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  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE  L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Núm.:   PLE2017/7 
Data:   Dimecres, 22 de novembre de 2017 
Caràcter:  ordinària 
Convocatòria:  Primera 
Horari:   De les 20:40h del vespre fins a les 23:05 h 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 PDeCAT 
Regidors/es:  Sr. Josep M. Cros Roca:   Regidor electe de PDeCAT  

Sr. Lluís Guillaumes Picart:   Regidor electe de PDeCAT 
Sr. Carles Roura Teixidor:   Regidor electe de PDeCAT 
Sr. Lluís Xancó Vilas:    Regidor electe de PDeCAT  
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 

 
Excusa la seva absència: 

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

1. Proposta d’aprovació de les actes anteriors. 

2. Despatx oficial. 

3. Comunicacions d’alcaldia. 

4. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament 
de Catalunya el 21 de desembre de 2017. 
 

5. Ratificació de la proposta d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
 

6. Proposta de modificació de les ordenances fiscals exercici 2018. 
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7. Proposta d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2018. 
 

8. Precs i preguntes. 
 
 
 

 
L’Alcalde proposa als regidors assistents alterar l’ordre del dia i procedir en primer lloc 
al sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya el 21 de desembre de 2017, per d’aquesta manera permetre abandonar la 
sessió plenària, al funcionari del Consell Comarcal de la Garrotxa que ha d’accionar el 
programa informàtic de designa. 
 
Els regidors assistents mostren la seva conformitat, motiu pel qual s’acorda alterar 
l’ordre del dia en el sentit exposat.  
 
1.Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament 
de Catalunya el 21 de desembre de 2017. 
 
De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim 
Electoral General, correspon al Ple de l’Ajuntament la formació de les Meses 
Electorals mitjançant sorteig públic. 
 
Per això, cal procedir a l’elecció dels membres que han de formar les Meses Electorals 
del proper dia 21 de desembre de 2017. 
 
Per part del funcionari del Consell Comarcal de la Garrotxa, Sr. IBB, NIF 4373[...], es 
procedeix a accionar el programa informàtic que ha de servir per a l’elecció dels 
membres de la Mesa, i en llegeix el resultat. 

 
MESA A – CENTRE CULTURAL 

 
PRESIDENT/A:  SR./SRA. 

 JPC 

1r SUPLENT PRESIDENT. 
 JDC 

2n SUPLENT PRESIDENT IMBB 

3r SUPLENT PRESIDENT SCS 

 
1er. VOCAL 

 EPG 

2n SUPLENT 1r VOCAL ADA 

3r SUPLENT 1r VOCAL RVC 

 
2n VOCAL 

 EGP 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
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1r SUPLENT 2n VOCAL 
 JDSQ 

2n SUPLENT 2n VOCAL FVC 

3r SUPLENT 2n VOCAL MECP 

 
MESA B – LOCAL SOCIAL BOSC DE TOSCA 

 
PRESIDENT/A:  SR./SRA. 

 JCM 

1r SUPLENT PRESIDENT. 
 LRC 

2n SUPLENT PRESIDENT MIPL 

3r SUPLENT PRESIDENT AMGP 

 
1er. VOCAL 

 EFF 

1r SUPLENT 1r VOCAL. 
 CRV 

2n SUPLENT 1r VOCAL JCR 

3r SUPLENT 1r VOCAL SCC 

 
2n VOCAL 

 ECA 

1r SUPLENT 2n VOCAL 
 ERG 

2n SUPLENT 2n VOCAL GSR 

3r SUPLENT 2n VOCAL SCM 

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

Primer.- DECLARAR designades les persones que han de formar les Meses 
Electorals el proper dia 21 de desembre de 2017, data de celebració de les Eleccions 
al Parlament de Catalunya, de conformitat amb el resultat del sorteig efectuat.   

 
Segon.- APROVAR les llistes de substituts dels membres de les meses electorals, 

pels supòsits d’impossibilitat de notificació al primerament designat, o d’acceptació 
d’excuses per impossibilitat de desenvolupament del càrrec.  

  
Tercer.- NOTIFICAR les referides designacions als Presidents i Vocals designats i 

als seus respectius suplents 1r. i 2n. en la forma procedent. 
 
Quart.- COMUNICAR el present acord a la Junta Electoral de Zona 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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2.Proposta d’aprovació de l’acta anterior. 

