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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE  
L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

Núm.: 
Data:  
Caràcter:
Convocatòria:  
Horari:  
Lloc:  

PLE 2015/10 
Dimarts, 17 de novembre de 2015 
Ordinària
Primera 
De les 20:34h del vespre fins a les 22:46h de la 
nit. Sala de Plens de la Casa de la Vila 

RELACIÓ S’ASSISTENTS: 

Alcalde/president: Sr. Pere Vila Frigola:   Regidor electe de CiU 
Regidors/es: Sr. Josep M. Cros Roca:   Regidor electe de CiU 

Sr. Lluís Guillaumes Picart:   Regidor electe de CiU 
Sr. Carles Roura Teixidor:   Regidor electe de CiU 
Sr. Lluís Xancó Vilas:    Regidor electe de CiU 
Sra. Assumpta Crous Ferrer:   Regidora electe de CiU 
Sra. Roser de Palol Masó:    Regidora electe d’ERC- Les Preses 
Sra. Mari González Arnau:    Regidora electe d’ERC- Les Preses 
Sr. Josep Ayats Nogué:     Regidor electe d’ERC- Les Preses 

Secretària interventora: Sra. Olga Fornós i Mir 

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria següents: 

1.- Proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/09, celebrada en data 
22 de setembre de 2015. 
2.- Despatx oficial. 
3.- Comunicacions d’Alcaldia. 
4.- Proposta de Moció de suport al president Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la 
consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N. 
5.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances 
fiscals per a l’any 2016. 
6.- Proposta d'aprovació d’unes al·legacions al PUOSC 2016. 
7.- Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
8.- Acords d’urgència. 
9.- Precs i preguntes. 
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1.- Proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/09, 
celebrada en data 22 de setembre de 2015. 
 
El Sr. alcalde presenta per la seva aprovació la proposta següent: 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/09, celebrada en data 22 de 
setembre de 2015. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/09, celebrada en 
data 22 de setembre de 2015. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Sr. alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte de 
l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/09, celebrada en data 22 de setembre de 2015, la 
qual els ha estat facilitada prèviament. 
 
Vist que el Sr. alcalde dóna la paraula als regidors/es del Consistori, i el Sr. Josep Ayats 
del Grup municipal ERC-Les Preses sol·licita que es faci constar diverses esmenes 
d’errors tipogràfics a l’Acta corresponent a la sessió plenària de data 22 de setembre de 
2015. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar l’Acta de la sessió ordinària núm. 15/09, celebrada en data 22 de 
setembre de 2015. 

 
Debatuda i sotmesa a votació la porposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots a favor dels regidors/es (ERC-
Les Preses)). 
 
2.- Despatx oficial. 
 
El Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària interventora que passa a comunicar els 
acords adoptats mitjançant Decrets d’Alcaldia des del dia 31 d’agost de 2015: 
 
 Decret d’Alcaldia núm. 40/2015 de 31 d’agost de 2015: On s’aproven les línies 
fonamentals del Pressupost de la Corporació per l’exercici 2016. 
 
 Decret d’Alcaldia núm. 41/2015 de 2 d’octubre de 2015: De conformitat de 
comissió de serveis de la Sra. Mercè Comamala a l’Ajuntament de Perelada. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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 Decret d’Alcaldia núm. 42/2015 de 2 d’octubre de 2015: D’aprovació de sol·licitud 
de nomenament a la Sra. Olga Fornós i Mir com a secretària interventora. 
 
 Decret d’Alcaldia núm. 43/2015 de 7 d’octubre de 2015: D’aprovació d’una llicència 
municipal recreativa d’espectacle públic de caràcter extraordinari pels concerts i ball, de la 
Gala de les Preses, al carrer de la Fageda, s/n, els dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2015. 
 
 Decret d’Alcaldia núm. 44/2015 de 9 d’octubre de 2015:  D’aprovació d’un 
contracte menor pel subministrament d’una carpa per la Gala de les Preses 2015. 
 
 Decret d’Alcaldia núm. 45/2015 de 9 d’octubre de 2015: Pel qual s’efectua el 
nomenament de la senyora Olga Fornós i Mir com a secretària interventora de 
l’Ajuntament de les Preses. 
 
 Decret d’Alcaldia núm. 46/2015 de 12 d’octubre de 2015: D’aprovació dels costos 
efectius del 2014. 
 
 Decret d’Alcaldia núm. 47/2015 de 10 de novembre de 2015: D'aprovació d'una 
sol·licitud de subvenció al Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i 
Medi natural de la Generalitat de Catalunya, per la revisió del Plà tècnic de gestió i millora 
de la forest i l’obertura d’una pista per l’esclarissat de pins a la "Muntanya de Murrià". 
 
2.- Es comunica al Ple que la Secretaria Intervenció municipal, dins el termini legalment 
establert va efectuar les comunicacions següents: 
 
 La Intervenció municipal va emetre els informes relatius a les obligacions incloses en 
els articles 213 i 218 del TRLRHL, modificats per la Llei 27/2013, i en data 15 d’octubre de 
2015 els va remetre al Tribunal de comptes de l’Estat, i són els següents: 
 
1. El relatiu a totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a 
les objeccions efectuades per l’Intervenció municipal 
2. El relatiu a les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.  
3. El relatiu a tots els acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la 
Corporació contraris a les objeccions formulades per l’Intervenció municipal. 
 
 En data 15 d’octubre es va enviar la informació relativa al pagament mig a proveïdors, 
d’acord amb l’articles 4.1.b) de l’Ordre HAP/2015/2012. 
 
 En data 15 d’octubre es va retre el Compte General de la Corporació integrat pels 
comptes de l’Ajuntament de les Preses i per l’empresa municipal EMPRIS, SL, d’acord 
amb l’article 212.5 del TRLRHL davant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
(MINHAP). 
 
 En data 21 d’octubre es va enviar l’informació relativa al tercer trimestre de l’execució 
del Pressupost per l’exercici 2015, d’acord amb les determinacions de l’Ordre 
HAP/2015/2012. 
 
 En data 29 d’octubre es va retre el Compte General de la Corporació integrat pels 
comptes de l’Ajuntament de les Preses i per l’empresa municipal EMPRIS, SL, d’acord 
amb l’article 212.5 del TRLRHL davant del Tribunal de Cuentas. 
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 En data 6 de novembre de 2015 es va trametre la informació relativa als costos efectius 
de l’any 2014, d’acord amb l’article 116 ter de la Llei 7/1985, amb la redacció donada per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local. 

3.- Comunicacions d’Alcaldia. 

