
 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/03, de 27 d’abril de 2015 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 

Núm.:  15/03. 
Data:  Dimarts, 27 d’abril de 2015. 
Caràcter:  Extraordinari. 
Convocatòria: Primera. 
Horari: De les 19:35h del vespre fins a les 21:17h 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.- Sorteig dels membres de les meses per a les Eleccions municipals del dia 24 de maig de 
2015. 
2.- Proposta d’aprovació de la “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes 
del servei de subministrament d’aigua potable a les Preses”. 
3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.15/09, de data 15 d’abril de 2015. 
4.- Proposta d’aprovació de la Moció per al suport als familiars de 43 estudiants mexicans 
desapareguts. 
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El Sr. alcalde obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Sorteig dels membres de les meses per a les Eleccions municipals del dia 24 
de maig de 2015. 
 
Amb l’objectiu de donar compliment al que estableix l’article 26 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), i a l’efecte de lo 
determinat en els articles 27.5 i 101.2 d’aquesta Llei, i complertes totes les 
formalitats legals establertes, aquest Ajuntament, mitjançant sorteig i per unanimitat 
de tots els regidors/es que component el Consistori, s’han format les 2 Meses 
electorals amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detalla tot 
seguit: 
 
MESA A 
 

TITULARS I  TITULARES 
 

PRESIDENT/A: SR./SRA. 
PRESIDENTE/A: D/D". 

ANGLADA ESQUERRA MOISES 77920711T 0020 C/ GLADIOL 11 PLADEVALL 

1r VOCAL: SR./SRA. 
1o VOCAL: D/D". 

VASCONEZ PARRA GEOVANNY FABRICIO 45171499M 0893 C/ SANT SEBASTIA 42 PISO P01 

2n VOCAL: SR./SRA. 
2° VOCAL: D/D". 

RIUS SERRA ROSA 33872394H 0760 C/ MURRIA 39 POR A 

 

 
SUPLENTS I  SUPLENTES 

 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 
DE PRESIDENTE/A: DID"- 

PRAT VILA MONTSERRAT 77893444B 0693 PG GIRONA (DE) 32 PISO P01 PLADEVALL 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 
DE PRESIDENTE/A: DID"- 

BATALLE CANAL MATEU 77913917Z 0075 PLACA CATALUNYA (DE) 3 PISO P02 PTA 2 
PLADEVALL 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. DE 1o 
VOCAL: DID"- 

CARRILLO GONZALEZ AURORA 36564193N 0147 C/ FAIG 27 PTA A 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. DE 
1o VOCAL: DID"- 

MASMITJA PEDRICO JOAN 77903451J 0538 AV CONSTITUCIO (DE LA) 16 PLADEVALL 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. DE 2° 
VOCAL: DID"- 

ARBUSA VIROSTA ROSA 77904412P 0028 C/ MURRIA 20 PISO P01 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. DE 2° 
VOCAL: DID"- 

COLOMER DURAN TANIA 40363428S 0196 VENAT BELLAIRE (DE) 4 PISO P01 
BELLAIRE 

 
 
MESA B 

 
TITULARS I  TITULARES 
 

PRESIDENT/A: SR./SRA. 
PRESIDENTE/A: D/D". 

SANDIN GONZALEZ JAVIER 47641155J 0333 CTRA PINYA (DE LA ) 5 BOSC DE TOSCA 

1r VOCAL: SR./SRA. 
1o VOCAL: D/D". 

LINARES ARRABAL ROSARIO 77914970D 0176 CTRA VELLA DE LES PRESES 19 BOSC DE 
TOSCA 

2n VOCAL: SR./SRA. 
2° VOCAL: D/D". 