L’Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer a l’acta de la sessió 
ordinària núm. 2017/05, de 25 de setembre de 2017, i a l’acta de la sessió 
extraordinària núm. 2017/6, de 25 d’octubre les quals els han estat facilitades 
prèviament. 
 
No es plantegen objeccions, motiu pel qual es proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària núm. 2017/05, de 25 de setembre de 
2017, i l’acta de la sessió extraordinària núm. 2017/6, de 25 d’octubre. 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors/es 
assistents (5 vots favorables dels regidors/a (PDeCAT) i 3 vots a favor dels regidors/es 
(ERC-Les Preses). 

3.Despatx oficial 

L’Alcalde comenta el despatx oficial, d’acord amb el llistat d’assentaments d’entrada al 
Registre General de la Corporació en el període comprès entre els dies 25 de 
setembre a 22 de novembre de 2017 (1-2017-002026-1 a 1-2017-002431-1). 
 
RE 1-2017-002042-1 – Acta de requeriment i informació realitzada per la policia del 
Cos de Mossos d’Esquadra en compliment de la instrucció 5/2017 de la Fiscalia 
Superior de Catalunya. 
 
R.E 1-2017-002082-1 – Denuncia d’una veïna per la proliferació de gats al barri de 
Bellaire. S’ha posat en coneixement del Consell Comarcal amb qui l’Ajuntament va 
renovar el conveni de recollida d’animals domèstics el proppassat dia 5 d’abril de 
2017. 
 
R.E 1-2017-002096-1– Denuncia d’un veí informant que al davant del bar de Bosc de 
Tosca hi ha dos arbres que arrenquen el paviment causant desnivells cada vegada 
més grans. Se n’ha donat trasllat a brigada, tècnics i concessionària de la jardineria. 

R.E 1-2017-002097-1– Es rep, provinent de protecció civil, el document de síntesi del 
pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya. 

R.E 1-2017-002151-2 - Es rep informe favorable de l’agència de residus de Catalunya 
sobre l’avantprojecte per a la implantació d’una activitat artesanal d’elaboració de 
begudes espirituoses (Ctra. del Corb.9). 

R.E 1-2017-002156-2 – Es rep, provinent de la Diputació de Girona, carta informant 
que el Ple de la Diputació ha ampliat els serveis per al foment de l’eficiència energètica 
i les energies renovables, amb la realització d’estudis de viabilitat d’instal·lacions 
fotovoltaiques, projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques, i seguiment dels 
contractes amb empreses de serveis i micro empreses de serveis energètics. 
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R.E 1-2017-002164-2 – Des de la Direcció General d’Administració Local s’informa 
que s’ha denegat provisionalment la concessió d’una subvenció per a inversions en 
camins públics locals. Es concedeix un termini de 10 dies hàbils per a formular 
al·legacions. 

R.E 1-2017-002180-1 – RCR ARQUITECTES agraeixen la carta de felicitació amb 
motiu d’haver estat guardonats amb el Premi Pritzker 2017. 
 
R.E 1-2017-002085-2 – Sol·licitud de personal de l’hospital d’Olot per fer ús del local 
de Bosc de Tosca la nit del 24 de novembre per fer un sopar i playbacks. 
 
R.E 1-2017-002103-1 – Des del Servei Territorial de Joc i Espectacles comuniquen les 
condicions que cal cumplir per poder fer el joc de la Quina, que només pot tenir lloc 
entre els dies 2 de desembre de 2017 i 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 
S’acorda traslladar-ho a les entitats socials i culturals que organitzen quines al 
municipi.  
 
R.E 1-2017-002094-2 – La companyia Mag Marc, sol·licita instal·lacions municipals 
(Centre Cultural, escenari, pista poliesportiva), per organitzar la VI nit de la por de 
hallowen. S’acorda denegar atès que es tracta d’instal·lacions en obres i per tant no 
aptes per ser obertes al públic. 
 
R.E 1-2017-002264-2 de 17/10/2017 – Des de la Direcció General d’Administració 
Local es comunica la proposta de resolució provisional corresponent a la denegació de 
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-
2020. 
 
R.E 1-2017-002239-2 de 26/10/2017 – Des del Consell Comarcal de la Garrotxa es 
comunica que s’ha aprovat l’estudi econòmic-financer de la gestió i tractament de les 
deixalles, que preveu un increment del 7,43% dels costos per a l’any 2018 respecte al 
2017, i del servei de recollida de deixalles en proximitat, que preveu un increment del 
1,14% dels costos per a l’any 2018 respecte al 2017. 
 
