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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  15/01. 
Data:  Dimarts, 24 de febrer de 2015. 
Caràcter:  Ordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De les 20:37h del vespre fins a les 21:37h 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 d’alcalde (CiU). 
 Sr. Lluís Guillaumes Picart, segon tinent d’alcalde i tresorer-

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

 
 

Secretària interventora:  Sra. Olga Fornós i Mir. 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/09 celebrada el dia 30 
de desembre de 2014. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2014. 
5.- Proposta d’acord d’aprovació de les liquidacions de les quotes individuals corresponents a 
l’expedient d’imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les 
obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2). 
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6.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) per a l’any 2015”. 
7.- Proposta d’aprovació de la cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya d’una part 
del fons documental de l’Ajuntament de les Preses amb l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu 
comarcal de la Garrotxa. 
8.- Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/03, de data 9 de gener 
de 2015. 
9.- Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les 
Preses amb efectes 1 de gener de 2014. 
10.- Proposta d’aprovació de l’adhesió al contracte administratiu del servei de 
telecomunicacions que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramitat de forma agregada 
pels ajuntaments de la comarca i que proposa contractar en base als preus i condicions 
oferts per la companyia UTE TELEFONICA.   
11.- Proposta d’aprovació de la Moció per a la modificació de la Llei 27/2014 per a la 
simplificació de les obligacions tributàries de les entitats sense ànim de lucre.  
12.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL:  
 
12.1.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2013 de la societat.  
12.2.- Precs i preguntes.  
12.3.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió. 
 

 
El Sr. alcalde obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/09 
celebrada el dia 30 de desembre de 2014. 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/09 celebrada el dia 30 de 
desembre de 2014. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/09 celebrada el 
dia 30 de desembre de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Sr. alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta 
de la sessió extraordinària de data 30 de desembre de 2014, la qual els ha estat facilitada 
prèviament. 
 
Vist que ningú demana la paraula. 
 
A la vista d’això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/09 celebrada el dia 30 de 
desembre de 2014. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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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 4 vots favorables dels regidors/es (LP-
PM)). 
 
2.- Despatx oficial. 
 
La Sra. Secretària interventora procedeix a fer les comunicacions del despatx oficial següents: 
 
1.- Es comunica al Ple el contingut dels acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des 
del dia 25 de setembre de 2014: 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/33 de 4 de desembre de 2014: De concessió d’una llicència 
d’ocupació temporal per a l’ús privatiu de la nau núm. 6, ubicada en el Centre d’empreses de 
les Preses (equipament municipal per a la promoció econòmica del municipi), emplaçat al 
carrer Centre d’Empreses, 1-7 de les Preses (CP 17178), al Sr. David Martínez Molina, amb 
NIF núm. 44019119V, per a l’exercici de l'activitat de distribució de pèlet, per un període de 
vigència comprès entre el dia 5 de desembre de 2014 fins el dia 6 de juny de 2014, i alhora, 
aprovació del referit “Conveni per la regulació de la llicència d’ocupació temporal per a la 
promoció de l’activitat econòmica de la nau núm. 6 del Centre d’Empreses”. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/34 de 9 de desembre de 2014: D’aprovació d’una llicència 
urbanística, amb núm. d’expedient 01 11 006 025 2014, sol·licitada per GAS NATURAL 
DISTRIBUCION SDG, S.A., per l’obertura d’una cala sobre vorera i calçada de 1x0,3m2 per 
a instal·lació de 1 presa per atendre les sol·licituds de connexió a la xarxa dels nous punts 
de subministrament, al carrer Major, 4 de les Preses. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/35 de 9 de desembre de 2014: D’aprovació de les liquidacions 
elaborades per l’Àrea de Recaptació d’aquest Ajuntament, corresponent a l’Impost sobre 
l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), integrada per la relació núm. 10/14 
(expedients números 14-26 a 14-48), i per la Taxa sobre liquidació d’expedients de plusvàlua 
(IIVTNU), per un import total de 18.434,04 euros (inclosa la taxa municipal). 
 
Decret d’Alcaldia núm. 14/36 d’11 de desembre de 2014: D’aprovació de les liquidacions 
elaborades per l’Àrea de Recaptació d’aquest Ajuntament, corresponent a l’Impost sobre 
activitats econòmiques (IAE), per un import total de 40.925,71 euros. 

Decret d’Alcaldia núm. 14/37 de 12 de desembre de 2014: D’aprovació de l’encomana de 
la representació i defensa de l’Ajuntament, mitjançant poders generals per plets a la 
Procuradora dels Tribunals de Barcelona, Sra. Anna Maria Gómez-Lanzas Calvo, en el marc 
del recurs d’apel.lació interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) per l’Advocat de l’Estat contra aquest Ajuntament a la Sentència dictada contra el 
recurs interposat davant del Jutjat de Girona per la Delegació del Govern per l’incompliment 
de la Llei de banderes. 

Decret d’Alcaldia núm. 14/38 de 31 de desembre de 2014: On s’autoritza, disposa i 
reconèixer l’obligació de la despesa (fase ADO) i aprovar la relació de despeses adjunta 
(relació comptable) que suma la quantitat 82.048,79 euros i ordenar el seu pagament (fase 
P) a càrrec de les corresponents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2014 (exp. núm. 
14/17)., i alhora, s’autoritza, disposa i reconèixer l’obligació de la despesa (fase ADO) i 
aprovar el pagament efectuat (fase P) de la relació de despeses adjunta (full de pagaments) 
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que suma la quantitat 95.390,60 euros a càrrec de les corresponents aplicacions 
pressupostàries de l’exercici 2014 (exp. núm. 14/17). 
 
Decret d’Alcaldia núm. 15/01 de 7 de gener de 2015: Pel qual s’aprova una compensació 
del deute no tributari a l’Ajuntament de les Preses a favor del Sr. Carles Sotos Fernández, 
per un import de 3.302,00 euros. 
 
