d’assessorar, 
informar, revisar les propostes presentades dels serveis delegats recaiguin en el personal tècnic 
adscrit al servei del Consorci SIGMA.  
 
En tot cas, el Consell Comarcal i el SIGMA també resten facultats per prestar els serveis 
mitjançant qualsevol forma de gestió, directa o indirecta, prevista i admesa per la legislació de 
règim local. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de les Preses es compromet a informar al Consell Comarcal de la 
Garrotxa dels canvis que es donin en el seu municipi que puguin afectar d’alguna manera els 
serveis i actuacions delegades; i alhora, el Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a 
mantenir informat l’Ajuntament de totes aquelles actuacions que puguin afectar el normal 
funcionament del servei. 
 
Quart.- Amb la signatura del present conveni s’entén que  l’Ajuntament de les Preses acredita i 
autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa per a poder dur a terme els serveis que li han estat 
encomanats, donar-li la cobertura jurídica necessària per a la seva realització davant de tercers, 
així com la informació necessària. 
 
Cinquè.- Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva signatura i es considerarà vigent per 
a temps indefinit. En cas de denúncia per qualsevol de les dues parts caldrà considerar, si 
escau, els terminis dels contractes administratius d’adjudicació dels serveis i esperar a la seva 
finalització per tal de no afectar amb la renúncia a tercers.” 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar “Conveni per a la delegació i encàrrec de l’estudi d’implantació d’energies 

renovables i mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent el model de finançament, en els 
edificis i equipaments municipals”. 

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

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
5.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de 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). 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de 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). 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació provisional de la modificació de 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). 
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Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que 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. 
 
Vist que 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. 
 
Vist que 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. 
 
Vist 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.  
 
Vist que 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. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció municipal, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Modificar la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada pel Ple de la 
Corporació en data 9 d’octubre de 2008, i amb entrada en vigor l’1 de gener de 2009, en els 
termes següents: 
 

 Article 2 titulat “Fet imposable”, quedant redactat de la manera següent: 
 
  “(...)  
  2.1(...) 
 2.2.- 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.” 
 
 Article 3 titulat “Subjectes passius”, quedant redactat de la manera següent: 
 
  “(...) 
  3.1 (...) 
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 3.2.- 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.” 

 
Segon.- Derogar els articles de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada pel Ple 
de la Corporació en data 9 d’octubre de 2008, i amb entrada en vigor l’1 de gener de 2009, 
següents: 
 

 L’article 5, titulat “Servei de telefonia mòbil – base imposable i quota tributària”. 
 L’article 8, titulat “Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil”. 
 El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 9, titulat “Règim de declaració i d’ingrés. 
Altres serveis. 
 La Disposició addicional primera titulada “Actualització dels paràmetres de l'article 
5”. 
 

Tercer.- Aprovar provisionalment 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  
 
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.  
 
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 
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el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis 
de subministraments d’interès general. 
 
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, tant si són titulars de les 
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no essent 
titulars de les esmentades xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
 
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.  
 
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.  
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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.  



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 14/05, de 27 de maig de 2014 

 

AP14-05_00071 

 
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.  
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: 
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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 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.  
 
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 
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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.  
 
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  
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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 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.“ 
 
ANNEXOS: 
 
Annex 1:   
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Annex 2  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quart.- 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. 
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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. 
 
Cinquè.- Fer avinent que 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 de Girona. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Catalunya en seu del recurs 
contenciós administratiu núm. 313/2011 i 350/2011 interposat contra l'Ordenança Fiscal que en 
aquest acte es modifica adaptant les seves disposicions als termes que disposa el “Auto del 
Tribunal de Justícia Europeu” de data 30 de gener de 2014. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
6.- Proposta d’acord d’aprovació de la Moció contra l’aplicació de la Llei Wert. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de la Moció contra l’aplicació de la Llei Wert. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de la Moció contra l’aplicació de la Llei Wert. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora i Qualitat Educativa (LOMQE), elaborat pel 
Ministeri d’Educació i presentat el dia 4 de desembre de 2012 als consellers autonòmics per 
part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atemptava greument contra el model 
d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Vist que, en la sessió plenària de data 31 de gener de 2013, el Ple de la corporació va aprovar 
manifestar el seu rebuig rotund a l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora i Qualitat Educativa 
(LOMQE) pendent d’aprovació per part del Ministeri d’Educació, donant suport alhora a la 
Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la defensa de les competències 
educatives de Catalunya i el model lingüístic de la nostra escola, tot instant, també, al Govern 
a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). 
 