CAPDEVILA LOPEZ JOSEP 77900334R 0052 CTRA OLOT (D') 19 PISO P01 BOSC DE TOSCA 

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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SUPLENTS I  SUPLENTES 
 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 
DE PRESIDENTE/A: DID"- 

FLORES MAYOLA PAU 07264381S 0136 CTRA VELLA DE LES PRESES 13 PISO P01 BOSC DE 
TOSCA 

DE PRESIDENT/A: SR./SRA. 
DE PRESIDENTE/A: DID"- 

SALA GELIS LUIS 77913585G 0328 VENAT POCAFARINA (DE) 10 POCAFARINA 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. DE 
1o VOCAL: DID"- 

DOMENECH SADURNI CARLA 43634961M 0114 AV ZONA ESPORTIVA (DE LA) 33 BOSC DE TOSCA 

DE 1r VOCAL: SR./SRA. DE 
1o VOCAL: DID"- 

VILA PLANELLA EVA 43634338A 0404 CTRA OLOT (D') 18 PISO P01 BOSC DE TOSCA 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. DE 
2° VOCAL: DID"- 

MARTINEZ TANGARIFE JOHANA 45171437N 0204 PLACA ARTIGA BONICA (DEL') 2 PISO P01 PTA 
1 BOSC DE TOSCA 

DE 2n VOCAL: SR./SRA. DE 
2° VOCAL: DID"- 

SAROLA BACH ALBA 77918357S 0334 VENAT POCAFARINA (DE) 20 POCAFARINA 

 
2.- Proposta d’aprovació de la “Memòria i estudi econòmic per a la determinació 
de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a les Preses”. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de la “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes 
del servei de subministrament d’aigua potable a les Preses”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de les tarifes de subministrament d’aigua potable. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la instància presentada per l’empresa concessionària del servei d’aigua potable del 
municipi SOREA, SAU, en data 24 de febrer de 2015 (REN núm. 208), on sol·licita l’aprovació 
de la compensació pel desequilibri, sorgit pel fet que les tarifes actuals no cobreixen els 
costos generals del servei, mitjançant la regularització del cànon establert per la prestació del 
servei d’abastament d’aigua quantificat, per l’any 2014, en in import de 5.649,00 euros, el 
qual es regularitzarà trimestral a raó de 1.412,25 euros amb les liquidacions del cànon 
trimestrals a l’Ajuntament.  
 
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SOREA, SAU (REN núm. 382, de 8 d’abril de 
2015), on adjunta la “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei 
de subministrament d’aigua potable a les Preses”, i demana un increment de tarifes per a 
l’any 2016. 
 
Vist  que  les  vigents  tarifes  del  servei  foren  autoritzades  per  la Comissió  de Preus  
de Catalunya en la sessió de 14 de març de 2012. 
 
Vist que, segons detalla l’empresa, l’objecte de l’estudi és presentar, detallar i justificar 
els actuals condicionaments econòmics que concorren en la prestació del servei, a  fi  de 
determinar les tarifes necessàries per a mantenir el requerit autofinançament del servei, 
tal com disposa la legislació vigent, tot sol·licitant un increment del 7,02% de les tarifes 
distribuït de la manera següent: 
 

1 de gener de 2016 
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a) Tarifes de subministrament d’aigua. 
 
Mínim de consum facturable: 6m3/uc/mes. 
 
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 comptadors. 
 
(1,50 €/abonat/mes) 
 
(el recàrrec per la repercussió de la Llei 5/12 és absorbit pels blocs tarifaris) 
 
1 de gener de 2017 
 
a) Tarifes de subministrament d’aigua. 
 
Mínim de consum facturable: 6m3/uc/mes. 
Preu del subministrament: 
 
Tarifa ús domèstic: 
 
Fins al mínim    0,4224 €/m3 
Del mínim al triple del mínim   0,5956 €/m3 
Excés del triple del mínim  0,6915 €/m3 
 
Tarifa ús industrial: 
 
Fins al mínim    0,5458 €/m3 
Del mínim al triple del mínim   0,7250 €/m3 
Excés del triple del mínim  0,8716 €/m3 
 
Quota d’inversió:    0,1176 €/m3 
 
b) Conservació d’escomeses i comptadors. 
 