Decret d’Alcaldia núm. 15/02 de 9 de gener de 2015: De renovació d’una llicència 
d’ocupació temporal de l’espai de domini públic d’ús comú especial per camins de titularitat 
municipal situats dins el Parc de Pedra Tosca a favor de l’empresa RUCS I SOMERES, SC. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/03 de 9 de gener de 2015: D’autorització de l'adhesió del 
municipi de les Preses al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord-Oriental de Catalunya. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/04 de 23 de gener de 2015: D’aprovació de la liquidació del 
Pressupost General de l’Ajuntament de les Preses corresponent a l’exercici 2014. 

Decret d’Alcaldia núm. 15/05 de 23 de gener de 2015: On s’aprova l’expedient de 
modificació de crèdits amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 
anterior. 

2.- Es comunica al Ple que, en data 30 de gener de 2015, la Secretaria Intervenció municipal 
va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) l’Informació 
trimestral de l'execució pressupostària a comunicar per al compliment de les obligacions 
previstes en 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 d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat financera. 
 
3.- Es comunica al Ple que, en data 30 de gener de 2015, la Secretaria Intervenció municipal 
va fer tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) de l’informe 
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de 
les entitats locals, d’acord amb les determinacions de la Llei 15/2010. 
 
4.- Es comunica al Ple que, en data 31 de gener de 2015, es va fer tramesa al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) de l’informació referent al càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, d’acord amb el 
Reial decret 635/2014, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
5.- Es comunica al Ple que, en data 31 de gener de 2015, es va sol·licitar al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) la baixa del Consorci de Promoció 
Econòmica de les Preses i a la Garrotxa dins la Base de Dades General d'Entitats Locals 
(BDGEL), encarregada de determinar els organismes i ens dependents de cada 
Administració amb l’objectiu d’establir si pertanyen o no al sector de les Administracions 
públiques. 
 
6.- Es comunica al Ple el resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de 
difícil o impossible recaptació. 
 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
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Els Sr. alcalde comença les comunicacions d’Alcaldia explicant al Ple que s’ha celebrat una 
assemblea extraordinària de l’ADF de les Preses, per tal de dur a terme la renovació dels 
càrrecs i vocals corresponents. El motiu principal és, comenta, la voluntat de reactivar 
l’activitat de l’ADF, amb la previsió de començar a fer actuacions mitjançant la sol·licitud de 
subvencions anuals. I d’altra banda, la renovació permetrà desbloquejar el compte bancari 
de l’associació. 
 
A continuació, el Sr. Vila explica que s’ha comunicat a totes les entitats del poble, el què 
implica l’aprovació de la Llei de modificació de la Llei fiscal pel seu funcionament, fent-los 
avinent que es posa a la seva disposició tot el personal de l’Ajuntament per al suport que els 
calgui. I alhora, se’ls ha facilitat la informació referent als import anuals de les subvencions 
que s’han concedit a cadascuna de les entitats. 
 
Tot seguit, el Sr. alcalde comenta els punts que es van tractar en la reunió anual amb els 
responsables de l’ABS d’Olot sobre el funcionament de l’Ambulatori de les Preses. En 
aquest sentit, el Sr. Vila explica que es va comunicar que en períodes de vacances o 
substitucions s’hauria de passar la informació a la recepció de l’Ajuntament, per tal que no 
es torni a repetir la desinformació que es va produir durant el període de vacances de l’any  
2014. El Sr. alcalde, explica que no havien facilitat la informació a l’Ajuntament i trucant a 
Girona es donava una informació que no era la que hi havia a la porta del CAP. 
 
Un altra tema que es va tractar en la reunió, comenta va ser la sol·licitud de l’Ajuntament de 
la verificació sobre el tema de si es té constància o no que el percentatge d’assistència hagi 
sofert una davallada, davant de les informacions que arriben a l’ens municipal sobre les 
mancances en l’atenció mèdica rebuda per part d’alguns veïns. 
 
En aquest sentit, els responsables de l’ABS d’Olot es van comprometre a facilitar aquesta 
informació a l’Ajuntament. 
 
I per últim, explica que no es preveuen canvis en el personal actual, tret de la substitució 
actual de la infermera per malaltia. 
 
Seguidament, el Sr. Vila, comenta el tema de les felicitacions rebudes per la qualitat 
educativa de l’Escola la Bòbila en el decurs de la inauguració del centre educatiu, 
manifestant que tots els assistents es van endur una bona imatge del centre. 
 
A continuació explica les incidències que es van produir al centre abans del dia de la 
inauguració. En primer lloc, es va començar a donar pas al sistema de calefacció del 
gimnàs, per tal que el dia 30 estigués en condicions acceptables de temperatura i d’ambient. 
No es va aconseguir i es va iniciar de nou un procés de contacte amb tots el tècnics per 
localitzar el problema, perquè el sistema treia aire fred en comptes de calent. El Sr. Vila 
explica que al cap d’uns dies, els responsables de manteniment, van informar que es tracta 
de la conducció que va des de la caldera al gimnàs no té la secció suficient. Doncs si es 
para el servei a una planta si que arriba la calor. S’ha passat un informe als responsables 
tècnics del projecte. A més a més, el dia 19 de febrer va quedar males els sense fi que porta 
l’estella des de dins la caldera per ruptura d’una peça. Després de molta insistència, el Sr. 
Vila explica que s’aconsegueix que els tècnics es desplacin a l’instal·lació i a les 6 de la 
tarda queda tot resolt. 
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Davant de tots aquests despropòsits, des de l’Ajuntament es torna a trametre, novament, 
informe a la Conselleria, per tal que prenguin les mesures necessàries pera resoldre 
l’assumpte. 
 
Per últim, el Sr. alcalde comenta que el dia 23 de febrer es va produir una nova entrevista 
amb el director general de carretes, el director de mobilitat i responsable del projecte, 
conjuntament amb l’alcalde de la Vall d’en Bas, pel tema de la Variant, explicant que la 
situació actual dels treballs tècnics del projecte.  
 
