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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

Núm.: PLE2015/13 
Data:  Dimarts, 23 de desembre de 2015 
Caràcter: Extraordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:  De les 19:11h del vespre fins a les 20:29h de la nit. 
Lloc:  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 d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter
cultural d’interès general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i 
l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U 
(SOREA). 

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

3. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al Desenvolupament del Programa de Treball 
i Formació a la Garrotxa 2015. 

4. Proposta d’aprovació del Protocol de convocatòries dels òrgans de govern de
l’Ajuntament de les Preses. 

5. Proposta d’aprovació inicial del “Reglament intern per a l’ús de les zones
esportives municipals del municipi de les Preses”. 
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6. Proposta d’aprovació inicial de l’’Ordenança reguladora de l’execució alternativa al 
pagament de deutes amb la Hisenda municipal de l’Ajuntament de les Preses 
mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat”. 
 
7. Proposta d’aprovació del “Protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa 
SOREA, SAU”. 
 
8. Proposta de 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). 
 
9. Proposta d’aprovació de la ratificació de l’aprovació de la dissolució i liquidació del 
Consorci General del Consorci de Comunicació Local (CCL). 
 
10. Proposta d'aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l'execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)”. 
 
11. Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau titular del municipi. 
 
12. Proposta d’aprovació de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la Delegació i encàrrec de 
la gestió dels serveis públics de competència municipal en matèria de protecció i 
promoció de la salut, per l’any 2015. 
 
13. Proposta de modificació dels acords adoptats en les sessions plenàries de data 1 
de juliol de 2015 en relació al règim de les sessions de les Juntes de Govern i els 
Plens municipals. 
 
14. Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni marc  de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa per la 
prestació dels serveis que s’ofereixen des del servei de sistemes d’informació i 
d’Administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa, i dels seus annexos I 
i III. 
 
15. Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
 

 
1. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter 
cultural d’interès general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les 
Preses i l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U (SOREA). 
 
Assumpte:  
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès 
general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 

Identificació de l’expedient: 

Expedient d’aprovació d’un conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès 
general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 

Fets i Fonaments de Dret: 

Vist que, en data 30 de desembres de 2014, el Ple de l’Ajuntament de les Preses va aprovar el 
Conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès general pel municipi de les 
Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA), per l’any 2014-2015. 

Vista la proposta de Conveni presentada per SOREA per l’exercici 2015-2016 que es transcriu 
literalment a continuació: 

“REUNITS 

D’una part, el Sr. Pere Vila Frigola, amb NIF núm. (...)132C, alcalde de l’Ajuntament de les 
Preses, amb el CIF núm. P1714800H, amb seu al carrer Major, 2 de les Preses (CP 17178), 
assistit en aquest acte per la secretària interventora de la Corporació, la Sra. Olga Fornós i Mir, 
qui dóna fe d’aquest acte, en virtut del que estableix l’article 1.1 a) del Reial decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris de l’administració local. 

I d’altra part el Sr. J.M.M.O, amb NIF núm. (...)786H, i amb domicili professional al carrer 
Agustí Coll, 32-34, 2n del Polígon Industrial Els Trullols II de Manresa, en la seva qualitat de 
Gerent de l’empresa SOREA, segons apoderament suficient que així consta en escriptura 
pública atorgada el dia 25 de setembre de 2013, davant el Notari de Barcelona, el Sr. 
Francisco Armas Omedes, amb el protocol número 2.427, en nom i representació de SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U, d’ara en davant SOREA, 
domiciliada a  Edifici L: Ciutat de l’Aigua Passeig Zona Franca, 48, 08038 de Barcelona, 
degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i amb CIF número A-08146367. 

Ambdues parts, es reconeixen la capacitat legal suficient per a atorgar aquest acte, i perquè així en 
quedi constància en aquest conveni, 

MANIFESTEN 

I.- Que el municipi de les Preses va acollir  durant els dies 18 al 23 d’agost de 2015, el Festival 
Internacional d’Esdansa del municipi que es celebra cada any, organitzat, entre d’altres entitats del 
municipi, per l’Ajuntament de les Preses, amb activitats molt diverses, com: espectacles de dansa 
tradicional i popular, concerts, balls, tallers de dansa tradicional per a joves, etc. 

II.- Que l’empresa SOREA, en la seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació de serveis 
relacionats amb el cicle integral de l’aigua al terme municipal les Preses, està interessada en 
col·laborar amb l’Ajuntament de les Preses, per tal de promoure i desenvolupar dins el seu terme 
municipal activitats de caràcter cultural; entenent que la cultura és una de les millors inversions 
per a la qualitat de vida dels ciutadans del municipi, i un element bàsic de cohesió social i de 
benestar dels ciutadans. 

III.- Que l’empresa SOREA, amb aquesta voluntad de col·laboració amb l’Ajuntament, per tal de 
promoure i desenvolupar, dins el terme municipal de les Preses, activitats de caràcter cultural 
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d’interès general, en totes aquelles manifestacions que poden revestir, fa efectiva la seva 
col·laboració mitjançant la signatura del present document amb una aportació econòmica única 
en els termes que en aquest extrem estableix l’article 25, en relació a l’article 16 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànims de lucre i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 
 
De conformitat amb el que s’ha exposat, les parts convenen en formalitzar el present conveni de 
col·laboració que es subjectarà a les següents, 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- OBJECTE 
 
L’Ajuntament les Preses i l’empresa SOREA acorden subscriure el present Conveni de 
col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès general, d’acord amb les determinacions 
de l’article 25, en relació a l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  
 
La mercantil SOREA, dins del marc del present Conveni, es compromet a realitzar una aportació 
econòmica de tres-cents euros (300,00 €), en concepte de col·laboració en la celebració dels 
actes esmentats a l’antecedent primer d’aquest document. 
 
Aquesta  aportació econòmica es farà efectiva per l’empresa SOREA, mitjançant transferència 
bancària al compte bancari titularitat de l’Ajuntament de les Preses número ES47 2100 8184 0023 
0002 2161, lliurant l’Ajuntament de les Preses l’oportuna carta de pagament a favor de l’empresa 
SOREA, la qual reflectirà l’aportació econòmica realitzada. 
 
Tanmateix, l’Ajuntament les Preses es compromet a destinar l’esmentada aportació econòmica 
per cobrir les despeses ocasionades amb motiu de la celebració dels esmentats actes de caire 
cultural. 
 
Segona.- DIFUSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE SOREA 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament les Preses es compromet a fer constar el logotip i el nom de 
l’empresa SOREA, com a entitat col·laboradora a les instal·lacions i/o material publicitari en el 
marc de la celebració de les activitats de caràcter cultura i d’interés general referenciades en la  
part expositiva del present document. 
 
Tercera.- TRACTAMENT FISCAL  
 
D’acord amb el què estableix l’article 25.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense ànims de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, la difusció i publicitat 
de la col·laboració de l’empresa SOREA, no constituexi una prestació de serveis als efectes de 
l’Impost sobre el valor afegit (IVA), motiu pel qual l’aportació realitzada no estarà gravada pel 
referit tribut estatal. 
 
De la mateixa manera, atenent als criteris adoptats per la Direcció general de tributs, en la seva 
Resolució, de data 9 de març de 1.999, la manca d’onerositat d’aquest conveni determina la 
seva no subjecció a l’Impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 6.1 del Reial 
decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost 
de transmissions patrimonials, i a l’article 10.1 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament que regula aquest impost. 
 
Finalment, fer constar que, atenent al caràcter del present Conveni, l’aportació realitzada 
tampoc resta subjecta a l’Impost de successions i donacions (ISD), per aplicació d’allò establert 
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a l’article 3.c) del Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’Impost de successions i donacions (ISD).  
 
Quarta.- DURADA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té una durada d’un any, és a dir que serà vigent fins el 31 de desembre de 2.016. 
 
Cinquena.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Pel cas dels possibles litigis que del present conveni es poguessin derivar, les parts, de mutu 
acord, estableixen com a competents els Jutjats i Tribunals amb jurisdicció al terme municipal 
les Preses.” 
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració en activitats de caràcter cultural d’interès 
general pel municipi de les Preses entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U (SOREA), per l’exercici 2015-2016. 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUAS, S.A.U (SOREA). 
 