R.E 1-2017-002247-1 de 27/10/2017 - El Banc de Teixits i Sang sol·licita permís per a 
dur a terme una campanya de donació de sang al Centre Cultural el dimecres 29 de 
novembre, de 17 a 21 hores. 
 
R.E 1-2017-002274-1 de 02/112017 – Des de l’Institut Nacional d’Estadística, amb 
motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, es comunica la relació provisional 
dels llocs de votació, entre els quals l’Edific Escoles (Llar d’Infants). Com sigui que el 
dia 21 de desembre de 2017 és dia hàbil s’acorda fixar com a lloc de votació en 
substitució de la Llar d’Infants el Centre Cultural. 
 
R.E 1-2017-002285-2 de 03/11/2017 - Des del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge  la Direcció General d’Administració Local es 
comunica l’obertura del Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE +), que ha de 
permetre complimentar els diferents tràmits i actuacions previs i posteriors a la 
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al poper dia 21 de 
desembre de 2017.  
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R.E 1-2017-002341-1 de 14/11/2017 – Requeriment de documentació provinent del 
Jutjat Social 3, que coneix de la demanda per acomiadament improcedent promogut 
per una ex - treballadora municipal.   
 
4.Comunicacions d’alcaldia 

Sorea comunica que en una ocasió l’anàlisi de les aigües recollides als pous de 
captació ubicats darrera la farmàcia i del c/Roura, van evidenciar la presència de molt 
baixa intensitat, d’un herbicida agrícola. Si bé respon a una mostra única de les moltes 
que es fan s’ha demanat un estudi al SIGMA per evitar que torni a passar. 

El dia 27 de setembre reunió amb personal d’INTRA, l’empresa que planifica el Pla de 
Seguretat i mobilitat del municipi. Se li van facilitar les dades relatives al parc de 
vehicles existents al municipi. 

El dia 1 d’octubre participació massiva dels veïns de les Preses al referèndum 
d’autodeterminació. L’Alcalde destaca l’alt grau de mobilització i implicació ciutadana 
en defensa del seu dret a vot. 

El dia 3 d’octubre participació massiva dels veïns de les Preses a la parada general del 
país, arrel de les càrregues policials hagudes el dia 1 d’octubre. 

El dia 4 d’octubre té lloc l’enterrament del amic JMB, Cap del Servei Territorial 
d'Administració Local a Girona. 

El dia 5 d’octubre reunió amb el Sr. M.M d’Endesa i tècnic municipal. En estudi la 
realització d’una extensió de línia elèctrica provinent del transformador existent davant 
els pisos Luque que doti de major energia el Centre Cultural i la pista poliesportiva. El 
cost de l’obra i instal•lacions s’amortitzaria en 3-4 anys atenent a la despesa que 
suposa per a les arques municipals la col•locació dels grups electrògens durant el 
festival Esdansa. 

El dia 16 d’octubre reunió a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava- Girona (Avda. 
Sant Francesc, 29) per tractar d’iniciar el projecte del bosc terapèutic de Can Serra. El 
projecte s'inspira en el que es va dur a terme a Alemanya, al land de Mecklenburg- 
Pomerània Occidental, conjuntament amb 53 balnearis i centres de salut, i en el qual 
s'inclou el bosc terapèutic com un nou producte de turisme de salut. El pla promou el 
model de bosc en custòdia; és a dir, el propietari obté una petita compensació dels 
ingressos, un percentatge a l'entorn del 15%, a canvi d'un contracte per l'ús terapèutic 
de la finca. Es busca la complicitat del propietari a l'hora de negociar, per exemple, el 
temps de la cessió –cada conveni és diferent, però el mínim són cinc anys. Els set 
boscos que configurarien la primera xarxa són Palau-sacosta, a Girona, que seria el 
primer de caire urbà; Can Fornaca, a Caldes de Malavella, que fa un any ja havia 
posat en marxa el projecte en solitari; Can Serra, a les Preses; les Arenes, a Sant 
Hilari Sacalm, amb el valor afegit de trobar-se a les Guilleries, i els Aigols, a Vidrà, que 
surt dels límits de la demarcació. Hi ha dos boscos que s'hi han afegit de fa poc i la 
cartografia no està encara detallada: s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de 
Tossa de Mar pel bosc de Sant Grau i amb el propietari del bosc de Requesens, a la 
Jonquera, al costat del castell. Cada bosc tindrà un projecte concret amb un 
pressupost a l'entorn dels 30.000 euros per a cadascun, que inclou l'arranjament de 
senders i de la vegetació. A més de definir un itinerari, també es preveu la necessitat 
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d'ubicar-hi un espai de descans pensat per fer-hi activitats de relaxació o meditació.Els 
boscos en custòdia no seran d'accés lliure i caldrà entrar-hi amb guiatge, per això es 
preveu formar guies forestals terapèutics. Els boscos de titularitat pública, com el de 
Palau-sacosta, són d'accés lliure. La idea és començar al juny la implementació dels 
itineraris a Palau-sacosta i a Can Fornaca i més tard els de Can Serra i al bosc de les 
Arenes. La previsió és que tots els boscos estiguin operatius a la tardor. 