(1,50 €/abonat/mes) 

 
Ateses les determinacions del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, del Decret 328/1990, de 21 de 
desembre, de modificació parcial del Decret 149/1988, de 28 d’abril sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats,  i d'acord amb el procediment establert en el Decret 
339/2001 de 18 de desembre, pel quals s'estableix un sistema simplificat per a 
l'actualització dels preus.  
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció els següents ACORDS: 
 

AP15-03_00046 



 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple 15/03, de 27 d’abril de 2015 
 

Primer.- Aprovar la compensació pel desequilibri entre les tarifes actuals i els costos del 
servei per l’any 2014, mitjançant la regularització del cànon establert per la prestació del 
servei d’abastament d’aigua quantificat, per l’any 2014, en in import de 5.649,00 euros, el 
qual es regularitzarà trimestral a raó de 1.412,25 euros amb les liquidacions del cànon 
trimestrals a l’Ajuntament, d’acord amb la petició de l’empresa concessionària del servei 
d’abastament d’aigua potable del municipi (REN núm. 208, de data 24 de febrer de 2015). 

 
Segon.- Aprovar la referida “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes 

del servei de subministrament d’aigua potable a les Preses” i les citades tarifes pels anys 
2016 i 2017, presentades per SOREA, SAU (REN núm. 382, de 8 d’abril de 2015). 

 
Tercer.-  Sol·licitar a  la Comissió de Preus de Catalunya  que  procedeixi a l’autorització 

de les citades tarifes. 
 
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)). 
 
3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.15/09, de data 15 d’abril de 2015. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.15/09, de data 15 d’abril de 2015. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’avocació de competències en matèria de contractació 
delegades a la Junta de govern local. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist el contingut del Decret d’Alcaldia núm. 10/09, de data 15 d’abril de 2015, que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“Atès que, en data 15 de juny de 2011, es va dictar Decret d’Alcaldia de delegacions de competències de l’alcalde en 
favor dels membres de la Junta de govern local i altres regidors. 
 
Vist que entre aquestes competències delegades es troba les contractacions i concessions de tota classe quan el 
seu import no superi l’import i les determinacions establertes en la disposició addicional segona 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 
(TRLCSP). 
 
Atès que per part de l’Alcaldia es considera necessari recuperar part d’aquesta competència per tal de garantir una 
major agilitat en les contractacions. 
 
Ateses les determinacions dels articles 21 de la Llei 7/85 de bases de règim local i 14 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia, RESOL: 
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Primer.- Avocar en favor de l’Alcaldia les competències en matèria de contractació administrativa delegades a la 
Junta de govern local, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011, d’acord amb l’article 14 de la Llei 
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb la 
disposició addicional segona 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 (TRLCSP). 

 
 Segon.- Donar-ne compte al primer Ple que es celebri i publicar-ho al BOP de Girona.” 

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

Primer.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 15/09, de data 15 d’abril de 2015, pel 
qual s’avoca en favor de l’Alcaldia competències en matèria de contractació delegades a la 
Junta de govern local, mitjançant Decret d’Alcaldia, de data 15 de juny de 2011, d’acord amb 
l’article 14 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

 
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)). 
 
4.- Proposta d’aprovació de la Moció per al suport als familiars de 43 estudiants 
mexicans desapareguts. 
 
El Sr. alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació de la Moció per al suport als familiars de 43 estudiants mexicans 
desapareguts. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la Moció per al suport als familiars de 43 estudiants 
mexicans desapareguts. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vista la proposta de Moció per al suport als familiars de 43 estudiants mexicans 
desapareguts que es transcriu literalment a continuació: 
 
“PROPOSTA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT A TOTS ELS MUNICIPIS EN SUPORT 
ALS FAMILIARS DELS 43 ESTUDIANTS DE LA ESCOLA NORMAL RURAL D’AYOTZINAPA DESAPARESCUTS EL 
PASSAT 27 DE SETEMBRE DE 2014 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tal com es defineix en el seu Pla de Mandat, entén que la promoció de la 
diplomàcia de ciutats, definida com un instrument que permet als governs locals i a les seves associacions ajudar els governs 
locals en situació de conflicte i/o guerra mitjançant la cooperació entre ciutats, té per objectiu la creació d’entorns estables amb 
una convivència de pau, democràcia i prosperitat.  

Alhora, considerem fonamental promoure i recordar la importància de l’existència d’una pau positiva, definida com aquell 
procés de realització de la justícia en diferents nivells de la relació humana (un concepte dinàmic, que, tot i que ha estat 
reconegut per Nacions Unides com un dret de les persones, es troba sovint subjecte a vulneracions). 