En aquest sentit, comenta que l’ACA ha demanat unes ampliacions a la informació 
presentada, especialment a la zona relativa a Codella pel tema de l’innundabilitat. Afegeix 
que en relació al tema de les rotondes s’està treballant per situar correctament al territori la 
rotonda que hauria d’anar situada a la zona la Bòbila, i la que s’hauria de situar a l’alçada del 
Centre d’Empreses, alhora que els sentits de circulació de vehicles als carrers de darrera 
Can Morera, comentant que la propera reunió es tindrà lloc passades les eleccions 
municipals. 
 
4.- Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2014. 
 
El Sr. alcalde dóna la paraula al Sr. Guillaumes, regidor d’Hisenda i tresorer de la Corporació, 
perquè expliqui els punts principals de la següent proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  

Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2014.  

Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a donar compte de la Liquidació de l’exercici 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist l’expedient administratiu d’aprovació de la Liquidació de l’exercici 2014, i els 
antecedents corresponents es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de les Preses, 
amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals d’1.139.806,58 euros.  

Seguidament, el Sr. Josep Ayats pregunta diversos aclariments respecte als conceptes 
imputats en diverses aplicacions pressupostàries, entre d’altres, pregunta per l’elevat import 
del muntant relatiu a les multes, el Patrimoni municipal del Sòl, actuacions de caràcter 
puntual, adequació instal·lacions edificis municipals i estudis i projectes, fent els aclariment 
oportuns, el Sr. alcalde i la Sra. secretària interventora. També, fa la consulta respecte a 
l’estat de tramitació d’una subvenció que puja uns 17.000 ,00 euros, explicant el Sr. Vila i el 
Sr. Guillaumes que es correspon a una subvenció d’esports per l’adequació de la zona 
esportiva del Bosc de Tosca, i que s’ha cobrat fa poc dies durant el mes de gener. 

A continuació, el Sr. Ayats, continua preguntant respecte a la coberta situada al cim del Bar 
del Club de futbol Bosca de Tosca, explicant el Sr. alcalde i el Sr. Guillaumes que s’ha 
col·locat gràcies a una donació feta per l’empresa CARTOLOT. 
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5.- Proposta d’acord d’aprovació de les liquidacions de les quotes individuals 
corresponents a l’expedient d’imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de les obres ordinàries incloses en el “Projecte 
executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de 
les Preses” (Fase 2). 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’acord d’aprovació de les liquidacions de les quotes individuals corresponents a 
l’expedient d’imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les 
obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2). 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de les liquidacions de les quotes individuals corresponents a 
l’expedient d’imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les 
obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2). 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la documentació que consta en l’expedient administratiu d’aprovació del projecte 
executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses, no es 
va presentar cap recurs a l’aprovació definitiva del projecte, aprovat definitivament per la Junta 
de govern local, en la sessió ordinària de data 25 de març de 2014. 
 
Vist que, en data 23 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de les Preses va adoptar, 
entre d’altres acords, l’aprovació definitiva de la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de les obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2). 
 
Vist que, en data 4 de novembre de 2014, es van publicar al BOP de Girona núm. 210, els 
acords adoptats en la sessió plenària de data 23 de setembre de 2014. 
 
Vist que, en data 2 de desembre de 2014 (REN núm. 1.428), la Sra. Rosa Barcons Pujol, 
amb NIF núm. 77905175N, va presentar un recurs de reposició contra l’Acord d’aprovació 
definitiva de la imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de 
les obres ordinàries incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” (Fase 2), sol·licitant l’ampliació del 
percentatge de participació de l’Ajuntament de les Preses en les contribucions especials, i 
alhora, la contractació de les obres mitjançant procediment obert. 
 
Vist que, en data 19 de desembre de 2014, l’Ajuntament de les Preses va comunicar a tots 
els interessats en l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per a 
l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer 
Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 2)”, la presentació d’un recurs de 
reposició a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 14.2 del Reial decret legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Vist que, en data 22 de desembre de 2014 (REN núm. 1.514), el Sr. Modest Plana i la Sra. 
Anna Pujol, amb números de NIF 77892601L i 40273775Q, respectivament, van presentar 
un recurs de reposició contra l’Acord d’aprovació definitiva de la imposició de contribucions 
especials com a conseqüència de l’execució de les obres ordinàries incloses en el “Projecte 
executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses” 
(Fase 2), sol·licitant una explicació, i alhora, manifestant la seva disconformitat en diversos 
punts de l’aprovació definitiva. 
 
Vist que, en data 30 de desembre de 2014, el Plenari de l’Ajuntament de les Preses va 
aprovar els acords següents: 
 
“Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Rosa Barcons Pujol (REN núm. 1.428, en data 2 de desembre 
de 2014), i les presentades pel Sr. Modest Plana i la Sra. Anna Pujol (REN núm. 1.514, en data 22 de desembre de 2014), 
d’acord amb l’Informe emès pel Serveis tècnics municipals, en data 23 de desembre de 2014, el qual s’annexa al present 
document. 

 
Segon.- Fer avinent que contra la resolució d’aquest recurs de reposició no es pot interposar un nou recurs, poden les 
persones interessades interposar directament recurs contenciós administratiu, sens perjudici dels supòsits en què la llei 
preveu l’interposició de reclamacions econòmic administratives contra els actes dictats en via de gestió de tributs locals. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a totes les persones interessades.” 
 
Ateses les determinacions de l’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i de l’Ordenança 
fiscal general núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar les liquidacions de les quotes provisionals corresponents a l’expedient 
d’imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres 
ordinàries incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, 
al terme municipal de les Preses” (Fase 2), d’acord amb l’annex que consta a l’expedient 
administratiu. 

 
Segon.- Notificar individualment a tots els obligats al pagament de les contribucions 

especials referenciades les quotes provisionals resultants a l’espera del compte de liquidació 
resultant a la finalització de les obres.  