El dia 22 d’octubre, èxit de la cursa de la dona. Tots els beneficis es destinaran a 
Oncolliga Girona. En total es van inscriure 1814 dones. 

El dia 22 d’octubre reunió amb el director del Parc Natural per tal d’abordar les 
actuacions de millora a desenvolupar a l’Àrea recreativa de Xenacs. 

El dia 26 d’octubre l’Associació de Jubilats i Pensionistes de les Preses va celebrar la 
Castanyada al Centre Cultural. A les cinc de la tarda els va acompanyar el farmacèutic 
de les Preses, GM qui els hi va fer una xerrada sobre el correcte ús dels antibiòtics. 

El dia 15 de desembre al Centre Cultural de les Preses, tindrà lloc la presentació del 
llibre “Les Preses i la seva gent. Els vells oficis i les noves professions al Segle XX” 
escrit per l’Enric Plana. La presentació anirà a càrrec de l’escriptor LBG.   

El dia 02 de novembre va tenir lloc la presentació de la fira Orígens 2017 al forn de pa 
de les Preses “La Fogaina” , el qual participarà al concurs de coques de forner, una de 
les novetats d’aquesta edició. La presentació va anar a càrrec del regidor de Promoció 
Econòmica d’Olot, EV; PP, director de l’empresa Pep Palau Pep Palau, Von Arend & 
Associats (empresa organitzadora d’Orígens), DC, gerent de l’Associació d’Hostalatge 
de la Garrotxa; AZ, forner de La Fogaina i l’Alcalde Pere Vila. . 

El dia 02 de novembre, a les 12 h, davant l’Ajuntament va tenir lloc una concentració 
convocada per Crida per la Democràcia, en suport a tots els representants del Govern 
de Catalunya encausats i/o empresonats. 

Els veïns i veïnes han fet arribar a l’Alcalde mostres complaença per les obres de 
millora i condicionament realitzades al cementiri municipal. 

El 14 de novembre l’Alcalde i el tècnic assessor municipal, el Sr. Ernest Oliveras van 
mantenir una reunió a Girona amb el Sr. JD responsable del Servei Territorial 
d'Urbanisme de Girona i l’arquitecte LN a l’objecte de trobar una solució a les 
necessitats de creixement de les industries situades a la trama urbana (clau 8.4) entre 
les quals Embotits Collell i Embotits Curós.   

El dia 15 de novembre reunió amb el legal representant d’Embotits Curós el qual 
planteja una solució a les seves necessitats més urgents que passaria per convertir 
l’actual coberta inclinada de la nau (d’uralita) per una coberta plana que permetria 
utilitzar-la com a zona de dipòsit i trànsit intern de mercaderies. 

5.Ratificació de la proposta d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
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Vist que la Junta de govern local, en sessió ordinària de data 2 de novembre de 2017, 
va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
 
“ANTECEDENTS 

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint 
la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el 
procediment administratiu.   

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens 
consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el 
Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com 
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per 
acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de 
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes 
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per 
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 

Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora 
de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de 
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  

FONAMENTS DE DRET 

1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a 
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats 
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
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2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.  

4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014 

D’acord amb això exposat, emeto la següent proposta d’acord: 

Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de 
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i 
amb les empreses adjudicatàries.  

Segon.- Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que 
la Central de contractació formalitzi. 

Tercer.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

Quart.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que es realitzi.”. 

A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de govern local, en sessió ordinària de data 2 de 
novembre de 2017, per l’adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques del Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
6.Proposta de modificació de les ordenances fiscals exercici 2018. 

Assumpte: 
 
Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances 
fiscals per a l’any 2018, així com l’aprovació del seu text refós. 
 