En primer lloc, el Sr. alcalde explica al Ple que arran de varies entrevistes amb les 
empreses del municipi que utilitzen el servei de recollida de deixalles municipal 
considerades com a grans productors, dutes a terme entre el dijous a la tarda i divendres 
de la setmana passada, una empresa, SACOPA, va explicar que a causa de les 
condicions que els possa ENDESA, per a l’ampliació de la seva potència, no permentent-
los la instal·lació d’una estació transformadora davant de l’edifici de la mateixa empresa, i 
al no estar-hi d’acord s’estan plantejant reduir la producció a les Preses, treien maquinària 
i personal. Davant d’aquesta situació l’Alcaldia explica que va fer les oportunes gestions 
davant del delegat territorial d’ENDESA per buscar una solució que permeti ampliar la 
producció a les Preses, i el Sr. Vila continua explicant que ja ha rebut resposta del delegat, 
comentatnt-li que té l’expedient sobre la taula.  

En segon lloc, el Sr. alcalde, continua comentant que s’ha rebut uns comunicació 
del delegat territorial del Departament d’Interior, el Sr. AB, referent al tema de proves 
esportives que celebren al municipi, explicant que és una resposta a una petició 
conjunta que es va fer amb l’alcalde de la Vall d’en Bas l’any passat arran de la celebració 
de tres proves esportives en un mateix cap de setmana, i una d’aquestes, a més a més, 
va passar tres vegades el mateix dia pel territori, en el sentit de programar aquestes 
proves d’una forma més espaiada, per evitar problemes de trànsit. 

Alhora, també, explica que aquest matí ha mantingut una reunió amb els mossos 
d’esquadra, amb la patrulla de proximitat, on s’ha tracta aquest tema, i una altra, 
problemàtica referent a l’augment de trànsit els caps de setmana, i en concret, que s’ha 
detectat que els mossos de trànsit deixen els semàfors en ambar, però no es queden a 
controlar el trànsit; per aixó, s’ha decidit fer un escirt a trànsit per expressar la preocupació 
d’aquest augment, i perquè tinguin coneixement d’aquest fet. 

En tercer lloc, el Sr. Vila explica que, novament, aquest any es participa en la convocatòria 
de subvecions del SOC (Programa mixt de treball-formació), sol·licitada conjuntament a 
nivell comarcal pel Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la contractació de dues 
persones amb perfil d’administratives.  

Així mateix, explica que el funcionament de la convocatòria és el mateix que en edicions 
passades, el Consell contracta a les persones seleccionades directament, l’Ajuntament 
corresponent paga les nòmines, i altres despeses,  i un cop el Consell rep la subvenció del 
SOC, aquest abona les bestretes fetes pels ajuntaments.  

També comenta que, un cop fet el procés de selecció, amb les entrevistes pertinents, les 
persones que van obtenir la millor puntuació, i que han estat seleccionades són la 
Sra. MF i la Sra. MG. De la resta de persones que es va presentar al procés de 
selecció, afegeix, que una ha estat contractada per l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.  
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El Sr. alcalde, també explica que, les dues persones seleccionades s’estan situant en les 
tasques que durant a terme a l’Ajuntament i a l’empresa municipal, bàsicament, 
relacionades amb la implatanció d’un nou sistema de gestor d’expedients i arxiu, i més 
endavant una d’aquetes donarà suport a les entitats municipals, per a la seva adaptació 
organitzativa a la nova normtiva en matèria de voluntariat. 

La Sra. De Palol pregunta com s’ha fet el procés de selecció. 

El Sr. alcalde li explia que tot ho gestiona el Consell Comarcal, menys el tema de 
l’entrevista personal que es fa des de l’ajuntament respectiu. 

La Sra. De Palol, continua preguntant, si només s’han presentat quatre persones de les 
Preses. 

El Sr. Vila li respon que sí. Que cada cop que s’ha participat en aquest programa s’ha 
intentat obternir directament del SOC les dades de les persones de les Preses que 
compleixen els requisits per participar-hi,  per tal de poder avisar-les, deixant de banda la 
difussió que se’n fa a la ràdio, revista municipal,…. . 

En quart lloc, el Sr. Vila explica que va assistir a l’Acte “Busquem arbres amb història”, on 
també hi va assisiter el conseller del Departament de Terriotri, i on es va explicar tots els 
aspectes de col·laboració de l’empresa Noel, i del què es tracte és de recollir dades per a 
col·laborar-hi. 

A continuació, el Sr. alcalde comenta que ja en sessions plenàries passades s’ha anat 
explicant l’evolució del tema relatiu a la denúncia feta davant del Síndic referent a 
l’inscripció pressumptament fraudulenta de cinc infants a l’Escola de la Bòbila, i explica 
que, finalment, s’ha rebut un escrit del Síndic on, un cop rebuda tota la documentació 
enviada per aquest Ajuntament (informe de les inspeccions oculars directes als habitatges 
dels infants,……) es constata que quatre d’aquests resideixen efectivament en els 
domicilis padronals on consten empadronats, i per tant, només un dels cinc no compleix 
amb els requisits necessaris per poder inscriure’s a la Bòbila.  

La Sra. De Palol pregunta, si aquest infant acabarà el curs a la Bòbila. 

El Sr. alcalde respon que no, perquè s’ha donat de baixa al Padró municipal ha presentat 
voluntàriament la baixa a l’Escola, canviant d’escola abans de finalitzar el present curs, 
prèviament a la comunicació que aquest Ajuntament farà al Departament d’Ensenyament 
per explicar-los els resultats de les investigacions fetes pel Síndic. 

En relació a aquest tema, la Sra. Mari González demana que determinat personal de 
l’Ajuntament no faci certs comentaris pels carrers comentant “que perquè s’ha tingut de fer 
això, si s’ha fet tota la vida”. 

El Sr. alcalde respon: per part meva?. 
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La Sra. González respon que, no. I continua explicant que ella directament va explicar a 
aquesta persona que des del Consistori s’ha d’ésser equanims amb tothom, i que no es 
pot donar aquest missatge des del Consistori, perquè s’ha fet el què calia fer des d’aquest 
i des de l’Escola. 

El Sr. alcalde respon que no en tenia cap coneixement d’aquests fets, i que li sap 
personalment molt greu per la imatge que s’hagi pogut donar del Consistori, perquè, ell 
mateix s’ha implicat directament amb la gestió del tema, i s’ha portat amb la màxima 
discreció per les circumstàncies socials delicades que envolten aquesta situació.  

Seguidament, el Sr. alcalde continua amb les comunicacions d’Alcaldia explicant que, 
novament, aquest any es participarà amb la campanya de distribució d’aliments (El Gran 
recapte 2015), i que des de l’Ajuntament s’està treballant per a la preparació de les 
actuacions de col·laboració en l’organització. 

Per finalitzar les comunicacions d’Alcaldia, el Sr. Vila, explica en relació al tema del 
problemes de trànsit a la carretera del Corb, en direcció a la Fageda que sembla que s’ha 
trobat la solució amb la col·locació de la senyalització que s’ha possat en diversos punts 
de la carretra del Corb. A més a més, afegeix que el PNZVG ha rebut la comunicaicó del 
“Google maps” que els usuaris que fan servir l’aplicació ja els envia directament cap a la 
carretera de Santa Pau. No obstant, encara queda el problema de les persones que 
utilitzen el GPS, en aquells casos que no l’actualitzen. 