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 abstencions dels regidors/es (LP-PM)). 
 
6.- Proposta d’aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) per a l’any 
2015”. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/01, de 24 de febrer de 2015 

 

AP15-01_00010 

Proposta d’aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 
i l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) per a l’any 2015”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) per a l’any 2015”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que Ràdio la Vall és un mitjà de comunicació que ofereix un servei informatiu d’interès 
per als ciutadans del municipi de les Preses i de la resta de la comarca, motiu pel qual el 
Consell Comarcal de la Garrotxa considera oportú establir un conveni de col·laboració per la 
informació que l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) ajuda a difondre de l’activitat que 
genera el Consell Comarcal i els organismes participats per aquesta institució. 
 
Vist que l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) i el Consell Comarcal posen de manifest 
l’interès comú de renovar la vinculació establerta durant els últims anys per tal de garantir la 
continuïtat d'una sèrie de serveis d'informació d’interès general. Ambdues parts acorden que 
la millor forma de garantir-los és formalitzant un conveni que tingui caràcter de subvenció 
finalista per a la prestació dels serveis, tot de conformitat amb el previst a l'article 125.2.a) 
del ROAS. 
 
Vist el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de 
les Preses (Ràdio la Vall) per a l’any 2015”, a subscriure entre l’Ajuntament de les Preses i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Atès el que disposen la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local; la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; 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 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la proposta de “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) per a l’any 2015”, a subscriure entre 
l’Ajuntament de les Preses (Ràdio la Vall) i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 

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

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

 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
 
7.- Proposta d’aprovació de la cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya 
d’una part del fons documental de l’Ajuntament de les Preses amb l’objectiu del 
seu ingrés a l’Arxiu comarcal de la Garrotxa. 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/01, de 24 de febrer de 2015 

 

AP15-01_00011 

 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  

Proposta d’aprovació de la cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya d’una part del 
fons documental de l’Ajuntament de les Preses amb l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu 
comarcal de la Garrotxa. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu l’aprovació de la cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya d’una 
part del fons documental de l’Ajuntament de les Preses amb l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu 
comarcal de la Garrotxa. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que l’Ajuntament de les Preses és titular d’un fons documental constituït, bàsicament, 
per documentació del propi Consistori, la qual es considera d’interès per a la col·lectivitat pel 
seu valor informatiu i cultural, i de la qual se’n vol afavorir la seva preservació i divulgació. 
 
Vist que, actualment, l’Ajuntament de les Preses no disposa d’un espai adequat que permeti, 
en primer lloc, la conservació del seu fons documental amb les condicions d’indoneïtat 
necessàries, i en segon lloc, que en permeti el fàcil accés per investigadores i per a la 
ciutadania en general. 
 
Vistos els motius exposats, s’han realitzat gestions davant l’Arxiu comarcal de la Garrotxa, 
per tal de cedir-li en comodat una part del fons documental de l’Ajuntament de les Preses, 
perquè disposa de les instal·lacions adequades per a la conservació de la documentació i de 
l’espai necessari i idoni per a l’accés dels investigadors i ciutadans en general. 
 
Vist el model de contracte de cessió en comodat de part d’una part del fons documental de 
l’Ajuntament proposat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Direcció 
General del Patrimoni Cultural-, a signar entre aquest, l’Ajuntament de les Preses i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa – Arxiu Comarcal de la Garrotxa-. 
 
Ateses les determinacions dels articles 1.740 i següents del Codi civil, que regulen el regim 
del comodat, i els articles 214 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, i l’article 41 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, que 
regulen el regim d'adopció dels acords de cessió de béns de titularitat municipal. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la cessió en regim de comodat a la Generalitat de Catalunya d'una part 
del fons documental de l'Ajuntament de les Preses, amb l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, a fi de conservar-lo, i alhora, garantir el seu accés als 
investigadors i a la ciutadania en general. 

 
Segon.- Aprovar l'esborrany proposat de "model de contracte de cessió en comodat d'un 

fons d'ajuntament'', el qual s’adjunta al present acord i que consta a l’expedient administratiu 
corresponent. 
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Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Cultura de la Generalitat i 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 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
 
8.- Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/03, de 
data 9 de gener de 2015. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/03, de data 9 de gener de 
2015. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 15/03, de data 9 de 
gener de 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, per Decret d’Alcaldia, de data 9 de gener de 2015, es van adoptar els següents 
acords: 
 
“Vist que, en data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, 
per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la 
seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya 
del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, 2014-
2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament 
local.  
 
Vist que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental 
de Catalunya  constituïda el 30 de juny del 2008 que té entre els seus objectius específic, entre altres, gestionar 
i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió 
Europea, assumint a aquest efecte les funcions de "Grup d'acció local" d'acord amb les directives comunitàries. 
 
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de 
desembre, integrats i adherits al grup d’acció local, és necessari que els ajuntaments i entitats territorials 
corresponents manifestin la seva adhesió. 
 
A la vista de tot això, aquest Alcaldia, RESOL: 
 

Primer.- Autoritzar l'adhesió del municipi de les Preses al GAL Associació per al Desenvolupament Rural 
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya. 
  

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-
Oriental de Catalunya. 

 
Tercer.- Ratificar els presents acords en la propera sessió del Ple que es celebri.” 
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A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Ratificar i aprovar els referits acords del Decret d’Alcaldia núm. 15/03, de data 9 
de gener de 2015. 

 
Segon.- Notificar els presents acords a l’Associació per al Desenvolupament Rural 

Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya. 
 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
 
9.- Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants 
de les Preses amb efectes 1 de gener de 2014. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses 
amb efectes 1 de gener de 2014. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses amb efectes 1 de 
gener de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist el contingut del Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre, pel qual es declaren oficials 
les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 gener 2014. 
 
Vist que, en data 31 de desembre de 2014  (REN núm. 1-2014-001439-1) l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) va comunicar a l’Ajuntament de les Preses que la xifra de població del 
municipi de les Preses amb efectes a 1 de gener de 2014 és de 1.772 habitants. 
 