Expedient: 
 
Expedient d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 
2018, així com l’aprovació del seu text refós. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
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Vista la necessitat de l’Ajuntament de les Preses de modificar les Ordenances fiscals 
per a l’any 2018, així com l’aprovació del seu text refós. 
 
Vista la proposta de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2018, en els 
següents apartats: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
D’acord amb el que s’ha ordenat per l’Alcaldia mitjançant Provisió de data de data 08 
de novembre de 2017, i en compliment de les determinacions de l’article 3.a) del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, en relació amb 
l’expedient de modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2018, emeto el 
següent 
 
INFORME: 
 
Com a conseqüència de canvis legislatius operats i de les propostes i estudis 
econòmics financers provinents de:  
 
-. L’àrea de recaptació d’aquest Ajuntament. 
 
-. El Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Es proposa la modificació de les ordenances fiscals 2018 en la forma següent:  
 
I.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L ’IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
Dintre de l’apartat exempcions s’aclareix el concepte de persones discapacitades que 
s’equipara a la definició continguda a l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal a les persones amb 
discapacitat, segons el qual:  
 
“A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán que presentan una discapacidad en 
grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad” 
 
D’aquesta manera l’ordenança, en l’apartat exempcions queda  redactada com 
segueix:  
 

Article 3 - Exempcions 
 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals 
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 

diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que 
siguin súbdits dels països respectius, externament identificats i a condició 
de reciprocitat amb llur extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels 
organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i de llurs funcionaris o 
membres amb estatut diplomàtic. 

 
c) Els vehicles respecte als quals així es derivi d’allò que es disposi als 

tractats o convenis internacionals. 
 

d) Les ambulàncies i d’altres vehicles directament destinats a l’assistència 
sanitària o al trasllat de ferits o malalts. 

 
e) Els vehicles per persones de mobilitat reduïda a que es refereix l’apartat A 

de l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 
2822/1998, de 23 de desembre. Tanmateix, estan exempts els vehicles 
matriculats a nom de discapacitats per al seu us exclusiu. Aquesta exempció 
s’aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles 
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 

 
Les dues exempcions esmentades no resultaran aplicables als subjectes 
passius beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament. 
 
Es consideraran a aquests efectes persones discapacitades, les que tinguin 
aquesta condició en grau igual o superior al 33%.  
 
En qualsevol cas es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o 
superior al 33% les persones que tinguin reconeguda una pensió de la 
Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de 
gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per 
jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat. El document 
que acredita aquesta circumstància és la resolució de l’INSS o de Classes 
passives.  
 
Si el discapacitat consta a trànsit com a co-titular i no com a únic titular, no 
gaudirà de l’exempció ja que es considera que la utilització del vehicle no és 
per el seu ús exclusiu. 

 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció 
greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei General 
Tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de 
conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic. 
 
f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei 
de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de 
nou places, inclosa la del conductor. 

 
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla 
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d’inspecció agrícola. 
 
II.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE  L ’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
Primer - A l’article 3 (subjectes passius) es suprimeix l’apartat 3er que preveia la 
possibilitat de repercutir l’impost a les entitats bancaries quan es tractés de 
transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del 
Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març, de mesures urgents de protecció dels deutors 
hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge.  
 
Concretament l’apartat que es suprimeix és el següent:   
 
3.-  En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de 
l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012 de 9 de març, de mesures urgents de 
protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en 
pagament de la seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’Annex de l’esmentada 
norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat 
que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import 
de les obligacions tributàries satisfetes. 

 
Aquesta possibilitat de repercutir l’impost a l’entitat bancària va ser derogada per 
l’article 123.2 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l’eficiència. 
 
Segon.- Es modifica l’article 5 (exempcions i bonificacions) i s’afegeix de manera 
expressa la previsió continguda a l’article 105.c) del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, d’acord amb el qual estan exempts d’aquest import els increments de valor 
que es manifestin com a conseqüència de:   
 
c) Transmissions realitzades com a resultat de la dació en pagament de l’habitatge 
habitual del deutor hipotecari o del seu garant, per la cancel·lació de deutes garantides 
amb hipoteca que recau sobre ella mateixa, contretes amb entitats de crèdit o 
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de 
préstecs o crèdits hipotecaris. 

 
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge que concorrin els 
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. 
 
III.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES 
ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA 
PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL 
AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 
11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS 
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES. 