Vist que la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també 
com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la Sentència del 
Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com a objectiu trencar el model educatiu català. El 
sistema educatiu aplicat amb l’èxit a les nostres escoles, compta amb un amplíssim suport 
social i polític i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l’escola per la llengua que parla 
habitualment a casa. Alhora, fa possible que l’alumnat català, en acabar la seva escolaritat 
obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una altra llengua estrangera. 
 
Vist que la LOMQE entre en conflicte amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada per 
majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències educatives que 
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corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista i autoritària de l’estat i no 
resol els problemes que avui té l’educació. 
 
Vist que Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l’àmbit 
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model d’escola i 
l’aplicació de la metodologia d’immersió quan la situació ho aconselli. Somescola denuncia ara 
que la situació a les escoles està arribant al límit. L’assetjament continuat al qual estan 
sotmeses per les contínues sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte 
que dificulta notablement la seva activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i a 
la societat en general a donar una resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa 
en defensa del nostre model d’escola, que és garantia per al nostre futur nacional. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Rebutjar l’aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic 
i curricular de l’escola catalana.  
 

Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 
14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir el propi model 
educatiu. 

 
Tercer.- Traslladar aquest acord a Somescola.cat. 

 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents (5 vots 
favorables dels regidors/a (CIU) i 4 vots favorables del regidors/a (LP-PM)). 
 
7.- Acords d'urgència. 
 
Finalment no s’introdueix cap acord d’urgència a l’Ordre del dia. 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. alcalde cedeix la paraula als regidors/es. El Sr. Espuña pren la 
paraula i demana l’aclariment respecte a l’aprovació administrativa del projecte d’obra ordinària 
“Adequació i acondicionament del conjunt esportiu i social de les Preses a la zona municipal de 
Bosc de Tosca”, perquè se’n va acordar l’aprovació inicial per Junta de govern local de data 17 
de desembre de 2013, i la definitiva pel mateix òrgan en la sessió de 29 d’abril de 2014. No 
obstant, la mateixa Junta en data 25 de març va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària 
per l’”Adaptació a l’habitabilitat i a la funcionalitat del conjunt esportiu de la zona municipal de 
Bosc de Tosca”. En concret, pregunta si és el mateix projecte o són dos diferents. El Sr. 
Oliveras, Tècnic municipal, respon que es tracte d’un sol projecte aprovat inicialment en data 
17 de desembre de 2013, i aprovat definitivament més tard, en data 29 d’abril de 2014, perquè 
faltava l’informe favorable del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Quant a la 
publicació del projecte d’obra ordinària per l’”Adaptació a l’habitabilitat i a la funcionalitat del 
conjunt esportiu de la zona municipal de Bosc de Tosca”, aclareix que es tracte d’una errada 
administrativa. 
 
Seguidament, aclarit el tema de la publicació del projecte referenciat, el Sr. Espuña continua 
amb el torn de paraula i pregunta, en relació al projecte de subministrament de gespa artificial 
redactat pel Sr. Víctor Payró, com és possible que s’hagi pressupostat el subministrament de 
la gespa a un preu de 5,36 euros/m2. El Sr. Oliveras li comenta que fa anys existia un projecte 
redactat a petició d’aquest Ajuntament, pel mateix enginyer, que pujava uns 500.000,00 euros, 
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del qual se’n va fer una actualització de preus, i alhora, es va adaptar a les necessitats actuals, 
per tal de presentar-lo dins una convocatòria de subvencions que va treure la Diputació de 
Girona a finals de l’any 2013.  
 
El Sr. Espuña li respon que aquesta convocatòria no contemplava el tema del subministrament 
de gespa artificial. El Sr. Oliveras respon que efectivament és així. I continua explicant que 
donada la tipologia del terra existent a la zona del Bosc de Tosca, de tipus argilós i amb greda, 
fa que es produeixi un drenatge natural més ràpid que en d’altres zones en las que el terra no 
té aquestes condicions. Continua explicant que, davant l’oportunitat d’aconseguir finançament 
per tirar endavant el projecte d’aquest equipament mitjançant la convocatòria esmentada, es va 
demandar al mateix enginyer agrícola redactor del projecte inicial, el Sr. Víctor Payró, perquè 
realitzes un estudi de les característiques del terra amb la realització d’unes cates sobre el 
terreny del camp de futbol del Bosc de Tosca, el resultat de les quals va fer que es pogués 
remodelar el tipus de caixa de graves projectat inicialment abaratint molt el preu d’aquesta.  
 