Atès el que disposa l’article 16 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) i els articles 81 i següents del reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial les entitats locals. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar les dades de revisió del Padró Municipal d’Habitants de les Preses amb 
efectes 1 de gener de 2014, quina xifra de població és de 1.772 habitants. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a l’Àrea del Padró d’Habitants de l’Ajuntament de les 

Preses. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
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10.- Proposta d’aprovació de l’adhesió al contracte administratiu del servei de 
telecomunicacions que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramitat de forma 
agregada pels ajuntaments de la comarca i que proposa contractar en base als 
preus i condicions oferts per la companyia UTE TELEFONICA.   
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’adhesió al contracte administratiu del servei de telecomunicacions 
que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramitat de forma agregada pels ajuntaments de 
la comarca i que proposa contractar en base als preus i condicions oferts per la companyia 
UTE TELEFONICA.   
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’adhesió al contracte administratiu del servei de 
telecomunicacions que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramitat de forma agregada 
pels ajuntaments de la comarca i que proposa contractar en base als preus i condicions 
oferts per la companyia UTE TELEFONICA.   
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
En data 27 de novembre de 2008, mitjançant acord de la Junta de govern local, aquest 
Ajuntament va aprovar adherir-se al conveni marc de col·laboració aprovat pel Consell 
Comarcal de la Garrotxa que té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les 
quals, aquest ajuntament, encomana al Consell Comarcal la gestió de la compra agregada 
de diversos subministraments i serveis de comú utilització, juntament amb tots aquells 
municipis del territori de la Garrotxa que també s’adhereixin a la mateixa a fi d’obtenir estalvi 
econòmic i procedimental. 
 
El conveni estableix en la seva clàusula quarta relativa a l’aprovació de la despesa que 
l’Ajuntament farà l’encàrrec específic de contractació junt amb l’aprovació i disposició de la 
despesa, acords que es remetran al Consell Comarcal a efectes de document comptable 
d’autorització de la despesa, per tal que el Consell estigui facultat per iniciar el procediment 
públic de licitació.  
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa, en data 17 de novembre de 2014, va aprovar l’obertura 
d’un expedient de contractació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbils i dades) que 
promou la compra agregada dels serveis amb diferents ajuntaments i ens locals de la 
comarca.   
 
El Consell ha tramitat l’expedient mitjançant un procediment obert tot de conformitat amb els 
Plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen la licitació pública, i ha formulat 
una proposta d’adjudicació del contracte a favor de la UTE TELEFONICA, d’acord amb les 
condicions i preus oferts, que han resultat ser la proposta econòmica més avantatjosa.   
 
L’ajuntament de les Preses després de valorar la proposa de contracte a través de la compra 
agregada a nivell comarcal i vist que les condicions i preus oferts són més avantatjosos per 
la corporació, creu convenient sol·licitar l’adhesió a aquest contracte a fi que es formalitzi a 
favor de l’ajuntament el contracte dels serveis de comunicació següents: 
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-  servei de veu  (telefonia fixa):   17 línies. 
-  servei de telefonia mòbil:   8 mòbils. 
-  servei de dades – Internet:   5 línies. 
 
La secretària interventora ha emès un certificat pel qual fa constar que existeix consignació 
pressupostària suficient a l’aplicació 920.22200 del vigent pressupost de la Corporació.  
 
Article 28 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, que estableix que la comarca pot exercir 
diverses funcions d’assistència i cooperació als municipis 
Disposició addicional segona i l’article 205.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar adherir-se al contracte administratiu del servei de telecomunicacions que el 
Consell Comarcal de la Garrotxa ha tramitat de forma agregada pels ajuntaments de la 
comarca i que proposa contractar en base als preus i condicions oferts per la companyia 
UTE TELEFONICA.   

 
En aquest sentit s’encarrega al Consell Comarcal que formalitzi el contracte administratiu a 
favor de l’ajuntament de les Preses dels següents serveis, tot de conformitat amb les 
condicions establertes en el Plec de clàusules administratives i tècniques que regulen la 
licitació:     
 

Subministrament    Despesa màxima anual 
  
-  servei de veu  (telefonia fixa):       9.000,00 euros 
-  servei de telefonia mòbil:        3.000,00 euros 
-  servei de dades – Internet:       3.000,00 euros 
 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 920.22200 del 
pressupost vigent de la corporació.  
 
Tercer.- Assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la 
prestació d’aquest servei en els exercicis 2015 a 2017. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa mitjançant la 
plataforma EACAT. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
 
11.- Proposta d’aprovació de la Moció per a la modificació de la Llei 27/2014 per a 
la simplificació de les obligacions tributàries de les entitats sense ànim de lucre.  
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
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Proposta d’aprovació de la Moció per a la modificació de la Llei 27/2014 per a la simplificació de 
les obligacions tributàries de les entitats sense ànim de lucre.  
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la Moció per a la modificació de la Llei 27/2014 per a la 
simplificació de les obligacions tributàries de les entitats sense ànim de lucre.  
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que la nova Llei de l’Impost sobre Societats aprovada a finals de novembre (Llei 
27/2014, de 27 de novembre de l’Impost de Societats) ha introduït canvis substancials 
respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre les quals hi ha 
l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats sense ànim de lucre, ja 
siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns, etc.  
 
Atès que, a partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i 
amb independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats. 
L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de l’Impost de 
Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits: 
 
a) que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals. 
b) que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 
2.000 euros anuals.  
c) que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.  
 
Vist que amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a 
presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, i 
sigui quin sigui el volum d’ingressos de l’entitat.  
 
Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran 
de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar 
adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.  
 