4.- Proposta de Moció de suport al president Mas, l'exvicepresidenta Ortega i 
la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organització del 9N. 

El Sr. alcalde presenta als membres del Ple la proposta següent: 

Vist que, el 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del 
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i 
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la 
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va 
ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau. 

Atès que, el 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 
Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat 
citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, 
quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls 
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, 
prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la 
inhabilitació fins a la presó.  

Vist que aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
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A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de 
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics. 

Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de les Preses amb el dret democràtic 
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a 
Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través 
dels mitjans públics municipals. 

Debatuda i sotmesa a votació la porposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots a favor dels regidors/es (ERC-
Les Preses)). 

5.- Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’any 2016. 

El Sr. Vila explica les principals modificacions i novetats incloses en la present proposta de 
modificació de les ordenances fiscals: 

Assumpte: 

Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals 
per a l’any 2016, la derogació de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la 
utilització de columnes, cartelleres i d’altres instal·lacions, públiques o privades, per 
l’exhibició de publicitat, així com l’aprovació del seu text refós. 

Expedient: 

Expedient d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals 
per a l’any 2016, la derogació de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la 
utilització de columnes, cartelleres i d’altres instal·lacions, públiques o privades, per 
l’exhibició de publicitat, així com l’aprovació del seu text refós. 

Fets i fonaments de Dret: 

Vista la necessitat de l’Ajuntament de les Preses de modificar les Ordenances fiscals per 
a l’any 2016, de derogar de l’Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la 
utilització de columnes, cartelleres i d’altres instal·lacions, públiques o privades, per 
l’exhibició de publicitat, així com l’aprovació del seu text refós. 

Vista la proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2016: 

“1.- Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI): 
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L’Article 1 queda redactat de la següent manera: 
 
“Fent ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 2/2003, de 28 d’abril i d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal reguladora 
de les Hisendes Locals i el Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei del cadastre immobiliari, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança fiscal, 
les normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els articles 60 a 77 de l’esmentat  Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 
reguladora de les Hisendes locals.” 
 
L’Article 4 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 4 – Responsables i successors 
 
1.- Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord 
amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat/da, es dicti 
acte administratiu en els termes previstos a la Llei estatal 58/2003, General Tributària. 
 
3.- Respondran solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives 
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a que es refereix l’article 
35.4 de la Llei estatal 58/2003, General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre 
Immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas. 
 
4.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones 
que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària. 
 
5.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 
pendents  es  transmetran  als  socis  o  partícips  en  el  capital,  que  respondran  d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat. 
 
6.- Els administradors de persones jurídiques que no facin els actes propis de la seva funció pel 
compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament de les deutes 
següents: 
 
a)   Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)   Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c)   En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents a la data de cessament. 
 
7.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i segons el procediment previst a la Llei 
estatal 58/2003, General Tributària. 
 
8.- En els supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable, respondran 
solidàriament del pagament de l’impost a l’empara del que preveu l’article 35.6 de la Llei estatal 
58/2003, General Tributària, amb la qual cosa l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de la 
obligació a qualsevol dels obligats. 
 
9.- En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet 
imposable de l’Impost, els Béns Immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament 
de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text refós de la 
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Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març (TRHL). 
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà que 
no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes de l’IBI 
que tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 
 
10.-  A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als 
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a 
l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de 
declaracions. 
 
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells 
col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el 
consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la 
seva identitat i el contingut de la transacció. 
 
11.- El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a 
què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de 
pagament a l’actual propietari.” 
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 

“1.- Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'Impost, sempre i quan així ho 
sol·licitin pels interessats/des abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin 
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant 
d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu 
immobilitzat. 
 
El termini de gaudi de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en 
què s’inicien les obres fins el posterior a la finalització d’aquestes, sempre que durant aquest 
temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i, sense que l'esmentat termini de 
gaudi pugui excedir dels tres períodes impositius. 
 
Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats/des hauran de complir els requisits 
següents: 
 
a)   Acreditació de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti, la qual 
es farà mitjançant certificació del tècnic director de les obres, visat pel col·legi professional. 
b)   Acreditació conforme l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 
c)   Acreditació conforme l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, la 
qual es farà mitjançant certificació de l’administrador de la societat, o fotocòpia de l’últim balanç 
presentat a l’Agència Estatal d’Administració tributària, a efectes de l’Impost sobre Societats. 
 
2.- Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles els 
habitatges  de  protecció  oficial,  i  els  que  resultin  equiparables  a  aquests  conforme  a  la 
normativa de la Generalitat de Catalunya durant un termini de 3 anys, comptats des de 
l'atorgament de la qualificació definitiva. Aquesta bonificació es concedirà a petició de 
l’interessat/da, i podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la finalització dels 3 períodes 
impositius de durada d’aquest i produirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent 
a aquell en què se sol·liciti. 
 
3.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns de naturalesa rústica de les 
cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, d’acord amb el que preveu la Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
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4.- En el cas famílies que tinguin reconeguda la condició de nombrosa a la data de meritament de 
l’impost s'aplicarà una bonificació del 10%, per les famílies reconegudes a la categoria general, i 
del 15% en les de categoria especial, de conformitat amb les categories de família nombrosa 
establertes a la Llei 40/2003, de 2015 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. 
Les famílies monoparentals s’equiparan a les famílies nombroses respecte a les bonificacions 
esmentades. Aquestes bonificacions s’aplicaran sempre que l’immoble de què es tracti 
constitueixi l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura 
com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. Per a l’aplicació 
d’aquestes bonificacions caldrà la sol·licitud dels interessats/des. 
 
5.- Gaudiran d'una bonificació del 10% de la quota íntegra de l'Impost els béns immobles 
destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric 
de l'energia provinent del sol a la data de meritament de l’impost. Aquesta bonificació serà pels 
tres períodes impositiu següents al de la data de finalització de l’obra (data del certificat final 
d’obra). No procedirà la bonificació quan les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la 
normativa específica de la matèria. Caldrà petició raonada de l’interessat/da, comprovació 
tècnica i l’acord de concessió de l’Ajuntament. 
 
6.- Gaudiran d'una bonificació del 10% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles  en els 
que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
 
La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i 
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres. 
 
7. S’estableix una bonificació del 30%, per aquells habitatges que tinguin la condició de lloguer 
social. Aquest bonificació requerirà la sol·licitud de l’interessat/da, i l’informe favorable dels 
Serveis socials del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
8.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts anteriors, a un 
immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix, únicament s’aplicarà la bonificació 
que comporti més benefici fiscal. 
 
9.- Per gaudir de les bonificacions del present article es requerirà que el subjecte passiu l’hagi 
sol·licitat abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. 
 