El Sr. Oliveras afegeix que el projecte refet és l’aprovat inicialment el 17 de desembre amb un 
nou import d’uns 244.000,00 euros, variació que prové, una part, de l’abaratiment de la caixa 
de graves esmentada, el què farà que no pugui existir cap tipus de baixa en la licitació que es 
durà a terme per l’execució de les obres, a més, aclareix que dins l’objecte subvencionable de 
la subvenció concedida per la Diputació contempla el finançament per qualsevol tipus de 
drenatges i condicionament del camp, per aquest motiu es va aprovar una memòria valorada 
pel subministrament de gespa artificial, independent del projecte de condicionament de la zona, 
explicant que es va fer així per aprofitar l’oportunitat de finançament que plantejava la Diputació 
per tirar endavant un projecte ja existent a la casa, només fent-ne una adequació a les 
circumstàncies actuals. 
 
El Sr. Espuña, en aquest punt vol aclarir que el seu equip en cap moment no ha dit mai que no es 
tiri endavant el projecte del camp de futbol de gespa artificial, però sí, diu el Sr. Espuña que el que 
troben una bajanada és la inversió dirigida a aquest equipament, perquè comenta que per molt 
que han estat buscant, el seu equip, preus d’aquest tipus gespa artificial adequada al tipus d’ús 
intensiu que si farà, no l’han trobat al preu projectat pel Sr. Payró, a 5,36 €/m2, els preus que se’ls 
ha plantejat oscil·len, el més baix a 9,00 €/m2 sense col·locació de la gespa, només 
subministrament, i els 20,00 €/m2, també treballs exclosos. 
 
El Sr. alcalde en aquest punt fa avinent que, ell personalment, s’ha implicat directament en el tema 
del preu, en el sentit de ser molt exigent amb les opcions plantejades pels Serveis tècnics, i pel 
redactor del projecte, per tal que tinguessin en compte les necessitats reals existents, i que la 
gespa a col·locar fos la adient per al seu ús, correlativament amb el preu que pertoqués a l’efecte, 
per tal de garantir que es dugui a terme una correcta actuació en l’equipament. A més, el Sr. Vila 
afegeix que les persones properes, com la secretària, la Sra. Linares (anterior secretària), els 
tècnics de la casa són testimonis del tractament exquisit que s’ha tingut en el tema de la valoració 
del preu de la gespa, en el sentit que ha insistit molt perquè es treballés de la forma més acurada 
possible i garantint totes les mesures de seguretat necessàries. 
 
El Sr. Guillaumes intervé i comenta que, a més a més, segurament, el club de futbol aportarà un 
dipòsit d’aigua, i voluntaris en faran la col·locació de forma gratuïta complementant l’execució de 
les obres, davant lo qual el Sr. Espuña, comenta que actualment l’exigència a nivell administratiu 
que hi ha, no entén com es pot parlar d’actuacions a cost “0”, deixant de banda les exigències de 
seguretat que a nivell administratiu es requereixen per un tipus d’actuació com la que es durà a 
terme a l’equipament, perquè fa avinent que s’ha de tenir en compte que sinó es fa bé es pot 
produir algun tipus de coresponsabilitat, la qual afegeix, s’allarga bastant en el temps.  
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El Sr. Espuña, continua la seva exposició referent a l’actuació projectada en el camp de futbol al 
Bosc de Tosca comentant que, per la magnitud del projecte a nivell de poble, no se n’ha fet la 
suficient publicitat, deixant de banda les publicacions oficials al BOP de Girona i al Tauler d’edictes 
municipal, el qual, la gent del poble no va a mirar cada dia per estar-ne al cas. 
 
La Sra. Boix replica al Sr. Espuña que el seu grup ja n’ha fet una gran difusió i publicitat del projecte. 
 
El Sr. Espuña contesta que, el què vol dir és que aquest projecte s’hauria d’haver cuidat més, 
perquè si es tira endavant un projecte pel municipi amb ganes, com és el cas, el què s’entén que 
s’ha de fer és cuidar-lo al màxim, donant-ne la màxima publicitat possible, perquè és un projecte 
molt important pel municipi, per exemple, comenta que s’hauria d’haver fet sortir a la revista 
municipal. A més afegeix que es va dir en un ple passat que s’explicaria a nivell dels dos clubs 
existents al municipi. 
 
El Sr. alcalde contesta que així s’ha fet. Explica que s’han mantingut reunions amb els 
responsables d’ambdós clubs de futbol de les Preses per explicar-los directament el projecte. 
 
La Sr. Pagès comenta que, ella creu que, hi ha altres canals o mecanismes de publicitat per fer 
arribar a la gent l’execució d’un projecte tant important. 
 