2. Proposta d’aprovació de la massa salarial del personal laboral de 
l’Ajuntament de les Preses i de la societat municipal Empris, SL.   
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de les 
Preses i de la societat municipal Empris, SL. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament 
de les Preses i de la societat municipal Empris, SL. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que  modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local,  introdueix un nou article 103.bis relatiu a 
la massa salarial del personal laboral del sector públic local, que obliga a les 
corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del seu personal laboral 
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general, en la 
corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.  
 
Vist l’apartat quart de l’article 20 de la Llei 36/2014, de 23 de desembre, de 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2015, disposa que la massa salarial del 
personal laboral no pot tenir cap increment pel 2014, i que estarà integrada pel conjunt 
de les retribucions salarials, extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per 
aquest personal l’any 2014, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de 
comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions 
de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la 
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Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o 
acomiadaments. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2014, 
va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2015, que 
inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat íntegrament municipal Empris, 
SL i el consolidat de la Corporació, conjuntament amb les Bases d’execució del 
Pressupost de l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de personal de l’Ajuntament i 
Empris, SL per a l’any 2015 (juntament amb els seus annexos i documentació 
complementària), mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 225, de data 25 de novembre de 2015. 
 
Vist que, data 24 de desembre de 2015, es va publicar l’aprovació definitiva de l’acord 
d’aprovació del Pressupost General de la Corporació per l’any 2015, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 245, de data 24 de desembre de 2015. 
 
Vist que, d’acord amb l’Informe emès per la Secretaria Intervenció municipal, s’acredita 
que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament i de la 
societat municipal Empris, SL, en termes consolidats, ascendeix a  545.150,68 euros, i 
que ha disminuit respecte de la quantia meritada per aquest personal durant l’exercici 
de 2014, per diversos motius, entre d’altres, la disminució de la consignació en el lloc 
de treball de Secretaria Intervenció, a la situació singulars i excepcional relativa a la 
plantilla del Casal i Casalet de les Preses i a errors aritmètics i materials d’imputació 
del concepte de seguretat social a càrrec de l’empresa que no és objecte de càlcul en 
el concepte jurídic de massa salarial. 
 
Vist que l’aprovació de massa salarial del personal laboral d’aquest Ajuntament i de la 
societat municipal Empris, SL, s’ha de considerar competència del Ple, atesa la seva 
directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les 
quals correspon a aquest òrgan d’acord amb els articles 22.2.e) de la Llei reguladora 
de les bases de règim local, l’article 52.2.f) de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, llevat l’excepció prevista a la 
Disposició addicional 16a de la lei reguladora de les bases de règim local, introduïda 
per l’esmentada LRSL.  
 
A la vista de tot això, el Ple amb sis vots a favor (CIU) i tres abstencions (ERC) 
ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de les Preses i 
de la societat municipal Empris, SL, en termes consolidats, per l’any 2015, quin import 
ascendeix a 545.150,68 euros, que ha disminuit respecte de la quantia meritada per 
aquest personal durant l’exercici de 2014. 

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

anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província en el termini de vint dies, d’acord amb 
l’apartat 3 de l’article 103.bis de la Llei reguladora de les bases de règim local. 
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3. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al Desenvolupament del 
Programa de Treball i Formació a la Garrotxa 2015. 
 
Assumpte:    
 
Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses per al Desenvolupament del Programa de Treball i Formació a la 
Garrotxa 2015. 
 
Identificació de l’expedient:   
 
Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per al Desenvolupament del Programa de Treball i 
Formació a la Garrotxa 2015. 
  
Fets i fonaments de Dret:   
 
Vist que, en data 9 de juliol de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació va publicar al 
DOGC l’ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per 
a l'any 2015.  
 
Atès que la present Ordre té per objecte desenvolupar un projecte de Treball i Formació, que 
haurà de ser coordinat a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, el qual es farà càrrec de 
la sol·licitud de subvenció, gestió de la contractació i la formació i justificació del projecte.  
 
Vist que l’Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal acollir-se al programa en el marc de la 
subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació Projecte “Treball Formació Garrotxa- 2015”, 
amb l’actuació “Impuls de les TIC i de l'Administració electrònica a l’Ajuntament de les Preses”. 
 
Atès que, en data 19 d’octubre de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació va resoldre 
l’atorgament de la subvenció, que inclou el Pla d’ocupació del qual n’és beneficiari l’Ajuntament 
de les Preses.   
 
Vist que per regular l'execució del Programa de Treball i Formació a la Garrotxa 2015, es 
necessari formalitzar un conveni amb el Consell Comarcal que reguli les obligacions de les 
parts i el finançament de l’actuació.   
 
Ateses les determinacions de l’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis 
(ROAS).   
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament de les Preses per al Desenvolupament del Programa de Treball i Formació a la 
Garrotxa 2015. 

 
Aquest conveni té validesa des del dia de la seva signatura fins a la finalització de tot el procés 
d'execució i justificació del projecte "Programa Treball i Formació a la Garrotxa 2015", previst 
aproximadament al 30 de juny de 2016. 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa a càrrec del compte extrapressupostari núm. 

30009 “despeses pendents d’aplicació de l’exercici corrent” 
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Tercer.-  Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació necessària per tal 

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

 
4. Proposta d’aprovació del Protocol de convocatòries dels òrgans de govern 
de l’Ajuntament de les Preses. 
 
Assumpte:    
 
Proposta d’aprovació del Protocol de convocatòries dels òrgans de govern de l’Ajuntament de 
les Preses. 
 
Identificació de l’expedient:   
 
Expedient relatiu a l’aprovació del Protocol de convocatòries dels òrgans de govern de 
l’Ajuntament de les Preses. 
  
Fets i fonaments de Dret:   
 
L’article 45.1 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú va introduir la regulació 
referent a la incorporació del mitjans tècnics en les Administracions públiques per a l’impuls de 
l’ús i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics pel 
desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències, amb les limitacions 
que l’ús d’aquests mitjans estableixi la Constitució i les lleis. 
 
L’any 2007, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
va fer un pas més cap a l’ús i implantació dels mitjans electrònics en el marc de la implantació 
de l’Administració electrònica. 
 
En l’àmbit de Catalunya l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya va planteja específicament 
l’obligació a les Administracions catalanes d’utilitzar preferentment els mitjans electrònics en la 
tramitació electrònica del procediment administratiu. 
 
En aquest context d’introducció dels mitjans tecnològics al processos administratius, 
l’Ajuntament de les Preses va aprovar, l’any 2012, l’”Ordenança reguladora de l’Administració 
electrònica a l’Ajuntament de les Preses”, destacant entre els seus objectius principals fixar els 
principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’administració electrònica en l’àmbit 
de la Corporació i impulsar l’ús dels mitjans electrònica a l’Ajuntament de manera preferent en 
el conjunt de les seves activitats. 
 
Ateses les determinacions de l’article 4.1.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 8.1.a) 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. 
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar el Protocol de convocatòries dels òrgans de govern de l’Ajuntament de les 
Preses. 

 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació necessària per tal de 

fer efectiu aquest acord. 
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Tercer.- Aprovar el model de formulari d’autorització de la forma de notificació electrònica 

que consta a l’Annex I, que caldrà que signin tots els membres dels òrgans col·legiats. 
 
5. Proposta d’aprovació inicial del “Reglament intern per a l’ús de les zones 
esportives municipals del municipi de les Preses”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial del “Reglament intern per a l’ús de les zones esportives municipals del 
municipi de les Preses”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació inicial del “Reglament intern per a l’ús de les zones esportives 
municipals del municipi de les Preses”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que per Provisió d’Alcaldia de data 18 de novembre de 2015 es va sol·licitar informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar el Reglament 
intern per a l’ús de les zones esportives municipals del municipi de les Preses. 
 
Vist que l’informe esmentat es va emetre en data 25 de novembre de 2015, i vist l’avantprojecte 
de Reglament elaborat conjuntament per l’Ajuntament de les Preses, i tots els representants 
dels clubs i entitats esportives més representatives del municipi. 
 