Vist que, si bé d’entrada, és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis 
democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- dirigida a potenciar la 
transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, però, la 
nova llei vetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o 
impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb pocs recursos humans i 
financers-, les quals principalment es troben dirigides i gestionades per persones que 
exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social; la veritat és que l’eliminació 
d'aquests supòsits d'exempció, no contribueix a la millora de la gestió, més aviat al contrari, 
fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil l'activitat de les 
associacions i suposarà que moltes entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt 
superiors a les actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva 
mida ni activitat i faran cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil 
la supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú 
de la nostra societat. 
 
Atès que Catalunya té un ampli teixit associatiu que desenvolupa una gran funció social i 
cívica i la majoria d’aquestes entitats tenen una implantació local, amb una mínima 
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infraestructura tècnica i de caràcter voluntari i que els seus ingressos es corresponen a les 
quotes dels associats, petits donatius, si és el cas, i puntuals subvencions públiques. 
 
Vist que són entitats imprescindibles en la construcció de comunitat, de poble o de ciutat, i 
esdevenen un nivell insubstituïble en la dinamització de la societat civil, l’articulació 
d’estructures al servei de la comunitat i primer nivell de participació activa de la ciutadania 
en els quefers de la ciutat o del poble, arribant en moltes ocasions, algunes d’elles, ha ser 
referents en els dispositius de lluita contra la precarietat, l’atur o la pèrdua de drets bàsics 
(roba, aliments, energies, habitatge...). Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable 
obligar a aquestes entitats petites i amb pocs recursos a assumir noves obligacions 
comptables i tributàries, únicament per exercir un major control sobre elles. 
 
Vist que la nova llei impulsada pel Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del 
teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local un especial incidència 
pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària 
un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en 
tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural i esportiu.  
 
Vist que la nova Llei imposa noves obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la 
gestió del dia a dia, dificultant una vegada més la tasca del món associatiu i del tercer 
sector, que en el cas de Catalunya ha estat clau en la història del seu progrés. En aquest 
sentit, catorze federacions i plataformes d'associacions, representatives de diferents àmbits i 
que aglutinen la major part de l'associacionisme de Catalunya, han elaborat un 
posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 27/2014 que tracta les 
associacions de forma anàloga amb una societat mercantil.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i 
associacions que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats 
davant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els 
tracta de forma anàloga amb una societat mercantil. 

Segon.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per tal 
de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i 
recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l’Impost sobre 
Societats.  

 
Tercer.- Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al 

Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es 
reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i 
de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.  

 
Quart.- Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i 

seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència 
financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin acompanyades 
d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran 
majoria amb pocs recursos humans i financers.  

 
Cinquè.- Fer acompanyament i assessorament  a les associacions i entitats sense ànim 

de lucre de les Preses per a la presentació de les declaracions tributàries, mentre no es 
modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats.  
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Sisè.- Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes 
les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i 
sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran 
tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.  

 
Setè.- Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups 

parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al 
Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes (FMC, ACM, AMI i FEMP) i a 
les associacions i entitats sense ànim de lucre de les Preses. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
 
12.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL: 
 
En aquest moment es celebra la Junta general d’Empris, SL, tal com consta a la 
corresponent acta. 
 
13.- Punts d’urgència. 
 
El Sr. alcalde proposa al Ple l’adopció de dos acords 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, aprova la seva 
urgència. 
 
13.1.- Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord de dissolució del Consorci 
per a la Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, adoptat per la seva 
Junta General, en la sessió de data 30 de desembre de 2014. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació de l’Acord de dissolució del Consorci per a la Promoció 
Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, adoptat per la seva Junta General, en la sessió de 
data 30 de desembre de 2014. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la ratificació de l’Acord de dissolució del Consorci per a la 
Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, adoptat per la seva Junta General, en la 
sessió de data 30 de desembre de 2014. 
 
Fets i fonaments de Dret: 

 
Vist que, en data 3 de setembre de 2002, el Ple de l’Ajuntament de les Preses, per 
unanimitat, va manifestar la seva voluntat de crear el Consorci de Promoció econòmica de 
les Preses, i alhora, de nomenar els membres de la comissió mixta de treball formada per 
representants de totes les entitats que integrarien el Consorci amb la finalitat d’elaborar el 
projecte d’estatuts que determinarien el règim orgànic, funcional i financer del mateix. 
 
Vist que, en data 17 de setembre de 2002, el Ple de l’Ajuntament de les Preses, per 
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unanimitat, va acordar aprovar la creació del Consorci de Promoció Econòmica de les 
Preses i a la Garrotxa (en endavant el Consorci). 
 
Vist que, el Consorci es va constituir amb una duració indefinida com una entitat consorciada 
entre l'Ajuntament de les Preses, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de les Preses, el 
sindicat CCOO i el sindicat UGT, de conformitat amb els acords presos pels organismes 
respectius, per acomplir les finalitats assenyalades en l’article 4 dels seus estatuts: 
 
a) La gestió de les activitats de promoció econòmica local. 
b) La gestió per a l’obtenció de recursos públics i privats per a l’esmentada promoció. 
c) Si s’escau, la gestió de les activitats de promoció econòmica comarcal. 
d) La gestió per a l’execució i desenvolupament de programes comarcal, provincials, autonòmics, estatals i 
europeus per a l’esmentada promoció. 
e) D’altres de tipus similar. 
 
Vist que la situació de desequilibri financer del Consorci impedeix el compliment de les 
seves finalitats i del seu funcionament, d’acord amb les determinacions de l’article 18 del text 
refós dels Estatuts del Consorci aprovat pel Ple de l’Ajuntament de les Preses, en data 15 de 
juliol de 2003, fa necessari iniciar el procés de liquidació i dissolució del Consorci. 
 
Vist que l’article 18 del text refós dels Estatuts del Consorci estableix que: 
 
“La dissolució del Consorci es pot produir: 
 
a) Per una disposició legal. 
b) Per la impossibilitat d'acomplir les seves finalitats. 
c) Per un acord del Patronat.” 
 