El Sr. Vila i el Sr. Guillaumes responen aclarint que la revista va sortir per Nadal, i el conveni amb 
la Diputació de Girona es va signar el mes de gener, per tant, no era possible fer sortir la notícia al 
número de la revista del l’últim trimestre de l’any 2013, fent-t’ho, immediatament, en el número 
següent de la revista que es publicarà en breu. 
 
En aquest punt, el Sr. Cros i la Sra. Boix pregunten a l’equip de l’oposició si el què plantegen és 
que s’hauria d’haver fet un edició especial de la revista, només per explicar el projecte del camp 
de futbol del Bosc de Tosca. 
 
Per la seva banda, el Sr. alcalde i el Sr. Guillaumes comenten que, a finals de desembre de l’any 
passat, el diputat provincial ja va fer pública la signatura del conveni entre l’Ajuntament de les 
Preses i la Diputació pel finançament del projecte, lo qual va provocar que s’hagués de fer un 
esforç extra per tirar endavant el projecte. 
 
Precisament, en aquest moment, i en relació al quadre de finançament, el Sr. Espuña, pregunta 
quines fonts de finançament va dirigides específicament a l’equipament. Davant d’aquesta 
pregunta, els Srs. Vila i Oliveras li aclareixen que totes les subvencions sol·licitades (subvenció de 
la Diputació de 120.000,00 euros, la d’esport de la Generalitat de 17.600,00 euros, l’extraordinària 
d’esports de 6.000,00 euros,......), menys la part corresponent al PUOSC 2014, d’uns 24.000,00 
euros, que aquesta any es destinarà al finançament del projecte. 
 
Per tant, el Sr. Espuña pregunta que es tindran, més o menys, uns 180.000,00 euros de 
finançament i uns 90.000,00 euros seran d’aportació directa de l’Ajuntament, a part d’allò que pugui 
sortir d’extres. El Sr. Oliveras li respon que sí, i el Sr. Guillaumes afegeix que això és lo previst en 
aquest moment, però que en relació a l’aportació de l’Ajuntament potser serà més barat. 
 
En aquest sentit, el Sr. Oliveras, referent al tema del finançament de les obres en qüestió afegeix 
que, avui en dia amb el control econòmic que fa l’Estat en matèria pressupostària, es pot estar ben 
tranquil del destí del finançament, en general per qualsevol obra que es tiri endavant, i continua 
dient que és impossible que surtin extres durant l’execució de les obres donat aquest exhaustiu 
control financer que ell no havia vist mai a nivell de tots els ajuntaments. 
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En aquest punt, el Sr. alcalde explica que, precisament fa uns dies que s’ha comunicat l’execució 
trimestral de pressupost al Ministeri d’Hisenda, amb un resultat positiu de compliment de la regla 
de la despesa, de l’estabilitat pressupostària, i de la resta de magnituds econòmiques exigides, i 
afegeix que, ell mateix, ha dut a terme un control molt rigorós en el tema de la despesa i 
finançament d’aquestes obres, fins al punt que no acceptarà cap desviació durant l’execució de 
les obres, perquè ha deixat molt clar durant els treballs de preparació i elaboració del projecte que 
no pot haver-hi desviacions al pressupost de l’obra. 
 
El Sr. Vila esmenta que, precisament, aquesta cura en el disseny del finançament de l’obra ha fet 
que a nivell de Consistori no es donés publicitat abans de finalitzar els treballs de preparació del 
projecte, cosa que sí va dificultar aquest treballs de preparació, com ja ha comentat, l’anunci 
precipitat per part del diputat provincial. 
 
Per últim, el Sr. Oliveras comenta que per evitar extres s’han adoptat moltes mesures de contenció 
de la despesa com la substitució d’alguns dels focus existents per led’s, explicant en aquest punt 
el Sr. Vila que s’ha dirigit el finançament de la subvenció del PAES a la substitució d’aquest tipus 
de lluminària en diferents punts del municipi (54 punts de llum), i que en la convocatòria passada 
es va substituir 10 o 12 punts de llum, i que en l’actual convocatòria d’enguany se’n substituiran, 
no tots, però la gran majoria. 
 
El Sr. Ayats, pregunta respecte a la despesa en aigua. Diu que aquest tipus de camp s’han de 
regar constantment. El Sr. Oliveras contesta que només quan es juga, i el Sr. Guillaumes comenta 
que l’aigua amb el drenatge projectat es reciclarà. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 9 i 11 minuts 
del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta 
que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
Sr. Pere Vila Frigola    En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 