Vist que la legislació aplicable és la següent: 
 
Els articles 4.1.a), 22.2.d), 47, 49 i 70 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
Els articles 8.1.a) i 178 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. 
 
L’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.-  Aprovar inicialment el “Reglament intern per a l’ús de les zones esportives 
municipals del municipi de les Preses”, en els termes en què figura a l’expedient administratiu. 

               
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de 

trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’acord exprés per part del Ple Municipal. 
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Tercer.- Facultar al Sr. alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents en 
execució dels presents acords.  
 
6. Proposta d’aprovació inicial de l’’Ordenança reguladora de l’execució 
alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda municipal de l’Ajuntament de 
les Preses mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació inicial de l’”Ordenança reguladora de l’execució alternativa al 
pagament de deutes amb la Hisenda municipal de l’ajuntament de les Preses mitjançant 
la realització de treballs en benefici de la comunitat”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació inicial de l’”Ordenança reguladora de l’execució alternativa 
al pagament de deutes amb la Hisenda municipal de l’ajuntament de les Preses 
mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que per Provisió d’Alcaldia de data 10 de novembre de 2015 es va sol·licitar 
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a 
aprovar el Reglament intern per a l’ús de les zones esportives municipals del municipi de 
les Preses. 
 
Vist que l’informe esmentat es va emetre en data 17 de novembre de 2015, i vist 
l’avantprojecte de l’’”Ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de 
deutes amb la Hisenda municipal de l’ajuntament de les Preses mitjançant la realització 
de treballs en benefici de la comunitat”. 
 
Vist que la legislació aplicable és la següent: 
 
Els articles 4.1.a), 22.2.d), 47, 49 i 70 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Els articles 8.1.a) i 178 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. 
 
L’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’”Ordenança reguladora de l’execució alternativa al 
pagament de deutes amb la Hisenda municipal de l’ajuntament de les Preses mitjançant 
la realització de treballs en benefici de la comunitat”, en els termes en què figura a 
l’expedient administratiu. 



 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2015/13 de data 23 de desembre de 2015 
 
 

 

               
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini 

mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Diari de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés per part del Ple Municipal. 

 
Tercer.- Facultar al Sr. alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents en 

execució dels presents acords.  
 
7. Proposta d’aprovació del “Protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de les Preses i 
l’empresa SOREA, SAU”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del “Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la 
vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOREA, SAU”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació del “Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i 
la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOREA, SAU”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar de la 
pobresa i ha fet que, per a malta gent, els serveis d'electricitat, gas o aigua s'hagin convertit en 
una despesa difícil o impossible d'afrontar, donant lloc al que s'ha convingut en denominar 
pobresa energètica. 
 
És innegable que hi ha situacions d'impagament d'una factura que són un indici rellevant per 
considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable i, en aquest sentit, les 
empreses subministradores són una peça important per detectar nous casos o per evitar la 
cronificació deis existents. 
 
L'Ajuntament de les Preses és sensible a la realitat descrita anteriorment, i conjuntament amb 
Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als problemes dels ciutadans derivats del 
pagament de la factura de l'aigua, en el benentès que aquest és un bé imprescindible pera la 
vida de les persones. 
 
En aquest sentit, Sorea, coma empresa subministradora de l'aigua a les Preses, ha vingut 
adoptant una actitud proactiva i de col·laboració en la detecció i prevenció de situacions 
susceptibles de ser tractades com a pobresa energètica, i en la identificació de persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica. 
 
Arrel de l’entrada en vigor de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, pera la millora de la protecció de les 
persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i 
relacions de consum, s'han fixat un conjunt de mesures per atendre els casos de pobresa 
energètica i vulnerabilitat econòmica. 
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Dones bé, en aquesta línia, l'Ajuntament de les Preses i Sorea, amb la voluntat compartida de 
fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions de pobresa 
energètica, i poder garantir el servei d'aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin 
en una situació de vulnerabilitat econòmica, han decidit formalitzar aquest protocol d'actuació, 
en el què es regulen les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa 
energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d'atendre, dins el termini 
previst, les factures per al consum d'aigua, i evitar que es portin a terme talls de  
subministrament. 
 
Queden fora d'aquest protocol els usuaris que no es trobin en situació de pobresa energètica i 
vulnerabilitat econòmica, als quals se'ls continuarà aplicant el Reglament del Servei, pel que fa 
referencia al procediment a seguir davant d'impagament deis rebuts de l'aigua, i suspensió del 
subministrament. 
 
Vist la proposta de Protocol presentada per l’empresa SOREA que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Protocol 
 
1) lnformació sobre tarifes socials i altres ajuts 
 
L'Ajuntament de les Preses i Sorea donaran publicitat de les tarifes socials i d'altres ajuts per 
fer front a la pobresa energètica que, a tal efecte, tinguin aprovades, i que a la data de 
signatura del present protocol són les següents: 
 
• Tarifa especial per a habitatges en els que convisquin més de 4 persones (ampliació del 
primer tram en 3 m3/mes per cada persona addicional que hi convisqui). Tarifa especial ACA. 
 
En tot cas, a la pagina web de Sorea i a les seves oficines d'atenció al client, es disposa 
d'informació actualitzada de les tarifes socials aprovades, possibles bonificacions, o qualsevol 
altre ajuda econòmica. 
 
El personal d'atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles solucions i els 
ajudarà en la seva tramitació . 
 
2) lmpagament de rebuts 
 
Quan un usuari, titular d'una pòlissa de subministrament d'aigua es troba en una situació 
econòmica molt desfavorable, i no pot fer front al pagament del seu rebut de l'aigua, es pot 
dirigir a la company i a la subministradora, als Serveis Socials de l'Ajuntament, o pot deixar el 
rebut pendent de pagament i, per tant, ser susceptible de suspensió del subministrament. 
 
Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol d'actuació serà 
el següent: 
 
a) L'usuari es dirigeix a la companyia subministradora : 
 
Sorea l'informarà de totes les possibilitats d'obtenir algun tipus d'ajut econòmic o descompte en 
la seva factura: tarifa per família nombrosa d'aigua i de cànon, tarifa social, etc., i l'indicarà 
quins són els tràmits i requisits que ha de complir per poder gaudir-ne. 
 
Davant casos d'impossibilitat de fer front al pagament de rebuts d'aigua de forma temporal o 
puntual, Sorea negociarà ajornaments del pagament de rebuts o fraccionaments de les 
factures, sense aplicar-hi interessos. 
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Si es tractés de problemes continuats per fer front als rebuts d'aigua, Sorea remetrà el cas als 
Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva situació, a partir del Fons de Solidaritat o 
d'altres fons municipals. 
 
Si l'usuari aporta un informe del Serveis Socials on s'acrediti que es troba en una situació de 
vulnerabilitat econòmica, o bé la seva sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no 
hagués estat emès, immediatament es suspendran  les  possibles  accions  de  tall  d'aigua  
que  poguessin  estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de 
suspensió del subministrament. 
 
Aquesta identificació es mantindrà mentre perduri la seva situació de vulnerabilitat econòmica, 
la qual serà revisada pels Serveis Socials en el període establert per la normativa vigent , o el 
que es fixi en el present Protocol, en cas de ser superior. 
 
b) L'usuari es dirigeix als Serveis Socials / Ajuntament: 
 
Els Serveis Socials informaran a l'usuari de les bonificacions i descomptes que pot gaudir per 
família nombrosa, o per tarifa social en cada concepte de la factura de l'aigua. Així mateix, 
l’ajudarà en la tramitació deis ajuts que, a tal efecte, li puguin correspondre. 
 
D'altra banda, i en el supòsit que així s'hagués constituït, també es valorarà si l'usuari es pot 
integrar en el Fons Social de la companyia, o en una partida de l'Ajuntament que s'hagués 
previst per aquesta finalitat. 
 
L'Ajuntament comunicarà a Sorea amb la màxima celeritat possible, els casos que consideri 
vulnerables i que esta atenent, per tal que Sorea els identifiqui, i no porti a  terme cap 
suspensió de subministrament d'aigua, mentre persisteixi aquesta situació de vulnerabilitat 
econòmica. 
 
c) Si l 'usuari deixa de pagar l es factures: 
 
Quan un usuari no pagui les factures, se li enviarà una carta des de Sorea sol·licitant el 
pagament, i se li informarà de l'existència d'ajudes aprovades per fer front a situacions de 
pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. 
 