L’article 8 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8 – Determinació de la quota, el tipus impositiu i recàrrec 
 
El tipus de gravamen serà el 0,84% quan es tracti de béns de naturalesa urbana i d’immobles de 
característiques especials i el 0,65% quan es tracti de béns de naturalesa rústica. La quota de 
l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 
 
L’Ajuntament repercutirà un recàrrec del 25% de la quota líquida de l’Impost als immobles d’ús 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions 
que es determinin reglamentàriament. 
 
Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d’aquest impost, meritarà el 31 de desembre i 
es liquidarà anualment per l’Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de l’immoble.” 
 
El paràgraf cinquè de l’article 12.1 queda redactat de la següent manera: 
 
“A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de l’ingrés 
dos mesos abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud 
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tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.” 
 
2.- Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
L’article 1 queda redactat de la següent manera: 
 
“Fent ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 2/2003, de 28 d’abril i d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a 
allò que preveuen els articles 104 al 110 de l’esmentat Text refós de la Llei estatal reguladora de 
les Hisendes Locals.” 
 

3.- Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la tramitació 
d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies previstes a la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; per a la 
tramitació de les activitats innòcues previstes al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; per a 
l’emissió  d’informes  i  la  realització  de  controls  preventius  relatius  a  la  Llei 
3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments,   activitats,   infraestructures   i   edificis;   i   per   a   la   tramitació 
d’autoritzacions  i  llicències  previstes  a  la  Llei  11/2009,  del  6  de  juliol,  de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
 
L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
 
“La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 

CONCEPTE TAXA 

Verificació i control Obertura en règim de Comunicació 

Innòcua Annex III Recreativa 468,79 €

468,79 €

468,79 €

Tramitació Obertura en règim de llicència municipal 

Annex II Recreativa 722,40 €

722,40 €

Verificació i control Canvi de nom en règim de Comunicació 167,37 €

Informes tècnics en matèria de: 
 
Canvis no substancials ambientals Assistència tècnica ambiental Consulta prèvia 

inici activitat Competències municipals Annex I Control inicial / periòdic 

- Amb visita d’inspecció 

- Sense visita d’inspecció 

104,41€

104,41€

104,41€

104,41€

722,40 €

104,41€
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Sonometries 

Diürna 

Nocturna 

219,48 €

351,17 €

Certificats, verificació de documentació i conformitats 

(sense informe ni visita) 
 
 
Autoconsums Ramadera extensiva Tallers artesanals Certificats 

Trasllats Generalitat 

- OGE 

- Turisme 

- Ensenyament 

48,85 €

48,85 €

48,85 €

48,85 €

48,85 €

 
Emissió d’informes de seguretat (derivats de la Llei 3/2010): 

Lligats a obra nova (llicència d’obres) per a habitatges (sotmesos al CTE): 

 
- Habitatges unifamiliars: 20,00 €/informe

- Habitatges plurifamiliars: 95,00 €/informe

 
Mesures de seguretat en cas d’incendi per altres edificacions 261,43

€/informe

(inclou visita en cas que sigui necessària) 

 
4.-  Ordenança  fiscal  núm.  10,  reguladora  de  la  taxa  per  al  subministrament 
d’aigua potable al municipi. 
 

L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
“L’import de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
a) Tarifes de subministrament d’aigua. 
 
Mínim de consum facturable: 6m 3/uc/m es. 
 
Preu del subministrament: 
 
Tarifa ús domèstic: 
 
Fins al mínim  0,4126 €/m3 
Del mínim al triple del mínim  0,5816 €/m3 
Excés del triple del mínim 0,6753 €/m3 
 
Tarifa ús industrial: 
 
Fins al mínim  0,5330 €/m3 
Del mínim al triple del mínim  0,7081 €/m3 
Excés del triple del mínim 0,8512 €/m3 
 
Quota d’inversió: 0,1148 €/m3 b) Conservació d’escomeses i 
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comptadors. (1,50 €/abonat/mes) 

(el recàrrec per la repercussió de la Llei 5/12 és absorbit pels blocs tarifaris)” 

 
5.- Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats 
jurídico-administratives de competència local. 
 
L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
 
“1.- Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que 
constitueixin el fet imposable, seran les següents: 
 

Compulses (per pàgina) 

-amb fotocòpia aportada 1,00 €

- sense fotocopia aportada 1,50 €

Fotocòpies DIN-A4 (1 cara): 0,25 €

Fotocòpies DIN-A3 (1 cara): 0,50 €

Impressions amb blanc i negre (espais municipals) 0,05 €

Impressions amb color (espais municipals) 0,10 €

Tramesa de fax (per pàgina): 0,30 €

Certificats urbanístics (unitat): 65,00 €

Certificat de compatibilitat urbanística (unitat): 65,00 €

Informes urbanístics i de compatibilitat urbanística (unitat): 50,00 €

Informe per consulta urbanística o sobre possibilitat d'edificació 30,00 €

Certificats empadronament i convivència 2,00 €

Resta de certificats 20,00€
Liquidació d’expedient de plusvàlua (IIVTNU): 18,00 €

Certificat relatiu al càlcul estimatiu de plusvàlua, d’acord amb les 
dades aportades per l’interessat 10,00 €

Llicència de gossos potencialment perillosos: 80,00 €

Altres llicències o autoritzacions: 50,00 €

Còpia en CD de normativa urbanística (unitat): 25,00 €

Tramitació models 901, 902, 903 i 904 del Cadastre: 35,00 €/unitat

Préstec de taules i cadires a particulars (unitat) 0,20 €

 
2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la 
notificació a l’interessat/da de l’acord recaigut. 
 
3.- Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per 
cent quan els interessats/des sol·licitin, amb caràcter d’urgència, la tramitació dels expedients 
que motivin l’acreditament.” 
 
6.- Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la tramitació d’expedients 
de llicències urbanístiques. 
 

Es rectifica l’apartat corresponent a l’import de la garantia per a la realització d’obres 
privades que puguin afectar a zones de titularitat pública (moviments de terres en 
concepte de neteja i condicionament posterior de la via pública) de l’article 7.2.2.1, 
amb la redacció següent: 
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Moviments de terres (en concepte de neteja i condicionament posterior de 
la via pública) 510,00 € 
 
7.- Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació de residus. 
 