Es modifica l’apartat 7- Quota tributària 

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
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FET IMPOSABLE TAXA 
Verificació i control Obertura en règim de Comunicació  
• Baix Risc 
• Annex III 
• Recreativa 
 

 
 

256,43 

 
Tramitació Obertura en règim de llicència municipal 
 
• Annex II 
• Recreativa 
 

 
 
 
 
 

773,29€ 
Verificació i control Canvi de nom/titularitat en règim de 
Comunicació  
 

 
256,43€  

Verificació documental i  conformitats 
• Comunicació Innòcues 
• Certificats d’activitats 
 

 
90,64€ 

 

Informes tècnics en matèria de:  
 
• Canvis no substancials ambientals 

 
144,54€ 

• Assistència tècnica ambiental, Consulta prèvia inici activitat 
i Competències municipals Annex I 125,92€ 

• Control inicial / periòdic: 
 
− Innòcua/Baix Risc 

 
 

165,79€ 
− Annex III 232,68€ 
− Annex II 814,37€ 
− Sense visita d’inspecció 174,50 € 

 
• Sonometries 1 

− Diürna 

 
 

263,38€ 
− Nocturna 421,40€ 

 
• Mesures de seguretat en cas d’incendi  
(inclou visita en cas que sigui necessària) 

 
314,77€ 

 
• Activitats extraordinàries.  50 €/dia 

*Apart seran a 
càrrec de 
l’interessat els 
informes preceptius 
a emetre per altres 
administracions 
públiques.  
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La modificació de la quota tributària per a la legalització de les activitats amb incidència 
ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, les activitats innòcues o 
de baix risc, l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis, i altres actuacions 
relacionades per a l’any 2018, va ser aprovada provisionalment pel ple del Consell 
Comarcal de la Garrotxa en la sessió celebrada el dia 19 d’d’octubre de 2017. El 
Consell Comarcal és l’entitat que per compte de l’Ajuntament de les Preses verifica i 
realitza els informes subjectes a taxa.  
 
Aquestes taxes fixades pel Consell Comarcal s’han incrementat en un 20% en concepte 
de costos administratius i de finestreta propis de l’Ajuntament que a la vista dels 
informes emesos pel Consell Comarcal i resta d’informes sectorials és qui resol la 
tramitació de cada expedient. 

 
IV.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. 
 
Es modifica l’article 7 - Quota tributària 
 

TARIFA 1: HABITATGES   
a) Habitatges 134,04 € 
b) Habitatges i/o edificis en Sòl no urbanitzable que disposin de 

subministrament d'aigua 35,54 € 
 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 15 (quota tributària).  
 

TARIFA 2: DESPATXOS PROFESSIONALS   
a) Per cada despatx professional 154,70€ 

TARIFA 3: ALLOTJAMENTS   
a) Restaurants, hostals, fondes i hotels 1.513,84€  
b) Casa de colònies (fins a 60 places) 754,39€ 
c) Casa de colònies (més a 60 places) 1.056,20€ 
d) Apartaments turístics (unitat) 133,34€ 
e) Habitatges d'ús turístic (unitat) 200,22€ 
f) Càmping (per contenidor i dia de recollida) 12,12€ 

TARIFA 4: BARS I CAFETERIES   
a) Bars i cafeteries 754,39€ 
b) Bars musicals 734,40€ 

TARIFA 5:ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ   
a) Carnisseries i peixateries 379,35€ 
b) Fleques, pastisseries i botigues de comestibles 605,54€ 

TARIFA 6: ALTRES LOCALS INDUSTRIALS, MERCANTILS O DE 
SERVEIS   

a) Oficines bancàries 379,35€ 
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b) Tallers i forns de pa amb un treballador 315,47€ 
c) Tallers i forns de pa amb més d'un treballador 605,54€ 
d) Magatzems i locals comercials fins a 100 m2 379,35€ 
e) Magatzems i locals comercials de més de 100 m2 757,17€ 
f) Locals de serveis i activitats que reciclen totes les restes 154,70€ 
g) Locals industrials desconnectats del sistema de recollida i 

tractament de residus sòlids i/o sense recollida selectiva 154,70€ 
h) Edificacions en sòl rústic amb algun tipus d'activitat 138,48€ 
i) Benzineres 315,47€ 
j) Altres naus inactives 154,70€ 
k) Locals industrials amb recollida selectiva (per Kilograms de 

recollida) 0,33€/kg 

TARIFA 7: LOCALS COMERCIALS INACTIUS, PER A USOS 
PRIVATS I SOLARS SENSE EDIFICAR   

a) Per cada local comercial inactiu 138,51€ 
 
La modificació de les taxa per  la prestació del servei  de recollida, tractament i 
eliminació de residus per a l’any 2018, va ser aprovada provisionalment pel ple del 
Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2017 i 
es va fixar en un 4,40% en municipis amb servei de disseminats i del 3,77% en 
municipis amb servei de nuclis. A l’Ajuntament de les Preses l’increment es fixa en un 
2%. 
 