Aquesta comunicació es farà a través de correu ordinari, llevat que l'usuari hagués facilitat una 
adreça de correu electrònic, supòsit en que s’utilitzarà aquesta via de comunicació 
preferentment. 
 
Tractant-se d'un subministrament de tipus domèstic, Sorea no realitzarà un tall d'aigua fins que 
hi hagi com a mínim dos rebuts pendents de pagament, és a dir, l'acumulació de 6 mesos de 
consum, o bé un únic rebut si amb posterioritat han estat pagades al menys les dues factures 
posteriors, sempre d'acord al Codi de Consum de Catalunya. 
 
Si l'usuari aporta un informe del Serveis Socials on s'acrediti que es troba en una situació de 
vulnerabilitat econòmica, o bé la seva sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no 
hagués estat emes, immediatament es suspendran les possibles accions de tall d'aigua que 
poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de 
suspensió del subministrament. 
 
Si no es dóna el supòsit anterior, i es compleixen les condicions per fer un tall de 
subministrament, Sorea prosseguirà amb el procediment previst al Reglament del Servei. 
 
En cas que alguna de les pòlisses identificades com en situació de vulnerabilitat  econòmica  
tingués un  deute  superior  a  dos  rebuts,  es comunicarà  a  l'Ajuntament  de forma  clarament  
diferenciada  per tal  que aquest decideixi com s'ha de procedir en cada cas. 
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3) Canvis de nom 
 
En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant, des de 
Serveis Socials  no s'hagi pogut detectar que el seu habitatge té rebuts pendents de pagament, 
amb la possibilitat que es suspengui el subministrament d'aigua o, fins i tot, que ja s'hagi 
suspès, en el moment que els Serveis Socials ho comuniquin a Sorea, aquesta procedirà a 
restablir el subministrament immediatament i sense cost per l'usuari. 
 
Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran, igualment, 
sense cap cost per l'usuari. Caldrà però que l'usuari acrediti el dret d'us de l'habitatge, en els 
termes establerts el Reglament del Servei. 
 
4) Habitatges ocupats 
 
En cas que es detectin connexions il·legals, Sorea procedirà, d'acord al Reglament del Servei, 
a eliminar immediatament la presa clandestina. 
 
Si es detecta que la connexió ha estat realitzada per persones que han ocupat l'habitatge 
sense tenir-ne cap dret d'ús i, en conseqüència, no poden fer una contractació del servei, es 
dirigirà a aquests ocupants cap a l'Ajuntament per tal que aquest analitzi el cas. 
 
Si l'Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per a aquestes persones, fins 
que no es resolgui la seva situació particular, ho comunicarà per escrit a Sorea. 
 
En aquests supòsits Sorea emetrà un contracte provisional que inclourà la clàusula següent: 
 
"Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present contracte es 
formalitza a petició expressa de l'Ajuntament del municipi per tal que els ocupants de l'habitatge 
puguin tenir les seves necessitats bàsiques d'aigua cobertes. Aquest contracte té caràcter 
provisional i extraordinari i podrà ser resolt unilateralment pel gestor del servei municipal 
d'abastament d'aigua a petició formal de l'Ajuntament". 
 
Sorea un cop feta la contractació ho comunicarà a l'Ajuntament per escrit. 
 
Llevat dels supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l'Ajuntament i, per tant, al seu 
càrrec, en cas d'impagament dels corresponents rebuts d'aigua serà d'aplicació el Reglament 
del Servei, o bé l'establert en el present Protocol, si aquestes persones es trobessin en una 
situació de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. 
  
5) Comunicació amb Serveis Socials I’Ajuntament 
 
Els casos que, en virtut d'aquest Protocol, s'hagin identificat com a vulnerables, seran revisats 
pels Serveis Socials en un termini no inferior a 6 mesos a comptar de la seva declaració, per tal 
de verificar que es mantingui aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, o bé si, en el seu 
defecte, s'ha de canviar el tractament donat a l'usuari. 
 
Per a una millor i més àgil comunicació entre els Serveis Socials i Sorea, ambdues parts 
designaran un únic interlocutor, especificant el seu telèfon i adreça de correu electrònic de 
contacte. 
 
6) Vigència 
 
Aquest protocol té una vigència d'un any a comptar des de la seva signatura i arribat el seu 
termini, quedarà prorrogat automàticament per anualitats, llevat que qualsevol de les parts el 
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denunciï’l amb una antelació de dos mesos al seu venciment o al venciment de qualsevol de 
les prorrogues. 
 
Qualsevol regulació continguda en aquest protocol que pugui resultar contradictòria a la 
normativa  vigent  que sigui d'aplicació, quedarà automàticament anul·lada sense efecte, 
havent de ser objecte de modificació i adaptació per les parts. 
 
Igualment, l'Ajuntament de les Preses i Sorea, es reserven el dret de modificar el present 
protocol si les situacions esdevingudes de nou a la seva entrada en vigor, aconsellessin la 
necessitat de introduir canvis.” 
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar el “Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la 
vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de les Preses i l’empresa SOREA, SAU”, en els 
termes en què figura a l’expedient administratiu. 

  
Segon.- Facultar al Sr. alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents en 

execució del present acord.  
 
Tercer.-  Comunicar aquests acords a l’empresa SOREA, SAU. 

 
8. Proposta de 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. Proposta d’aprovació de la ratificació de l’aprovació de la dissolució i 
liquidació del Consorci General del Consorci de Comunicació Local (CCL). 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació de l’aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci 
General del Consorci de Comunicació Local (CCL). 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la ratificació de l’aprovació de la dissolució i liquidació del 
Consorci General del Consorci de Comunicació Local (CCL). 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que el Consell General del Consorci de Comunicació Local, en la sessió de data 26 de 
març de 2015, va aprovar un Dictamen (ref. Regsitre 30/15) el text íntegre del qual es transcriu 
a continuació: 
 
El Consell General del Consorci de Comunicació Local, en la sessió celebrada el 26.3.2015, va 
adoptar, entre altres, els acords següents: 
 
“Antecedents. 
 
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), amb la finalitat de promoure 
les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves programacions i, en general, 
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promovent i col·laborant en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació 
local. 
 
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la comunicació local, el CCL va constituir el 
novembre de 1994 una societat mercantil, l’Agència de Comunicació Local, SA (ACL). 
 
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les 
aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona. 
 
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament impactat pels canvis tecnològics i 
alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a l’estat espanyol i la resta d’estats de la Unió 
Europea. Aquest situació esta produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans 
de tota mena de suports ; ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tan els de titularitat publica com els de privada. I 
en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a aquesta situació, dons tan el procés de 
canvi tecnològic, com la difícil conjuntura econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans 
públics locals, els condiciona com a la resta del sector. 
 
Conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat produint canvis en el mapa de la 
comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de 
suport a la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària amb l’objectiu de potenciar el 
recolzament a les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i 
aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el subministrament de continguts i 
serveis de qualitat i la col·laboració, si s’escau, amb d’altres entitats públiques del sector.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única entitat els recursos econòmics que 
aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un marc global que respon a una voluntat d’assignar 
més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels 
mitjans locals. 
 
Aquest procés va culminar  amb  la creació  de l’entitat  Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL, SL) que 
és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual 
disposa del 100% de la participació,  a l’empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 
7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i 
concordants)  i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 
13 de juny (art. 136 i següents), per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la 
comunicació audiovisual local.  
 
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la comunicació local, el Consell 
d’Administració de l’Agència de Comunicació Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 
2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. 
L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de l'ACL. 
 
Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius d’aquesta societat a favor de la 
empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i liquidada l’Agència de 
Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l’any 2013 durant el qual 
l’Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap mena 
d’activitat. La liquidació definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014. 
 
Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va veure reduïda dràsticament les 
aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per 
mitja de l’Agencia de Comunicació Local,  entitat filial del Consorci,  varen ser assumides per la nova entitat  XAL, 
SL. 
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Des de l’1 de gener de 2013, i per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis del Consorci es presten a través de 
l’estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat 
d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho han 
considerat convenient ho han fet.  
 
Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la incorporació de la resta de 
diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i vehicular tota la política pública de foment a la comunicació 
local tant de ràdio com de televisió. 
 
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives fruit de la racionalització del 
sector públic fan convenient adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local.  
 
Normativa aplicable 
  
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, 
de 28 d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada 
pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de 
determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit d'informació pública. 
 
Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 
27/2013 de 27 de desembre de Racionalització y Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la 
Llei 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa 
quant a la dissolució i liquidació dels consorcis. 
 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que disposen que el Consorci 
es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de 
procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. En cas 
de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives 
aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels deutes contrets. 
 
Vist l’informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març d’enguany explicant la 
situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per la mateixa 
Gerència, que figuren en l’expedient. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci. 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la seva liquidació en els 
següents termes: 
 
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015 
 

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT   
      
Institució         Import pendent 
Diputació de Barcelona       3.000,00 
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 Totals 3.000,00 
TRESORERIA 

Compte Import 
Catalunya Caixa-0201977143 78.110,99 
Banc de Sabadell-001389340 32,48 
Caixa de mà 1.429,55 

 Totals 79.573,02 

NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT 

2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la tresoreria del propi
Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les 
seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament. 

3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. JCF, amb DNI (...)036-J, amb
domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a tresorer del propi 
Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de liquidació. 

4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de Comunicació Local i, en
particular,  

Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de Comunicació Local en 
matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009 

Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos laboral de 15 de desembre de 2010. 

5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya. 

6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.

7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics corresponents i, en particular, en
el Registre dels ens locals de Catalunya. 

8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la coordinación financiera
con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas". 

Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant anuncis publicats als 
Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (BOPB), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de 
Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació 
de reclamacions o al·legacions. 

Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini d’informació 
pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 

Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels acords adoptats. 

Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per les entitats 
consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, 
així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens 
locals de Catalunya. 
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Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç desenvolupament 
dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de tots els documents que calgui. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de Barcelona, encarregant-li el 
tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter 
col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades”. 
 
Vist que la legislació aplicable és la següent: 
 
 Els articles 87 de la Llei 75/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 
272 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i 
els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es 
administracions públiques de Catalunya. 
 
 Els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 La Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció 
introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització y Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre de 
Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa quant a la 
dissolució i liquidació dels consorcis. 
 
 L'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local. 
 
A la vista de tot això, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar la ratificació de l’aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci General 
del Consorci de Comunicació Local (CCL). 

  
Segon.- Comunicar el present acord al Consorci General del Consorci de Comunicació 

Local (CCL).  
 
10. Proposta d'aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l'execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses 
(Fase 1)”. 
 
Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per 
a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del 
carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)”. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i 
millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)”. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
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Vist que, en data 22 de setembre de 2015, el Ple municipal, en relació a l’expedient de 
contribucions especials per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)”, va 
aprovar, entre d’altres els següents acords: 
 

“Primer.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.1 del TRLHL, la imposició de contribucions 
especials com a conseqüència de l’execució de les obres incloses a la Fase 1 del “Projecte executiu per 
l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme municipal de les Preses”, l’establiment i exigència de 
les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 
 

Segon.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 34.3 del TRLHL, l’ordenació del tribut concret 
d’acord amb les determinacions següents: 
 

 El cost previst de l’obra i el cost suportat per l’Ajuntament es fixa en 1.886,76 euros. 
 Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 16.980,85 euros, corresponents al 90% del 

cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost 
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les 
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 

 S’apliquen com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana (100%). 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment, d’acord amb l’article 15.1 del TRLHL, l’Ordenança específica 

d’aplicació: 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA ESPECÍFICA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL 
FINANÇAMENT DE L'EXECUCIÓ INCLOSES EN LA FASE 1 DEL PROJECTE EXECUTIU PER 
L’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CARRER PUIGSACALM, AL TERME MUNICIPAL DE LES PRESES 
 
Art. 1.- Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta imposició l’obtenció, per part dels subjectes 
passius, d’un benefici o augment del valor de les seves finques com a conseqüència de l’execució de les 
obres incloses en la Fase 1 del “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme 
municipal de les Preses” 
 
Art. 2.- Subjectes passius. Seran subjectes passius els propietaris de les finques afectades o 
beneficiades, llindants amb els vials a urbanitzar, incloses en l’àmbit d’actuació delimitat i grafiat en el 
plànol que consta a l’expedient. 
 
Art. 3.- Cost de les obres. El cost previst de l’obra és de 40.542,61euros (100%), i el cost suportat per 
l’Ajuntament es fixa en 1.886,76 euros (10%). 
 
Art. 4.- Base imposable. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 16.980,85 euros, 
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja que, 
finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del 
càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 
 
Art. 5.- Mòdul de repartiment. S'estableix com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana de la 
finca (amb un valor del 100%). 
 
Art. 6.- Col·laboració ciutadana. Els propietaris afectats per les obres es podran constituir en Associació 
Administrativa de Contribuents, dins el període d’exposició pública de l’acord d’ordenació, sempre i quan 
ho acordi la majoria absoluta del afectats que, a la vegada, representi un mínim dels dos terços de les 
quotes. 
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Art. 7.- Meritació. Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s’hagin 
executat. 
 
Disposició addicional. En tot allò no previst en aquesta Ordenança i que no la contradigui, serà d'aplicació 
l’Ordenança fiscal general núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 
 
Disposició final. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOP. 

 
Quart.- Aprovar provisionalment la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 

d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable, segons consta en el 
document annex. 

 
Cinquè.- Exposar l’expedient a informació pública mitjançant edicte publicat en el BOP i en el Tauler 

d’edictes de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils, durant els quals els interessats/des poden 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest 
període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se, d’acord amb els articles 
36 i 37 del TRLHL, en associació administrativa de contribuents. 

 
Sisè.- Fer constar que, si no es produeixen reclamacions, els acords provisionals esdevindran 

definitius i es publicaran en el BOP, conjuntament amb l’Ordenança específica. Si es produeixen 
reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les abans d’aprovar definitivament la imposició i 
l’ordenació de les contribucions especials. 

 
Setè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu d’aquests acords, i les quotes que els 

corresponguin.” 
 
Vist que l’expedient de contribucions especials per a l’execució de les obres incloses en 
el “Projecte executiu per l’adequació i millora del carrer Puigsacalm, al terme municipal de 
les Preses (Fase 1)” ha estat notificat individualment a les persones afectades, i exposat 
al públic mitjançant inserció en el BOP de Girona núm. 189, de data 30 de setembre de 
2015, i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de 30 dies hàbils que 
finalitzava el dia 2 de desembre de 2015, no havent-se presentat cap reclamació i/o 
suggeriment a l’expedient. 
 
Vist que no s’ha presentat cap documentació acreditativa de la constitució de cap 
associació administrativa de contribuents. 
 
Vistos els informes dels Serveist tècnics municipals i de Secretaria Intervenció. 
 
Ateses les determinacions dels articles 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals (ROF); del 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); dels articles 
22.2.e), 26.1.a) i 47.3 h) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL); dels articles 52.2.f) i 114.3.j) 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); dels articles 15.1, 17, 28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLHL); i de l’Ordenança fiscal general núm. 7, reguladora de les contribucions 
especials. 
 
A la vista de tot això, el Ple amb sis vots a favor (CIU) i tres abstencions (ERC) 
ACORDA: 
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Primer.- Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 34.1 del TRLHL, la imposició 
de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres ordinàries 
incloses en el “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al 
terme municipal de les Preses (Fase 1)”, l’establiment i exigència de les quals es 
legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 

 
Segon.- Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 15.1 del TRLHL, l’Ordenança 

específica d’aplicació: 
 

“L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA ESPECÍFICA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL 
FINANÇAMENT DE L'EXECUCIÓ INCLOSES EN LA FASE 1 DEL PROJECTE EXECUTIU PER 
L’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CARRER PUIGSACALM, AL TERME MUNICIPAL DE LES PRESES 
 
Art. 1.- Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta imposició l’obtenció, per part dels subjectes 
passius, d’un benefici o augment del valor de les seves finques com a conseqüència de l’execució de les 
obres incloses en la Fase 1 del “Projecte executiu per l’adequació i millora del Carrer Puigsacalm, al terme 
municipal de les Preses” 
 
Art. 2.- Subjectes passius. Seran subjectes passius els propietaris de les finques afectades o 
beneficiades, llindants amb els vials a urbanitzar, incloses en l’àmbit d’actuació delimitat i grafiat en el 
plànol que consta a l’expedient. 
 