L’Article 7 queda redactat de la següent manera: 
 
“La quota tributària consistirà en una quantitat fixa que es correspondrà amb les següents 
tarifes: 
 

TARIFA 1: HABITATGES 
A.1) Habitatges 131,41 € 
A.2)   Habitatges  i/o   edificacions  en   sòl   no   urbanitzable  que   
disposin   de subministrament d’aigua”  34,84 € 

 
L’Article 8 queda redactat de la següent manera: 
 
“S’estableixen les següents bonificacions: 
 
a) Habitatges de jubilats/des: S’estableix una bonificació del 30%. En aquest cas caldrà que la 
persona o persones empadronades al domicili tinguin, en el moment de meritament de la taxa 
(1 de gener de l’any natural), més de 60 anys i no hi consti empadronat/da cap més altra persona 
de menys de 60 anys. La bonificació serà sol·licitada per l’interessat/da. 
 
b) Habitatges de famílies nombroses i/o monoparentals: En el cas famílies que tinguin 
reconeguda la condició de nombrosa a la data de meritament de l’impost s'aplicarà una 
bonificació del 10%, per les famílies reconegudes a la categoria general, i del 15% en les de 
categoria especial, de conformitat amb les categories de família nombrosa establertes a la Llei 
40/2003, de 2015 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. Les famílies 
monoparentals s’equiparan a les famílies nombroses respecte a les bonificacions esmentades. 
Aquestes  bonificacions  s’aplicaran  sempre  que  l’immoble  de  què  es  tracti  constitueixi 
l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili 
del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. Per a l’aplicació d’aquestes bonificacions 
caldrà la sol·licitud dels interessats/des. 
 
c) Les masies que consten al Pla Especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals 
del municipi de les Preses: s’estableix una bonificació del 10%. S’aplicarà d’ofici per 
l’Ajuntament. 
 
d) Habitatges de persones que estiguin ingressades en una residència (amb règim 
resindencial complert), sempre i quan, en el moment de meritament de la taxa (1 de gener), 
portin una antiguitat mínima de 6 mesos ingressats a la residència: S’estableix una 
bonificació del 95%. La bonificació serà sol·licitada per l’interessat/da i caldrà adjuntar-hi un 
certificat del centre per tal de verificar les dades anteriors. 
 
e) Habitatges on hi resideixin persones que visquin soles, i que tinguin reconeguda 
l’invalidesa absoluta permanent. S’estableix una bonificació del 30%. En aquest cas caldrà que 
la persona empadronada al domicili, en el moment de meritament de la taxa (1 de gener de l’any 
natural), acrediti aquesta condició mitjançant certificat i/o document acreditatiu de l’Administració 
competent. 
 
f) Habitatges amb lloguer social. S’estableix una bonificació del 30%, per aquells habitatges 
que tinguin la condició de lloguer social. Aquest bonificació requerirà la sol·licitud de 
l’interessat/da, i l’informe favorable dels Serveis socials del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
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En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més alta de totes. 
 
L’Article 15.2 queda redactat de la següent manera: 
 
“2.- A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 

TARIFA 2: DESPATXOS PROFESSIONALS

Per cada despatx professional                                                                                                              151,67 € 

TARIFA 3: ALLOTJAMENTS 
Restaurants, hostals, fondes i hotels 1.484,16€

Casa de colònies (fins a 60 places) 739,60€

Casa de colònies (més a 60 places) 1.035,49€

Apartaments turístics (unitat) 130,73€

Habitatges d'ús turístic (unitat) 196,29€

Càmping (per contenidor i dia de recollida) 11,88€

TARIFA 4: BARS I CAFETERIES 
Bars i cafeteries 739,60€

Bars musicals 720,00€

TARIFA 5:ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ

Carnisseries i peixateries 371,91€

Fleques, pastisseries i botigues de comestibles 593,67€
TARIFA 6: ALTRES LOCALS INDUSTRIALS, MERCANTILS O DE SERVEIS

Oficines bancàries 371,91€

Tallers i forns de pa amb un treballador 309,28€

Tallers i forns de pa amb més d'un treballador 593,67€

Magatzems fins a 100 m2 371,91€

Magatzems de més de 100 m2 742,32€

Locals de serveis i activitats que reciclen totes les restes 151,67€

Locals industrials sense recollida selectiva 151,67€

Edificacions en sòl rústic amb algun tipus d'activitat 135,76€

Benzineres 309,28€

Altres naus inactives 151,67€

Locals industrials amb recollida selectiva (per contenidor i dia de recollida) 14,85€
TARIFA 7: LOCALS COMERCIALS INACTIUS, PER A USOS PRIVATS I SOLARS SENSE 
EDIFICAR 
Per cada local comercial inactiu 135,79 €
 

8.- Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la utilització de columnes, 
cartelleres i d’altres instal·lacions, públiques o privades, per l’exhibició de 
publicitat. 
 
Derogada. 
 
9.- Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per l’aprofitament especial 
del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 
 
“Que  passa  a  ser  l’Ordenança  núm.  18,  reguladora  de  la  taxa  per  l’aprofitament 
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general. 



  
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE 2015/10 de data 17 de novembre de 2015 
 

 

 
- 

es 
es r p 
es l / t a c . 
eu s . w 
w 
w / / : 

ps t t h 
a: c ni ò r t 
ec 
el 
eu 
S 
– 

 at c . 
es 
es 
pr 
es l . w 
w w / / : p t 
ht 
- 

at c . 
es 
es 
pr 
es l 
@ o nf i - 

34 
4 3 

69 
2 7 9 . 
ax F 
- 
2 
3 

32 
9 6 

72 
9 . el T 
- 
s 

se e r P s e L 
- 
8 
7 1 7 1 
- 
2 , 

or 
aj 
M . 
C 
- 

0H 
80 4 1 7 1 P 

 
L’Article 2 queda redactat de la següent manera: 
 
“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, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o 
parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el 
sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de 
subministraments d’interès general. 
 
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols 
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la 
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos 
bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup  Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en 
aquesta ordenança. 
 
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que 
utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin 
titulars de les instal·lacions.” 
 
L’Article 3 queda redactat de la següent manera: 
 
“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, i altres d’anàlogues, 
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. 
 
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica 
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin 
titulars de les mateixes. 
 
2.  Als  efectes  de  la  taxa  aquí  regulada,  tenen  la  consideració de  subjectes passius  les 
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de 
les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments. 
 
3. 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.” 
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10.- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament 
especial de la via pública. 
 
“Que passa a ser l’ Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per ocupació o 
aprofitament especial de la via pública. 
 
L’Article 2 queda redactat de la següent manera: 
 
“Constitueix el fet imposable de la taxa per ocupació o aprofitament especial de la via pública 
local que deriva de les següents ocupacions o aprofitaments especials, d’acord amb l’article 
20.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
 

reguladora de les Hisendes locals: 
 
a)   Ocupació del subsòl de la via pública. 
b)   Ocupació de  la  via  pública amb materials de  construcció, runa, tanques, puntals, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
c)   Ocupació del vol de la via pública amb elements constructius tancats o oberts i/o 
instal·lacions. 
d)   Ocupació de la via pública amb caixers automàtics. 
e)   Ocupació de la via pública amb elements fixes o mòbils vinculats al desenvolupament d’un 
servei de bar/restauració. 
f) Instal·lació  i  utilització  de  columnes,  cartelleres,  tanques  i  d’altres  instal·lacions 
anàlogues per a l’exhibició de publicitat en terrenys de titularitat municipal. 
g)   Ocupació del domini públic local amb banderoles penjades en columnes i als fanals 
d’enllumenat (excepte entitats del municipi). 
h)   Ocupació de la via pública ubicada al terme municipal, amb independència del titular de 
la via, així com d’espais públics, oberts o tancats, amb la finalitat de gravació de films, espots 
publicitaris, sessions fotogràfiques o per activitats de promoció i/o comercials. 
i) Ocupació del domini públic amb parades de marxants en el mercat setmanal i/o en les fires i 
mercats que es celebrin. 
j) Ocupació de la via pública amb parades, atraccions i barraques de fires per Festes. 
 