El Fons Català de Cooperació, en el marc de les seves funcions respecte a l’àmbit macrosocial de la pau on les ciutats poden 
fer pressió en les esferes polítiques per cessar la violència, poden fomentar el diàleg, donar suport als acords de pau i també 
afavorir la participació de les organitzacions de la societat civil en la gestió del conflictes. 
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Alhora el Fons Català de Cooperació, havent rebut una delegació de ciutadans catalans que han visitat recentment l’estat de 
Guerrero a Mèxic vol fer públic en el seu àmbit el següent: 

El proppassat 27 de setembre de 2014 van desaparèixer a l'estat de Guerrero (Mèxic) 43 estudiants de l'Escola Normal 
Rural d'Ayotzinapa. Es tracta de 43 joves, fills de famílies camperoles i indígenes, que van viatjar al municipi d'Iguala per 
demanar millores en l'educació pública. 

Han passat ja sis mesos i a hores d'ara l’única explicació oficial ha arribat del procurador general de la República, 
Jesús Murillo Karam, que va pretendre tancar el cas tot assegurant, sense proves concloents, que els estudiants 
havien estat assassinats per un grup de narcotraficants i que foren posteriorment calcinats i llençats al riu. 

Els familiars dels desapareguts rebutgen unànimement la versió oficial dels fets. Es neguen a acceptar que, altre cop, 
es pretengui limitar la responsabilitat al crim organitzat ampliant l'acusació com a molt a puntuals policies o 
representants públics locals corromputs. Ha estat demostrat que va ser la policia municipal la que en un ampli i premeditat 
dispositiu va detenir els estudiants i ningú no ha aclarit per què ni la policia federal ni l'exèrcit van actuar de manera immediata 
per alliberar-los. 

Les mostres de solidaritat i d'exigència de justícia han estat molt nombroses, tant a Mèxic com a escala internacional. La 
Comissió Interamericana de Drets Humans, amb seu a Washington, ha dictat mesures cautelars i ha enviat una 
comissió d'investigació; el Comitè de les Nacions Unides contra les Desaparicions forçades ha afirmat, després de 
rebre familiars dels desapareguts, que a Mèxic «hi ha un context de desaparicions generalitzades... moltes de les quals 
es podrien qualificar com a desaparicions forçades» (és a dir, amb responsabilitat de l'Estat); l'Alt Comissionat de les Nacions 
Unides pels Drets Humans ha afirmat recentment que «la desaparició de 43 estudiants a Iguala és lluny de ser un cas aïllat». 
Nombroses persones, col·lectius i tot tipus d'entitats públiques i privades han alçat la seva veu i denuncien el cas com un nou 
episodi de violència contra la població mobilitzada en demanda de millors condicions de vida. 

Evitar que casos com el d'Ayotzinapa quedin impunes i evitar així la seva generalització exigeix de tots i totes un 
posicionament ferm, de rebuig i d'exigència de responsabilitats. Des de les entitats locals, fins arribar a Estats i 
organitzacions internacionals, cal actuar, en tant que representants públics, com a garants de la vigència dels drets humans 
arreu, d'acord amb totes les possibilitats a l'abast.” 

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

Primer.- Exigir de manera específica al Govern mexicà accions immediates i inequívoques 
que demostrin el seu compromís amb:  

 
a) El total esclariment dels fets, la persecució de culpables i l’assumpció de 

responsabilitats.  

b) L'adopció de mesures dirigides a superar les enormes desigualtats que es situen en 
el rerefons de les vulneracions dels drets humans. 

Segon.- Donar suport a totes les iniciatives que des dels organismes internacionals s’estan 
duent a terme per afavorir la investigació transparent dels fets. 

 
Tercer.- Instar els principals organismes regionals del continent (OEA, CELAC, UNASUR, 

MERCOSUR i ALBA) a sumar esforços diplomàtics per rebutjar qualsevol tipus de violència i 
de vulneració dels drets humans, i enfortir la via del diàleg i de la participació ciutadana com a 
eina de construcció de Pau. 

 
Quart.- Traslladar aquest escrit al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 
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)). 
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I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 21:17h 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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