Vist el Decret de Presidència, de data 3 de febrer de 2014, pel qual es va aprovar 
l’adscripció del Consorci a l’Ajuntament de les Preses, en aplicació dels criteris de prioritat 
determinats a la DA 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Vist que, en data 30 de desembre de 2014, la Junta General del Consorci per a la Promoció 
Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, va adoptar, per unanimitat, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per a la Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, per 
considerar-ho convenient els ens consorciats, d’acord amb l’article 18 del text refós dels Estatuts del Consorci, en relació 
amb l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), vist que la situació de desequilibri financer del Consorci impedeix el compliment de les seves finalitats i del 
seu funcionament.  
 
Segon.- Acordar que els criteris de dissolució del Consorci seran els següents: 
 
1.- A partir del dia 31 de desembre de 2014 el Consorci s’entén dissolt, en el ben entès que aquesta dissolució no suposa 
haver de procedir a la liquidació dels béns del Consorci, perquè aquests són de propietat de l’Ajuntament, o bé, es troben en 
règim de lloguer de l’Ajuntament. 

2.- El patrimoni del Consorci no incorporat o adscrit a l’Ajuntament de les Preses a data 31 de desembre de 2014 
s’incorporarà automàticament a l’Inventari general de béns de l’Ajuntament de les Preses, amb efectes del dia 1 de gener de 
2015. 

3.- La plantilla del Consorci, integrada pel Sr. Jordi Bassagañas Clavaguera, d’acord amb l’article 19 dels Estatuts, es troba 
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ja incorporada a la plantilla general de l’Ajuntament de les Preses per a l’any 2015, en les condicions i amb la tipologia 
contractual corresponent. 

4.- Els responsables del Consorci hauran d’elaborar, amb efectes del dia 31 de desembre de 2014, la corresponent Acta 
d’arqueig.  

5.- L’Ajuntament de les Preses es subroga en tots els béns, drets i obligacions del Consorci, i en la seva posició en tots els 
contractes, convenis, concessions, acords, subvencions (atorgades o rebudes) i qualssevol altres relacions jurídiques 
bilaterals de les quals l’ens en forma part. Per resolució motivada, els òrgans de govern municipals podran procedir a la 
modificació o resolució d’aquestes relacions jurídiques, sempre i quan siguin legalment possibles i aconsellables en relació 
amb l’aplicació dels principis d’eficiència i eficàcia i la màxima optimització dels recursos econòmics i tècnics existents.  
 
Tercer.- Acordar el cessament de tots els òrgans de govern i representació, aturant d’aquesta manera les seves activitats a 
tots els efectes. No obstant, s’habilita a la Presidència, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci per a la signatura i 
implementació de tots aquells acords tendents a l’efectiva dissolució i extinció del Consorci. 
 
Quart.- Acordar la no distribució de quotes entre els membres del Consorci, vist que el saldo comptable a la liquidació serà 
zero euros, d’acord amb el balanç de liquidació que s’adjunta.  
 
Cinquè.- Exposar al públic els presents acords durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis inserits al BOP de 
Girona, al DOGC i taulell d’anuncis municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i els suggeriments que es 
considerin escaients. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si no es presenta cap al·legació ni reclamació en el 
termini esmentat. En aquest cas, l’acord de dissolució serà tramès per ser ratificat pels òrgans competents de cadascuna de 
les institucions que formen part del Consorci. 
 
Sisè.- Finalitzat tot el procés de dissolució, un cop ratificats els acords de dissolució pels òrgans competents de cadascuna 
de les institucions que formen part del Consorci, se’ls donarà la publicitat preceptiva i seran notificats a la Generalitat de 
Catalunya per l’anotació al Registre dels ens locals de  Catalunya. 
 
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords, per al seu coneixement i als efectes legals oportuns a l'Ajuntament de les Preses, 
l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de les Preses, el sindicat CCOO i el sindicat UGT.” 
 
Vist que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública d’aquests acords, publicats al BOP de 
Girona (núm. 6, de data 12 de gener de 2015), al DOGC (núm. núm. 6.784, de data 8 de gener 
de 2015) i al taulell d’anuncis municipal, no s’ha presentat cap al·legació i/o suggeriment, 
l’expedient es considera definitivament aprovat. 
  
Ateses les determinacions de la DA 9a de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, de la DA 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 13 i 14 de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, 
dels articles 371 a 390 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de societats de capital i el text refós dels Estatuts del Consorci. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Ratificar l’Acord de dissolució del Consorci per a la Promoció Econòmica de les 
Preses i a la Garrotxa, adoptat per la seva Junta General, en la sessió de data 30 de desembre 
de 2014. 
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Segon.- Procedir, un cop ratificats els acords de dissolució pels òrgans competents de 
cadascuna de les institucions que formen part del Consorci, a donar la publicitat preceptiva i 
ha notificar a la Generalitat de Catalunya per la seva anotació al Registre dels ens locals de  
Catalunya. 

 
Tercer.-  Comunicar els presents acords, per al seu coneixement i als efectes legals 

oportuns a l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de les Preses, el sindicat CCOO i el 
sindicat UGT. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
 
13.2.- Proposta d’aprovació de nomenament del representant de l’Ajuntament de 
les Preses com a membre del Consell del Territori de la Fundació Hospital d’Olot 
i comarcal de la Garrotxa. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte:  
 
Proposta de nomenament del representant de l’Ajuntament de les Preses com a membre del 
Consell del Territori de la Fundació Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al nomenament del representant de l’Ajuntament de les Preses com a 
membre del Consell del Territori de la Fundació Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa. 
 
Fets i fonaments de Dret: 

 
Vist que, en la sessió de 17 de setembre de 2014, en la primera reunió del Consell Territorial i 
el Consell Social de la Fundació Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa es va aprovar la 
constitució del Consell Territorial, el qual estarà integrat per un representant designat per 
l’Ajuntament de cada un dels municipis de la comarca de la Garrotxa i un representant de cada 
grup municipal amb representació a l’Ajuntament d’Olot, i presidit pel president de la Fundació, i 
també i participarà el patronatge. 
 