Les quanties de les taxes s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.” 
 
L’Article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
“La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents: 
 

A) Ocupació del subsòl de la via pública (m2/any). 7,00 €

B) Ocupació de la via pública amb materials de construcció, runa, tanques, puntals, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 0,50 €

C) Ocupació del vol de la via pública amb elements constructius tancats o oberts 
i/o instal·lacions (m2/any). 7,00 €

D) Ocupació amb caixers automàtics (unitat/any). 341,66 €
 
E) Ocupació de la via pública amb elements fixes o mòbils vinculats al 
desenvolupament d’un servei de bar/restauració (m2/any). 3,00 €
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F) Instal·lació i utilització de columnes, cartelleres, tanques i d’altres instal·lacions 
anàlogues per a l’exhibició de publicitat en terrenys de titularitat municipal (preu 
m2). 208,47 €

G) Ocupació del domini públic local amb banderoles penjades en columnes i als 
fanals d’enllumenat, excepte entitats del municipi (preu unitat i dia). 0,10 €
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H)   Ocupació  de   la   via   pública   ubicada   al   terme   municipal,   amb 
independència del titular de la via, així com  d’espais públics, oberts o 
tancats, amb la finalitat de gravació de films, espots publicitaris o sessions 
fotogràfiques. 
 
- Quota fixa (fins a 20 m2/dia) 
- Quota fixa (més de 20 m2/dia) 

32,60 €
66,25 €

I) Ocupació del domini públic amb parades de marxants en el mercat 
setmanal i/o en les fires i mercats que es celebrin, amb un mín. de 5,00 € 
per parada i dia. 1,00 €/ml/dia
 
J) Ocupació de la via pública amb parades, atraccions i barraques de fires 
per Festes. 

 
- Quota fixa (fins a 20 m2/dia) 17,50 €
- Quota variable (excés de 20 m2/dia) 0,20 €/m2
 

S’estableix una bonificació del 50% de la taxa establerta en l'apartat I), per l'ocupació 
amb parades de marxants en el mercat setmanal i/o en les fires i mercats que es celebrin al 
municipi i que duguin a terme marxant veïns del municipi.” 
 
11.- Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per a les entrades de 
vehicles i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. 
 
“Que passa a ser l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per a les entrades 
de vehicles i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena.” 
 
Vistos els corresponents estudis i informes. 
 
Ateses les determinacions dels articles 15 al 38, 56 a 110 i disposició 
addicional segona del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL); dels 
articles 22.2.e), 47.1 i 106 a 108 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LRBRL); dels articles 52.2.f) i 114.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC); de l’article 6 de la Llei estatal 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics; de la Llei estatal 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària; i del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. 
 
A la vista de tot aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la referida proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’any 2016, la derogació de  l’Ordenança fiscal núm. 18, 
reguladora de la taxa per la utilització de columnes, cartelleres i d’altres instal·lacions, 
públiques o privades, per l’exhibició de publicitat, així com l’aprovació del seu 
text refós. 
 

Segon.- Aprovar el calendari fiscal per l’any 2016 segons el següent detall: 
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 De l’1 de març al 31 d’abril: Impost de vehicles de tracció mecànica. 
 De l’1 de maig al 31 de juny: Impost béns immobles (1r termini) 
 De l’1 de juliol al 31 d’agost: Exaccions municipals (escombraries, cementiri i 
entrada de vehicles). 
 De l’1 de setembre al 31 d’octubre: Impost sobre activitats econòmiques. 
 30 novembre: 2n termini de l’IBI 

Les taxes d’aigua i de sanejament es cobraran cada trimestre referides al consum del 
trimestre anterior. 

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

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

Quart.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 
d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al·legacions presentades. 
Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
al·legacions, l’expedient  quedarà  definitivament  aprovat  sense  necessitat  de 
prendre  cap  altre acord. El text íntegre de la modificació de les Ordenances fiscals 
per a l’any 2016 es publicarà al BOP de Girona, modificacions que entraran en vigor 
l’1 de gener de l’any 2016. 

Debatuda i sotmesa a votació la porposta és aprovada per majoria absoluta dels 
regidors/es assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 abstencions dels 
regidors/es (ERC-Les Preses)). 

6.- Proposta d'aprovació d’unes al·legacions al PUOSC 2016. 

El Sr. alcalde presenta als membres del Ple la proposta següent: 

Assumpte:  

Proposta d’aprovació de la formulació d’al·legacions al PUOSC 2016. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a la convocatòria del PUOSC 2016. 

Fets i fonaments de Dret: 
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Ateses les determinacions del Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del 
termini d'execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions 
per a despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 
del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i 
d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 
s'obre la convocatòria única per a aquest període. (DOGC  núm. 6430 publicat el  
01/08/2013). 
 
Vistes les Bases específiques reguladores del Programa de cooperació municipal de la 
Diputació de Girona inclòs en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), per 
al període 2013-2017, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 23 
de setembre de 2014. 
 
Vista la Planificació del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona 
del Pla Únic D'obres i Serveis (PUOSC), pel període 2013-2017, actualitzada per 
acord de Ple de data 27 de gener de 2015. 
 
Vist l’Edicte de 18 de setembre de 2015, d’informació pública de la proposta del 
programa específic del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent a 
l’anualitat 2016, corresponent al tràmit d’informació pública pel termini de 20 dies a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC (núm. 6.967 – 1.10.2015). 
 
Vist que, en la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2017, 
l’Ajuntament de les Preses hi té inclosa la següent actuació: 
 

ANUALITAT TÍTOL ACTUACIÓ PRESSUPOST SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ 

2017 CANVI DE LA COBERTA I PINTAT DE 
L'ESTRUCTURA METÀL·LICA DE LA 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL  

90.089,46 € 70.000,00  €

 
Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals, de data 29 d’octubre de 2015, on es 
constata la necessitat indispensable i la viabilitat que l’Ajuntament de les Preses 
avanci l’execució de les obres incloses en el projecte “Canvi de coberta i pintat de 
l’estructura metàl·lica de la pista poliesportiva municipal de Les Preses”, inclòs en el 
PUOSC 2017 en el Programa Específic Diputació de Girona, a l’any 2016, en comptes 
de l’any 2017, pels motius d’interès general següents: 
 
“El paviment de la pista poliesportiva presenta un mal estat evident, amb fissures i les línees dels 
diferents camps de joc esborrades. Per això, es te prevista una actuació des de l’Ajuntament per 
condicionar la pista, però constructivament cal realitzar primer l’obra de la coberta i pintura de l’estructura 
metàl·lica ja que cal l’actuació de camió grua al damunt de la pista i un cop acabada aquesta obra fer el 
tractament superficial de la mateixa. 
 