Pel que fa als locals industrials amb recollida selectiva que fins ara venien pagant en 
funció de dies de recollida i contenidors, es proposa que en endavant cada industrial 
pagui en funció dels Kg de residus efectivament generats i recollits, doncs és el mateix 
sistema que SIGMA aplica a l’Ajuntament. D’aquesta manera es garanteix que qui 
genera més Kg de residus pagui més i qui en generi menys Kg pagui menys. El preu 
Kg s’estableix en 0,33€/Kg. Per al càlcul d’aquest preu s’ha estat a la mitjana 
ponderada dels darrers 3 anys (preu Kg aplicat per SIGMA a l’Ajuntament durant els 
anys 2015, 2016 i 2017).  
 
Als locals industrials amb recollida selectiva (per Kilograms de recollida) la quota 
mínima mai podrà ser inferior a l’abonada pels locals industrials desconnectats del 
sistema de recollida i tractament de residus sòlids i/o sense recollida selectiva.  
 
Als locals industrials amb recollida selectiva (per Kilograms de recollida), una vegada 
es disposi de les dades definitives (exercici posterior al de la liquidació) l’Ajuntament 
proposarà la liquidació definitiva la qual podrà comportar: I) L’emissió d’una liquidació 
complementària; II) La devolució de l’ingrés indegut, d’ofici, respectant emperò la 
quota mínima fixada per als locals industrials desconnectats del sistema de recollida i 
tractament de residus sòlids i/o sense recollida selectiva; III) La conformitat de la 
liquidació objecte de dipòsit previ.  
 
V.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT 
PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC. 
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Article 9.- Tarifes 

 
S'estableixen les següents tarifes per obtenir la quota tributària: 

 
Inspeccions de vigilància i control del risc en salut pública Taxa 

  
Carnisseries sense obrador 148,70 € 
Carnisseries amb obrador o elaboracions 184,88 € 
Peixateries i bacallaneria sense elaboracions 148,70 € 
Peixateries i bacallaneries amb elaboracions 184,88 € 
Formatgeries 148,70 € 
Productes làctics i formatges 184,88 € 
Fleques i pastisseries sense obrador 130,60 € 
Fleques i pastisseries amb obrador 184,88 € 
Xurreries i pastes alimentaries 148,70 € 
Minoristes de cereals i de les seves farines 130,60 € 
Fruiteries i verduleries sense elaboracions i minoristes d'envinagrats 130,60 € 
Fruiteries i verduleries amb elaboracions 148,70 € 
Llegums cuits (és junt venda i/o elaboració) 184,88 € 
Llaminadures, torrons, mel i melmelades sense elaboracions 130,60 € 
Llaminadures, torrons, mel i melmelades amb elaboracions 148,70 € 
Xocolata, cafè, té, infusions 148,70 € 
Bar 130,60 € 
Bar-restaurant , restaurant i saló de banquets 184,88 € 
Venda de menjar per emportar sense elaboració 148,70 € 
Venda i elaboració de menjar per emportar 184,88 € 
Herbodietètica, farmàcia i parafarmàcia 130,60 € 
Begudes 130,60 € 
Queviures i congelats 148,70 € 
Supermercats i hipermercats 221,06 € 
Mercat municipal (sedentari) 221,06 € 
Sales de maquines expenedores 130,60 € 
Altres 165,42 € 
ALTRES ACTUACIONS   
Tatuatges i pírcings 165,42 € 
 
La modificació de les taxes per a la vigilància i control del risc en la salut pública en les 
competències municipals per a l’any 2018, va ser aprovada provisionalment pel ple del 
Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2017.  
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Aquestes taxes fixades pel Consell Comarcal s’han incrementat en un 20% en 
concepte de costos administratius i de finestreta propis de l’Ajuntament que rep i resol 
la tramitació de cada expedient. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Atès que s’ha verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 14 de novembre de 2017, en relació a la legislació 
aplicable i el procediment a seguir per a la modificació de les Ordenances fiscals per a 
l’any 2018. 
 