Vist l’article 20 dels Estatuts de la Fundació Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Acceptar el càrrec i nomenar al Sr. Pere Vila Frigola, amb NIF núm. 77895132-C, 
en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de les Preses, com a representant del Consistori en el 
Consell del Territori de la Fundació Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa, d’acord amb 
l’article 20 dels Estatuts de la Fundació. 

 
Segon.- Comunicar el present acord, pel seu coneixement i als efectes oportuns, a la 

Fundació Hospital d’Olot i 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 4 favorables dels regidors/es (LP-PM)). 
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14.- Precs i preguntes. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. alcalde cedeix la paraula als regidors/es. El Sr. David Espuña 
pregunta sobre el tema de la substitució de les bandelores, específicament sobre la de la 
xemeneia de la Bòbila.  
 
El Sr. alcalde respon que ja s’està al cas, per una banda, s’està mirant preus per a la seva 
substitució, però el fet d’ésser tant cara, uns 500,00 euros, i que es dóna la circumstància que 
cada vegada que hi ha un forta ventada apareix el problema fa que s’estiguin buscant altres 
alternatives. 
 
A continuació, el Sr. Vila, fa un afegitó comunicant als membres del Ple que referent al tema del 
Xingurri s’ha guanyat el primer plet interposat per la societat mercantil CORPORACIÓN 
CORSARY, on argumentava davant del Tribunals que s’havia acordat pel plenari de 
l’Ajuntament de les Preses, l’any 1998, el canvi de titularitat de la concessió, del concessionari 
legal, l’empresa JET OIL, a favor de la seva societat, argumentant per contra la resolució 
judicial que no es va produir aquest canvi de titularitat de la concessió adjudicada a JET OIL, i 
que el què s’aprovava en aquell acte era el canvi de nom de l’activitat no del títol concessional, 
continua comentant, el Sr. Vila que, de moment no s’ha presentat al·legacions per la contrària, 
que encara ho pot fer perquè el termini acaba aquest divendres, i  que només queda pendent 
de resolució judicial el contenciós administratiu interposat contra l’Acord de plenari de data 30 
de maig de 2013, pel qual es resolia la concessió del Xingurri.  
 
Tot seguit, el Sr. Ayats, fa esment que té un parell de coses ràpides a comentar. La primera 
referent a la inauguració de l’Escola la Bòbila comentant va ser molt correcta, que no va notar 
que l’espai fos fred, que sí es va adonar que algú comprovava les portes, que era una llàstima 
que un espai tant emblemàtic pel municipi s’inaugurés un divendres impedient l’assistència de 
més gent treballadora.  
 
El Sr. alcalde, comenta al respecte que l’agenda la posa el Departament, però que des de 
l’Ajuntament es va proposar com a data de l’inauguració la Festa de Nadal que organitza 
l’escola, no resultant possible per temes de l’Agenda de la Consellera. 
 
Las segona cosa a comentar pel Sr. Ayats és referent al tema de la concessió de la Piscina 
municipal, pregunta si encara no s’ha cobrat el cànon i quan sortirà a licitació novament. El Sr. 
Vila i Sr. Guillaumes contesten que, no s’ha cobrat encara i que fins i tot encara manca el 
cobrament de l’anterior adjudicatari estan el deute en seu executiva, i que la licitació està en 
pròrroga havent de sortir la nova licitació l’any 2016. 
 
El Sr. Ayats comenta que, això és una manifestació molt clara que una piscina d’estiu i per dos 
mesos de funcionament, s’ha de baixar el llistó. 
 
El Sr. Vila esmenta que hi està d’acord i que succeeix quelcom semblant amb el Restaurant 
l’Òliba. 
 
El Sr. Espuña pregunta quin cànon paguen els actuals concessionaris de l’Àrea Recreativa de 
Xenacs, i els anteriors. Els Srs. Vila i Guillaumes comenten que l’import que van proposar en la 
licitació de la concessió, uns 300,00 euros, els primers, i 200,00 euros els anteriors.  
 
El Sr. Espuña manifesta que creu que s’hauria de fer un replantejament de les condicions de la 
concessió de l’Àrea Recreativa de Xenacs, per tal de potenciar-ne l’ús turístic, i ajudar als nous 
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concessionaris a reactivar-la, per diversos motius, entre d’altres, vista la bona gestió que 
n’estan fent, vista la dificultat d’accés dels usuaris, i per tal d’evitar que els concessionaris 
actuals acabin renunciant a la concessió per motius econòmics. 
 
El Sr. Vila explica que ja s’està estudiant la forma més adequada per evitar-ho, comenta que 
ja es va fer una modificació de les condicions amb la concessió de l’Estació per mantenir 
l’equilibri econòmic de la concessió, en base a la disminució de l’ús de l’espai pels 
concessionaris, en un principi, ocupaven les dues plantes, passant a ocupar en l’actualitat 
només la planta baixa. 
 
El Sr. Guillaumes comenta que es té previst dur a terme una campanya turística a nivell de 
ràdio, i afegeix el Sr. alcalde que es vol fer d’una manera conjunta per a totes les 
concessions que ja s’havia fet amb anterioritat. A més a més, comenta que hi ha material 
que s’ha tornat obsolet, i que es té prevista la seva substitució com a mitjà per donar suport 
als concessionaris, i ajudar d’aquesta manera l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
El Sr. Ayats, també, comenta que és important que quan es troba un bon concessionari que 
gestiona bé un espai públic per mitjà d’una concessió és important que se li doni suport, 
deixant de banda els  més o menys beneficis o guanys que se’n pugui treure. 
 
El Sr. alcalde respon que es va respectar la proposta del preu del cànon ofert pels licitadors, 
ara concessionaris. 
 
El Sr. Espuña contesta que van presentar aquesta oferta, perquè, o bé, se’ls va dir o tenien 
la intuïció que es presentaria molta gent, i per això van anar a l’alça. 
 
 
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 21:37h 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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