Ja que es l’única pista coberta de que es disposa al municipi i donada la seva alta utilització avançant un 
any l’obra projectada de coberta es podrà portar a terme a continuació els treballs d’acabat de la pista 
sense que calgui l’entrada de camions que la poguessin malmetre.” 
 
Vista la viabilitat econòmica de dur a terme l’execució de les obres referenciades 
mitjançant fons propis de l’Ajuntament dins l’exercici 2016.  
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A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Comparèixer en el tràmit d’informació pública de la convocatòria per a la 
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), any 2016, i presentar 
la següent al·legació a la Planificació del Programa de Cooperació Municipal de la 
Diputació de Girona del Pla Únic D'obres i Serveis (PUOSC), pel període 2013-2017, 
actualitzada per acord de Ple de data 27 de gener de 2015 següent: 

ACTUACIÓ INCLOSA EN L’ANUALITAT: 

ANUALITAT TÍTOL ACTUACIÓ PRESSUPOST SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ 

2017 CANVI DE LA COBERTA I PINTAT DE 
L'ESTRUCTURA METÀL·LICA DE LA 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL  

90.089,46 € 70.000,00  € 

AUTORITZACIÓ PEL CANVI D’ANUALITAT PER A LA SEVA EXEUCIÓ: 

ANUALITAT TÍTOL ACTUACIÓ PRESSUPOST SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ 

2016 CANVI DE LA COBERTA I PINTAT DE 
L'ESTRUCTURA METÀL·LICA DE LA 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL  

90.089,46 € 70.000,00  €

Segon.- Sol·licitar autorització a la Diputació de Girona, per tal de dur a termes 
l’execució de les obres incloses en el projecte “Canvi de coberta i pintat de l’estructura 
metàl·lica de la pista poliesportiva municipal de Les Preses”, inclòs en el PUOSC 2017 
en el Programa Específic Diputació de Girona, a l’any 2016, en comptes de l’any 2017. 

Tercer.- Sol·licitar el manteniment de l’import de la subvenció concedida pel 
finançament de les obres objecte de la present al·legació, i si escau, el possible avanç 
en el seu pagament, prèvia justificació per part de l’Ajuntament de les Preses de la 
realització de les mateixes, d’acord amb les bases i convocatòria. 

Quart.- Trametre la citada al·legació a la Diputació de Girona a través de la 
Plataforma EaCat. 

Debatuda i sotmesa a votació la porposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots a favor dels regidors/es 
(ERC-Les Preses)). 

7.- Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya. 

El Sr. alcalde presenta als membres del Ple la següent proposta per a la seva 
aprovació: 

Assumpte:  
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Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de moció presentada conjuntament per l’Associació de Municipis de 
Catalunya (ACM), i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) següent: 
 

“MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la 
següent 
 
“Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya 
com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. 
 
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de novembre de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals (tram. 250-00001/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i pel Grup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 195), pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 196) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 198). 
 
Finalment, d'acord amb l'article 165 del Reglament, ha adoptat la següent: 
 
RESOLUCIÓ: 
 
Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de les forces 
parlamentàries que tenen l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en 
una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l'obertura d'un procés 
constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l'inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l'obertura d'un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana. 
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries 
per a fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta dies la 
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
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democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat 
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de 
competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda 
i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una 
participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o 
els mandats emanats d'aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l'Estat espanyol, 
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d'iniciar negociacions per tal de fer 
efectiu el mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma de república, i 
acorda posar-ho en coneixement de l'Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la 
comunitat internacional. 
 

ANNEX 
 
MESURES QUE HAURÀ D’APLICAR EL FUTUR GOVERN DESTINADES A BLINDAR DRETS 
FONAMENTALS AFECTATS  PER DECISIONS DE LES INSTITUCIONS DE L’ESTAT 
ESPANYOL 
 
4. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments 
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica 
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i  la pobresa energètica, de manera que es 
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, 
mentre duri aquesta situació. 
 
5. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el 
futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en 
processos de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el 
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives 
que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del 
reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a 
situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials 
en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
6. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a 
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes 
les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raons 
d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i 
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amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure 
privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous 
concursos per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 
7. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de 
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, 
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats 
de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en 
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de 
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de 
les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la 
comunitat educativa. 
 
8. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns 
articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou 
admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la 
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el 
futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 
 
9. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en 
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport 
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes 
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, 
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de 
l'activitat econòmica privada. 
 
10. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el 
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de 
persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern 
espanyol. 
 
11. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
12. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern 
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute 
en el conjunt de la despesa. 
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Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 
d'aquells que constitueixen un pagament  excessiu respecte als tipus d'interès i a les 
taxes d'inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o 
superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l'amortització de les 
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del 
capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat 
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d'anar acompanyada d'una 
revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-
ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima 
prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l'esmentat pla de xoc. Els estalvis que 
s'obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de 
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables 
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels 
interessos amb finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de 
plantejaments amb la cambra catalana.” 

A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de les Preses a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  

Segon.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Debatuda i sotmesa a votació la porposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (6 vots favorables dels regidors/a (CIU) i 3 vots a favor dels regidors/es 
(ERC-Les Preses)). 

8.- Acords d’urgència. 

El Sr. alcalde proposa al Ple l’adopció d’un acord no inclòs a l’Ordre del dia, per la qual 
cosa es procedeix a votar la seva urgència per ser-hi introduït. El Ple, per unanimitat 
dels regidors/es assistents, aprova la seva urgència.  

8.1.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL: (aprovació del Pressupost i 
la Plantilla de l’any 2016, precs i preguntes, i aprovació de l’acta de la sessió)  
. 
En aquest moment es celebra la Junta General d’Empris, SL, tal com consta a la 
corresponent acta.  

9.- Precs i preguntes. 
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 APARCAMENT CAMP BOSC TOSCA
Sr. JOSEP AYATS : exposa tema crònic aparcament zona esportiva Bosc de Tosca 
per l’acumulació de cotxes a tota l’avinguda. 
R.: Alcalde. Podeu comprobar que en les ocasions més masives s’ha utilitzat els dos 
terrenys Sr. Torras. 

Sr. JOSEP AYATS:  No es pot fer un tracte amb aquest senyor? 
R.: Alcalde:  s’ha intentat en diverses ocasions. La darrera vegada va acceptar , el Sr. 
Torras però sempre diu que es un tema de la seva dona, En altres ocasions ni ha 
contestat. En aquests moments estan ficats en un quasi contenciós amb els veins pel 
tema dels moviments de terra a la part del darrera de casa seva i el terreny dels 
sogres del Sr. Pinyol, que es qui actualment ha engegat el tema. 