Art. 3.- Cost de les obres. El cost previst de l’obra és de 40.542,61euros (100%), i el cost suportat per 
l’Ajuntament es fixa en 1.886,76 euros (10%). 
 
Art. 4.- Base imposable. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 16.980,85 euros, 
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de simple previsió, ja que, 
finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del 
càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 
 
Art. 5.- Mòdul de repartiment. S'estableix com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana de la 
finca (amb un valor del 100%). 
 
Art. 6.- Col·laboració ciutadana. Els propietaris afectats per les obres es podran constituir en Associació 
Administrativa de Contribuents, dins el període d’exposició pública de l’acord d’ordenació, sempre i quan 
ho acordi la majoria absoluta del afectats que, a la vegada, representi un mínim dels dos terços de les 
quotes. 
 
Art. 7.- Meritació. Les contribucions especials es meritaran en el moment en què les obres s’hagin 
executat. 
 
Disposició addicional. En tot allò no previst en aquesta Ordenança i que no la contradigui, serà d'aplicació 
l’Ordenança fiscal general núm. 7, reguladora de les contribucions especials. 
 
Disposició final. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOP.” 

 
Tercer.- Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 34.3 del TRLHL, l’ordenació 

del tribut concret, d’acord amb els imports següents: 
 

  
Càlcul contribucions especials per l’adequació i millora del Carrer 

Puigsacalm, al terme municipal de les Preses (Fase 1)   

a) Treballs previs, redacció de projecte, direcció d'obres, i honoraris tècnics   
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  Topogràfic i treballs previs 0,00

  Projecte 2.453,39

  Direcció d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut 2.571,25

    5.024,64

b) Import de les obres a realitzar   

  OBRA FASE 1 35.517,97

    35.517,97
      

c) 
Valor dels terrenys o immobles que permanentment hagin d'ocupar les obres o 
serveis 0,00

d) 
Indemnitzacions per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, 
obres o instal·lacions a abonar 0,00

e) Interès del capital invertit en les obres (crèdit per finançar la part que no cobreixen les 
contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament) 0,00

  Import total obra 40.542,61

f) Deduccions o increments per diversos conceptes:   

  Subvenció Diputació (Fons de cooperació econòmica i cultural)  21.675,00

  Import total a repercutir 18.867,61

  Aportació Ajuntament (10%) 1.886,76

  Base imposable a repercutir als veïns 16.980,85

 Total import aportacions 40.542,61

 
Vist que el cost total pressupostat té caràcter de simple previsió, ja que si el cost real 
és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes del càlcul de les 
quotes corresponents. 
 
Atès que, la base imposable serà, com a màxim, de 16.980,85 euros, corresponents al 
90% del cost que l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra. L’arquitecte 
tècnic municipal, en el seu Informe, de data 3 de setembre de 2015, estableix que les 
obres que s’executin a l’indret i que afectin els propietaris dels immobles de la zona 
delimitada en el plànol annex núm. 1, suposaran un considerable benefici o increment 
del valor dels béns, per la qual cosa proposa que el percentatge a aplicar sigui del 
90%. 

 
Quart.- Aprovar definitivament la relació de subjectes passius i les quotes singulars 

que resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul 
aplicable per metres lineals de façana aplicat (100%), segons consta en el document 
annex. 

 
Cinquè.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en el moment 

en què les obres s’hagin executat. 
 
Sisè.- Donar la publicitat determinada en l’article 34.4 del TRLHL, i en tot cas 

s’haurà de notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes definitives que els 
corresponguin. 
 
11. Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau titular del municipi. 
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Assumpte:  

Proposta d’aprovació de l’elecció del jutge/essa de pau titular del municipi. 

Identificació de l’expedient: 

Expedient relatiu a l’elecció del jutge/essa de pau titular i del jutge/essa de pau substitut/a del 
municipi. 

Fets i fonaments de Dret: 

Vist que el proper mes de desembre conclourà el període de 4 anys pel qual van ser nomenats 
els jutges de pau titular i substitut del municipi, Sr. Marc Espuña Alsina, coma Jutge de Pau i el 
Sr. Josep Molas Planagumà, com a suplent. 

Vista la petició formulada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (RE núm. 1.690, de 5 
de novembre de 2015), on sol·licita la inici dels tràmits per proposar al Tribunal el nomenament 
dels jutge/essa de pau titular i substitut/a del municipi per als propers 4 anys. 

Atès que, d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial 
(LOPJ), i el Reglament estatal 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el 
procediment per a l’elecció del jutge/essa de pau titular i del substitut/a. 

Vist que l’anunci de la convocatòria ha estat ha estat exposat al BOP de Girona núm. 229 de 27 
de novembre de 2015, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al propi Jutjat de Pau de les 
Preses, per un termini de 20 dies hàbils (fins al 22 de desembre de 2015), no havent-se 
presentat cap candidatura per a jutge/essa de pau titular del municipi. 

Atès el què disposa l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau que 
estableix que: 

“De conformitat amb el que disposa l'article 101.2 de la Llei orgànica del poder judicial l'elecció de Jutge de Pau i del 
seu substitut s'efectuarà pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, 
entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi ha sol·licitants, el Ple elegirà 
lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment”. 

Atès el que disposen els articles 69 de la  Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), els 
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament estatal 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de juny; i l’article 
101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ). 

Atès que, d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), l’elecció de 
jutge/ssa de pau titular s’efectuarà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho 
sol·licitin. 

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

 Primer.- Aprovar la renovació de l’actual Jutge de Pau, al veí Sr. M.E.A, amb NIF 
núm(...)610-G, amb domicili al carrer Hospital, 26 de les Preses, per exercir el càrrec de 
jutge de pau titular del municipi de les Preses. 

Segon.- Aprovar la renovació de l’actual Jutge de Pau substitut, al veí Sr. J.M.P., amb 
NIF núm. (...)052-H, amb domicili al carrer Portal, 23 de les Preses, per exercir el càrrec de 
jutge de pau titular del municipi de les Preses. 
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Tercer.- Remetre, d’acord amb l’article 7 del Reglament estatal 3/1995, dels Jutges de Pau, 
de 7 de juny, certificació dels presents acord al Deganat dels Jutjats d’Olot per a què ho elevi a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Sr. Marc Espuña Alsina 
sigui nomenat Jutge de pau titular de les Preses. 

12. Proposta d’aprovació de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la Delegació i 
encàrrec de la gestió dels serveis públics de competència municipal en matèria 
de protecció i promoció de la salut, per l’any 2015. 

Assumpte:    

Proposta d’aprovació de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la Delegació i encàrrec de la gestió dels serveis 
públics de competència municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, per l’any 
2015. 

Identificació de l’expedient:  

Expedient relatiu a l’aprovació de l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la Delegació i encàrrec de la gestió 
dels serveis públics de competència municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, 
per l’any 2015 

Fets i fonaments de Dret:  

Vist que, en data 5 de febrer de 2009, l’Ajuntament de les Preses va acordar la delegació dels 
serveis públics de competència municipal en matèria de protecció i promoció de la Salut 
Pública al Consell Comarcal i aquest, en data de 15 d’octubre de 2009, va acceptar l’encàrrec 
de gestió. 

Vista la proposta d’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la Delegació i encàrrec de la gestió dels serveis 
públics de competència municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, per l’any 2015 
presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa que consta a l’expedient administratiu, i que 
s’annexa a la present proposta. 

Ateses les determinacions de l’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis 
(ROAS).   

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

Primer.- Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses, per a la Delegació i encàrrec de la gestió dels serveis 
públics de competència municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, per l’any 
2015. 

Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació necessària per tal de 
fer efectius aquests acords. 