Sra. ROSER.- HI HEU ANAT? 
R: Guillaumes si ha parlat de forma regular i se’ls va citar a totes dues parts en una 
reunió a l’ajuntament. Es varen passar força estona intercanviant-se acusacions però 
no entreven en el tema principal, que es el de determinar i concretar la propietat de 
l’un i l’altra. Per tant, se’ls aconsella que contractin un tècnic per la seva part i que 
facin el topogràfic i amb tot l’historial de escriptures , registre i cadastre s’arrivi a 
determinar on es la propietat de l’un i l’altra. 

Sr. JOSEP AYATS:  el problema que té en Torras es per la casa que se li va fer 
enderrocar 
R: Guillaumes: el problema es que en Torras va agafar el camí dràstic, ja que la 
sentència no deia l’enderrocament total. 

Guillaumes : calia haver fet una circular avisant a tots per tenir regulat l’aparcament i 
n’hi haguessin entrat més en el mateix espai 
Alcalde : es volia fer una regulació com en el Cagaburro 
Sr. JOSEP AYATS:   la paperassa serveis relativament, el que interessa es tenir-hi una 
persona que ho controli. I si el Club funciona vindra més gent. El problema es que les 
coses se surten de mare quan hi ha tanta gent. 
R: Guillaumes: ja hi va ser aquesta persona 

Sra. ROSER: suposo que ja busqueu uns solució?  
R: Guillaumes: l’artiga al costat del camp de gespa artificial ja es fan gestions i s’ha 
parlat amb el PNZVG doncs per tenir un bon accés caldria obrir una part de paret de 
pedra 
R.: Alcalde:  en tot cas sempre ens queda el recurs de la del FAR que ens la deixa 
sense condicions. I permet poder entrar per la part de la ctra. De Can Central i es la 
gran que toca per la part de la porteria nord del camp nou. 

Sra. ROSER: es va fer un gran esforç econòmic per pagar l’avinguda i ara hi ha molts 
cotxes sobre la gespa de la vorera 
R. Guillaumes : es cert, però també hi ha veins mateixos que hi tenen moltes estones 
els seus propis vehicles. 

Entre tots els assistents al Ple:  es parla de seguir gestionant el tema per a trobar la 
solució, de la mateixa manera que a la zona del CF les Preses també s’ha parlat amb 
El Sr, M pel camp paralel al carrer Camp del Prat. 
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I en tos dos espais seria millor trobar una solució de lloguer semblant al camp per les 
parades/aparcament cotxes pares Bòbila, que no tenir que comprar una artiga. 

 HORARIS DE XENACS :

Es repassará l’horari d’obertura de  Xenacs tant a l’estiu com a l’hivern, doncs, potser 
caldria una estona abans, en especial els estius, per facilitar l’accés als que volen anar 
d’excursió. 

 CALEFACCIÓ BÒBILA
Sr. MARI, pregunta com está aquest tema 
R. Alcalde a resposta de les diferents persones que van intervenint sobre el tema : 
S’hi esta al damunt com des de el principi, es fan proves constantment, el Conserge 
esta sempre pendent i s’hi desplaça constantment. 
Se’ns culpa de l’astella, que si es himida que si es petita,  quan la mateixa empresa i la 
mateixa astella es suministra en altres llocs. Es un tema tècnic de la propia màquina 
dons esta donant errades electròniques sense sentit. 
El problema no queda en la caldera, si no que darrermanet s’ha detectat problemes en 
els circuits d’aigua, per tant, es un tema força general de l’equipament i que es una 
vergonya que sigui un edifici públic. En un privat les inspeccions ja li haurien caigut al 
damunt. 
S’han fest escrit i trucades a tots nivells del departament de Territori i 
d’Infraestructures. 

Sra. ROSER:  pregunta sobre subvencions Dipsalut i perque no tenim Parcs de Salut? 
R. Alcalde: pel que fa a les linies dels PT ‘s, es ol.liciten cada any totes les que tenim 
abast a les Preses. Pel que fa als Parcs de Salut, ja s’ha gestionat aquest tema i el 
dipsalut no n’instal.la de nous des de fa 3 anys, no té programa. Si que es va intentar 
que en alguns llocs que ells consideren que no tenen gaire ús, se’n traslladés un aquí. 
No hi ha hagut resposta positiva. Cal tenir en compte que el que hi ha a l’Estació es de 
Vies Verdes. 
R. Roser.: es interessant insistir per tal que els avis poguessin exercitar-se en 
moviments de forma habitual. 

Sra. ROSER:  s’ha fet un homenatge a Ricard Creus, es pensa fer algo a les Preses ¿ 
R. Alcalde: dóna la paraula al Sr. Lluis Xancó qui ha parlat amb els reposables de les 
Lletres Garrotxines i que es faria coincidir en un acte d’aquest col.lectiu. está pensat 
per la Festa del roser. 

Sra. ROSER:  la comissió Esdansa es podria començar a tirar endavant. 
R. Alcalde: reunio a la DIPU amb en Jordi Fosas i a partir d’aquí quedar per muntar-la 
amb els comonents necessaris. 
R. CARLES :  hi ha un tema important amb l’Esdansa com es tota la part de la pista 
poliesportiva amb les obres previstes i el que sigui necessari per adaptar l’espai a la 
plena legalització. S’ha quedat a principis d’any amb els respectius tècnics per 
avançar. 

 PROBLEMES CIRULATORIS, APARCAMENTS I TRANSIT DE VEHICLES.
Entre tots els assistents al Ple; s’estableix un conjunt de preguntes, sugerències, 
preocupacions per la situació del trànsit al municipi, tenin en compte que es un poble 
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amb escola i que de forma diària hi ha un desplaçament constant de mainada. Cal 
evitar de totes maneres qualsevol atropellament. 
No hi ha consciència generalitzada de respecte al deixa el vehicle i volem arribar a tot 
arreu amb cotxe.  
Darrerament el punt més conflictiu es la zona de la Fogaina. Certament s’ha demanat 
consell als mossos que resideixen aquí a les Preses per que aportin la seva opinió i 
s’esta mirant de fer preferent el pas des de l’avinguda constitució cap al carrer sant 
sebastià i a la inversa. Fet que l’ stop quedés situat pels que entre de la carretera, en 
línia al taller Reyes vell. Aquest es un dels mootius que no s’hagi senyalitzat el cami 
escolar des de l’inici de l’av. Constitució / marboleny, fins a l’escola. 
Es comenta també que a la zona de la plaça Europa hi ha sempre una Teisa 
aparcada, al que s’avisarà el conductor que resideix a la zona que l’aparqui més lluny 
de la zona d’habitatges. 
També es deixa constància de l’estudi d’un pla de mobilitat, que juntament amb el 
camí escolar, es el que s’ha demanat la intervenció dels mossos. Tenin consciència 
que podria representar uns quant carrer que passarien a tenir sentit únic, amb la 
corresponent campanya veninal d’informació. 
No oblidar en cap moment la seguretat i recuperar novament el volant d’avís que ja 
tenia establret l’agutzil i del qual se’n queda la matricula a la matriu per passar a 
mossos en casos reincidents. 

 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, 
essent les 22:46 h 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 En dono fe – Sra. Olga Fornós i Mir 