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

13. Proposta de modificació dels acords adoptats en les sessions plenàries de
data 1 de juliol de 2015 en relació al règim de les sessions de les Juntes de 
Govern i els Plens municipals. 
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Assumpte:  
 
Proposta de modificació dels acords adoptats en les sessions plenàries de data 1 de juliol de 2015 
en relació al règim de les sessions de les Juntes de Govern i els Plens municipals. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la modificació dels acords adoptats en les sessions plenàries de data 1 de juliol 
de 2015 en relació al règim de les sessions de les Juntes de Govern i els Plens municipals. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 24 de maig de 2015, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen les eleccions locals i a 
les assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de 2015 (BOE núm. 77, de 30 de març), i un 
cop constituït el nou Ajuntament el dia 13 de juny de 2015 es va procedir, en sessió plenària de 
data 1 de juliol de 2015 a la celebració del Ple d’Organització del Consistori de l’Ajuntament de 
les Preses. 
 
Atès que en l’esmentada sessió plenària de Cartipàs es va acordar un règim de periodicitat  de 
les sessions de la Junta de govern local i del Ple municipal, tal i com es descriu a continuació: 

SESSIONS JGL: 

“Establir que la Junta de govern local celebrarà les sessions ordinàries el primer i tercer dimarts 
no festiu de cada mes a les 20:00 del vespre a la Sala de sessions del Consistori, prèvia 
convocatòria de l’Alcaldia. Alhora es fa avinent que, en cas de coincidir amb una sessió 
plenària, es postposaria fins a la conclusió de la citada sessió”. 

SESSIONS PLE: 
 
“Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran, en caràcter 
bimensual, el tercer dimarts no festiu de cada mes senar a 20:30h del vespre a la Sala de 
sessions del Consistori, o lloc habilitat a l’efecte, prèvia convocatòria de l’Alcaldia.” 
 
Vist que hi ha regidors/es de l’Ajuntament de les Preses que formen part d’altres òrgans 
col·legiats, de caràcter supramunicipal, els quals celebren les seves sessions en coincidència 
amb el règim de sessions aprovat, i es fa difícil compatibilitzar l’assistència a les sessions dels 
òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament, i alhora, també, per altres motius personals i laborals 
podria suposar la no consecució del quòrum necessari per a la legal celebració del Ple 
municipal a les Preses. 
 
Atès que els articles 46.2.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 38 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (ROF), estableixen que cal determinar la periodicitat de les 
sessions del Ple i que, en municipis de menys de 5.000 habitants s’ha de celebrar, com a 
mínim, una sessió cada tres mesos. 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Modificar els acords de Ple adoptats en sessió plenària de data 1 de juliol de 2015 
en relació al règim de sessions de la Junta de govern local i del Ple municipal. 
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Segon.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebraran, en 
caràcter bimensual, el quart dimecres no festiu de cada mes senar a 20:30 del vespre a la Sala 
de sessions del Consistori, o lloc habilitat a l’efecte, prèvia convocatòria de l’Alcaldia.  

 
Tercer.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de govern local es celebraran, el 

primer i tercer dimecres no festiu de cada mes a les 19:00 del vespre a la Sala de sessions del 
Consistori, prèvia convocatòria de l’Alcaldia.  

 
Quart.- Facultar a l’Alcaldia per a postposar o avançar la celebració de les sessions 

ordinàries del Ple per motius justificats i per suspendre-les en època de vacances, sempre i 
quan no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 

 
Cinquè.- Fer constar que la setmana anterior a la celebració del Ple municipal, l’Alcalde, 

acompanyat de la Secretària Interventora de la Corporació, durà a terme una reunió informativa 
amb la portaveu del Grup municipal ERC-Les Preses per exposar-li els acords que es pretenen 
adoptar a la sessió plenària. 

 
Sisè.- Fer avinent que les convocatòries de les sessions plenàries es trametran via correu 

electrònic als regidors/es de la Corporació, concretament a l’adreça electrònica que van 
comunicar a l’efecte. No obstant, un cop rebudes totes les autoritzacions dels membres del 
Consistori per rebre les convocatòries esmentades via eNotum es realitzaran a través d’aquest 
mitjà electrònic, d’acord amb el Protocol de convocatòries dels òrgans de govern de 
l’Ajuntament de les Preses. En cas de substitució de l’adreça electrònica, hauran de comunicar-
ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament. 
 
14. Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni marc  de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa 
per la prestació dels serveis que s’ofereixen des del servei de sistemes 
d’informació i d’Administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa, i 
dels seus annexos I i III. 
 
Assumpte:    
 
Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni marc  de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa per la 
prestació dels serveis que s’ofereixen des del servei de sistemes d’informació i 
d’Administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa, i dels seus annexos I 
i III. 
 
Identificació de l’expedient:   
 
Expedient relatiu a l’aprovació de l’adhesió al Conveni marc  de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa per la 
prestació dels serveis que s’ofereixen des del servei de sistemes d’informació i 
d’Administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa, i dels seus annexos I 
i III. 
 
Fets i fonaments de Dret:   
 
Atès que, en data 10 de maig de 2012 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el 
Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els 
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa que s'hi vulguin adherir per la prestació dels 
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serveis que s'ofereixen des de l'Àrea d'Innovació Tecnològica i Suport Informàtic, amb 
els corresponents annexes. 

Vist que, en data 26 de novembre de 2015 es va presentar al Consell d'Alcaldes la 
proposta de modificació del conveni citat anteriorment, tot adaptant-lo a les noves 
demandes i necessitats dels ajuntaments, principalment causades per la constant 
evolució de les noves tecnologies. El nou conveni s’aprova amb els següents annexes: 

 Annex I: Servei de suport en la implantació i el foment de l’Administració 
Electrònica. 
 Annex II: Servei de manteniment preventiu de sistemes informàtics. 
 Annex III: Servei d'assistència tècnica en tecnologies de la informació i 
telecomunicacions. 
 Annex IV: Servei de suport al coneixement i ús de les tecnologies de la informació 
i comunicació (TIC) pels ciutadans. 
 Annex V: Servei d'emmagatzematge de dades. 

Vist que, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió del dia 10 de 
desembre de 2015, va acordar aprovar la proposta d’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de la comarca 
de la Garrotxa per la prestació dels serveis que s’ofereixen des del servei de sistemes 
d’informació i d’Administració electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa. 

Vista la proposta de Conveni presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa que 
consta a l’expedient administratiu, i que es transcriu literalment  a continuació: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I 
L'AJUNTAMENT DE LES PRESES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE S'OFEREIXEN DES 
DEL SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA  

REUNITS 

D'una banda, l'Il·lm. Sr. Joan Espona i Agustín, amb DNI núm. 40256685S, president del Consell 
Comarcal de la Garrotxa, facultat per acord de Ple de data …............ i assistit pel secretari de la 
corporació Sr. Jordi Jové i Perich, amb DNI núm. 40314567Y 

I de l'altra, l'Il·lm/-a Sr/-a. …..........................., amb DNI …................., alcalde/-essa de l'ajuntament de 
…................, facultat/-da per acord de …..... de data …............... i assistit/-da pel secretari/-a de la 
corporació Sr/-a. …........................ amb DNI núm. …....................... 

MANIFESTEN 

I. L'article 3 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya declara que l'àmbit en què el Consell 
Comarcal de la Garrotxa exerceix les seves competències és la comarca. 

II. La prestació dels serveis del Servei de Sistemes d'Informació i d’Administració Electrònica del Consell
Comarcal de la Garrotxa està contemplada com una de les funcions d'assistència tècnic-administrativa 
que la comarca pot prestar als municipis del seu àmbit territorial d'acord amb els articles 25.1 c) i 28 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4  de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, 
sobre l'organització comarcal de Catalunya, els quals estableixen que corresponent a la comarca les 
funcions d'assistència i cooperació als municipis i que aquesta podrà exercir les competències i funcions 
que els municipis deleguin o dels quals encarreguin la gestió, sempre acompanyat de la transferència de 
recursos necessaris per poder exercir-les. 
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III. Articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableixen que els òrgans administratius de les entitats de dret 
públic poden encarregar, per raons d'eficàcia, a òrgans o entitats de la matèria o diferent administració, la 
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència.  
 
IV. El Consell Comarcal de la Garrotxa disposa dels recursos humans i tècnics dins del Servei de 
Sistemes d'Informació i de Gestió Econòmica i Administració per a la prestació dels serveis relacionats 
amb les tecnologies de la informació, telecomunicacions i administració electrònica. 
 
I per tot l’anterior 
 

CONVENEN 
 
I. Objecte 
 
És objecte d'aquest conveni l'encàrrec de l'Ajuntament al Consell Comarcal de la Garrotxa dels serveis 
que s'ofereixen des del Servei de Sistemes d'Informació i d’Administració Electrònica. 
 
II. Annexes  
 
La petició i formalització dels diferents serveis que s'ofereixen es farà a través de la signatura dels 
annexes previstos en el present conveni. En aquest sentit, l'ajuntament sol•licitarà els serveis i signarà 
l'annex corresponent. 
 
Els annexos que s'incorporen són: 
 
 Annex I: Servei de suport en la implantació i el foment de l’Administració Electrònica. 
 Annex II: Servei de manteniment preventiu de sistemes informàtics. 
 Annex III: Servei d'assistència tècnica en tecnologies de la informació i telecomunicacions. 
 Annex IV: Servei de suport al coneixement i ús de les tecnologies de la informació i comunicació 
(TIC) pels ciutadans. 
 Annex V: Servei d'emmagatzematge de dades. 
 
III. Nous Serveis 
 
La incorporació de nous serveis al present conveni marc anirà prèvia aprovació del corresponent annex 
pel Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa i, un cop comunicat a tots els 
ajuntaments, amb el posterior encàrrec de l'ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local i la 
signatura de l’annex corresponent. 
 
IV. Obligacions de les parts 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a: 
 
• Disposar del personal apropiat per poder oferir el servei de manera adequada. 
• Oferir les seves instal•lacions per a la realització de serveis globals, com poden ser: cursos de formació, 
reunions, etc. 
• Vetllar per l’acompliment de les particularitats dels annexes signats. 
 
L'ajuntament es compromet a: 
 
• Posar els mitjans materials i humans necessaris per poder desenvolupar les tasques que són objecte 
del present conveni i els seus annexes: 
 

o Espai adequat per a desenvolupar les accions a realitzar. 
o Persona responsable per a planificar les tasques a portar a terme. 

 
• Posar els mitjans necessaris per tal que, sempre que sigui possible, la tasca del Consell Comarcal de la 
Garrotxa es pugui fer de manera telemàtica per tal d'intentar minimitzar les molèsties en hores laborables 
de l'Ajuntament. Això implica mantenir l'eina d'assistència remota tal i com els tècnics del Servei de 
Sistemes d'Informació la deixin configurada inicialment.  
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• Comunicar al Consell Comarcal les dades referents al maquinari i programari objecte del present 
conveni, com poden ser: ubicació i número d'ordinadors, programari utilitzat, etc.  
• Comunicar i consensuar amb el Consell Comarcal la voluntat de canviar qualsevol element existent, 
com ara: proveïdor de telecomunicacions, equipament informàtic, programari de gestió, etc. 
 
V. Comunicació i resolució de consultes i incidències 
 
V.I. El Portal de Suport 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa habilitarà el portal http://www.garrotxa.cat/suport per tal que 
l’ajuntament pugui enviar totes les consultes, incidències o qüestions a través d’aquest.  
 
De manera excepcional, i per raons d’urgència, les peticions es podran comunicar a través de telefonia, 
quedant exclosa la comunicació a través de correu electrònic o programes de missatgeria tipus Skype o 
Whatsapp.  
 
V.II. Resolució de consultes i incidències 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa posarà a disposició de l'Ajuntament el/s tècnic/s per tal de resoldre les 
incidències i qüestions rebudes a través del portal de suport. 
 
Si no fos possible la resolució de la incidència de manera immediata, el tècnic responsable comunicarà a 
l'ajuntament la previsió del termini en què aquesta quedarà resolta, una vegada valorat el grau d’urgència 
de la mateixa. 
 
En cas que la incidència necessiti ser resolta de manera presencial, el tècnic acordarà amb l'ajuntament, 
el dia i l'hora de la visita i es tindrà en compte la gravetat de la incidència. 
 
VI. Cost del conveni 
 
Els costos dels serveis oferts a través del present conveni es detallen en cadascun dels annexes.  
 
Els costos de renovació de maquinari i llicències de programari (antivirus, noves llicències de programes 
de gestió, sistemes operatius, etc.) aniran a càrrec de l'Ajuntament. El Consell Comarcal de la Garrotxa 
podrà proposar compres conjuntes per tal de reduir els costos. 
 
El Consell Comarcal vetllarà per tal que els ajuntaments disposin del programari adequat, ja sigui lliure o a 
través de l’adquisició de les llicències originals. Per tant, el Consell Comarcal no es responsabilitzarà 
d’aquells programes instal·lats que no siguin llicències originals o programari lliure. 
 
En cas que calgui, el Consell Comarcal podrà cedir gratuïtament maquinari a l’ajuntament que ho sol•liciti.  
 
VII. Validació i pagament dels serveis 
 
Cada cop que es porti a terme la visita presencial o assistència remota, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa realitzarà un document que inclourà el nom del tècnic/s que ha portat a terme les tasques, i les 
hores o fraccions d’hora de dedicació. Aquest document haurà d’anar signat electrònicament pel tècnic 
responsable del Consell i per la persona autoritzada de l’Ajuntament. 
 
Trimestralment, el Servei de Sistemes d’Informació emetrà les notes de càrrec d’acord amb els documents 
acreditatius i validats de prestació del servei que constin fins a la data del càrrec. 
 
VIII. Vigència 
 
El present conveni té una vigència de caràcter indefinit. No obstant, els seus annexes tenen una durada 
anual. 
 
IX. Resolució 
 
El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents: 
 
 Comú acord exprés entre les parts. 
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 Impossibilitat sobrevinguda de acomplir amb les finalitats de l'objecte del conveni. 
 Incompliment no justificat dels compromisos assumits en el clausulat del conveni o d'algun dels seus 
annexes. 
 Denúncia, amb un termini de dos mesos d'antelació, d'alguna de les parts signants. 
 
Tot el no previst en el present conveni o en els seus annexes, es resoldrà de comú acord entre les parts.” 
 
Ateses les determinacions de l'article 3 i 25.1 c) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4  
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre 
l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 

Primer.- Aprovar l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per la prestació dels serveis que 
s’ofereixen des del servei de sistemes d’informació i d’Administració electrònica del 
Consell Comarcal de la Garrotxa, i dels seus annexos I i III. 

 
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de tota la documentació necessària 

per tal de fer efectius aquests acords. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
15. Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament 
de Catalunya. 
 
Assumpte:    
 
Proposta d’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 
 
Identificació de l’expedient:   
 
Expedient relatiu a l’aprovació de la Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament 
de Catalunya. 
 
Fets i fonaments de Dret:   
 
Vist que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 
2015, va aprovar la següent: 
 
“RESOLUCIÓ 
 
Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre del 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. 
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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 
fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim 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 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. 
 
1. 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. 
 
2. 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 processo 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 
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d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
3. 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 raó d’origen, tingui 
o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i 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 
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 
 
4. 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 pels 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. 
 
5. 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 e 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. 
 
6. 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 pressupostària 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.  
 
7. 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. 
 
8. 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. 
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9. 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. 
 
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 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.” 
 
Vist que, en data 17 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de les Preses, per 
unanimitat,va acordar donar suport a l’adhesió del Consistori a la resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya.  
  
Atès que, en sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, 
el Tribunal Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, 
estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució. 
 
Vist que malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut 
de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració 
política de suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la 
incidència jurídica, però sí com a constatació d’una aspiració democràtica d’una part 
important de la població de Catalunya. 
 
Atesos aquests fets, els grups municipals de l’Ajuntament de les Preses proposen al 
Ple de l’Ajuntament de les Preses l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Manifestar, novament, el ple suport de l’Ajuntament de les Preses a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part 
majoritària de la població del municipi, després de la sentència dictada pel Tribunal 
Consitucional de data 2 de desembre de 2015, on va resoldre el recurs interposat per 
Govern espanyol. 

 
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). 



AJUNTAMENT de LES PRESES: PLE PLE2015/13 de data 23 de desembre de 2015 

 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 
les 20:29 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 