A la vista de tot això, i atès que s’ajusten a les determinacions fixades per la normativa 
vigent, aquesta Secretaria Intervenció informa FAVORABLEMENT l’aprovació de les 
citades Ordenances fiscals per a l’any 2018, havent-se de seguir, per a la seva 
aprovació, els tràmits assenyalats a l’informe de Secretaria. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la referida proposta de modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’any 2018, així com l’aprovació del seu text refós. 
 

Segon.- Aprovar el calendari fiscal per l’any 2018 segons el següent detall: 
 

 De l’1 de març al 30 d’abril: Impost de vehicles de tracció mecànica 
 Del 2 de maig al 2 de juliol: Impost béns immobles (1r termini) 
 Del 2 de juliol a l’3 de setembre: Exaccions municipals (escombraries, cementiri 

i entrada de vehicles). 
 De l’3 de setembre al 2 de novembre: Impost sobre activitats econòmiques. 
 El dia 3 de desembre: 2n termini de l’IBI 

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

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

 
Quart.- Fer constar que, finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptarà l’acord 

d’aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les al·legacions presentades. 
Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al·legacions, 
l’expedient  quedarà  definitivament  aprovat  sense  necessitat  de  prendre  cap  altre 
acord. El text íntegre de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2018 es 
publicarà al BOP de Girona, modificacions que entraran en vigor l’1 de gener de l’any 
2018”. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
7.Proposta d'aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'any 2018 

Vist que de conformitat amb el que disposa l'article 162 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent 
exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils 
el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local corresponent. 
 
Vist que l’Alcaldia presenta el projecte del Pressupost General de la Corporació per a 
l’any 2018, que inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat municipal 
Empris, SL, el consolidat de la Corporació, les Bases d’execució del Pressupost de 
l’Ajuntament i les Plantilles orgàniques de l’Ajuntament i Empris, SL, d’acord amb les 
determinacions del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, per la qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i del Real decret 500/1990, de 
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Atès que el projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article 
164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals, i s’ha confeccionat d'acord amb el què 
disposa l'article 165 del mateix text legal, incorporant els estats de despeses i 
ingressos i les Bases d'Execució. 
 
Atès que l'estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat d'acord amb el regulat en 
els apartats 1 i 2 de l'article 167 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i en l'Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos 
de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
Vist que l'estat de despeses s'ha confeccionat d'acord amb el que preveu l'article 167 i 
en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels 
Pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 
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Vist que el Pressupost s'ha d'ajustar a més al principi d'estabilitat pressupostària entès 
com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb el previst en els 
arts. 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
 
Vistos els informes preceptius de la Secretaria Intervenció municipal sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sobre el compliment de la regla de 
la despesa i l’estat del deute. 
 
Atès que el procediment d'aprovació del Pressupost General s'ha d'ajustar al que 
regula els articles 168 (en la seva redacció donada pel RD-Llei 17/2014) i 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals. 
 
Atès que l'acord d'aprovació correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del que 
disposa l'article 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, en concordança 
amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Vist que l'acord que s'ha d'exposar al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple .  
 
Atès que a efectes de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats 
que reuneixin els requisits de l'article 170.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, que 
podran presentar reclamacions únicament pels motius que preveu l'article 170.2. Les 
reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un mes. 
 
Vist que el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions.  
 
Vist que l'aprovació definitiva s'ha de fer abans del dia 31 de desembre, per 
l'Ajuntament Ple, per majoria simple. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Ateses les determinacions dels articles 22.2.i), 47.1 i 90 de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); dels articles 52 i 283 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 (TRLMC); de l’article 25 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals (RPEL); dels articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLHL); 
dels articles 1 a 33 i 111 a 118 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei estatal 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos; la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 
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reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals; de l’Ordre EHA/3565/2008, de 
3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, publicada en el BOE del 
19 de març de 2014, l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova 
la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local; el Reglament de la Unió 
Europea nº 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, 
relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea 
(SEC-10), i la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2017. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2018, 
que inclou l’Ajuntament i la societat mercantil de titularitat municipal Empris, SL i el 
consolidat de la Corporació (Annex 1). 

 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament 

(d’acord amb les Bases que consten a l’expedient) i les Plantilles orgàniques de 
personal de l’Ajuntament i Empris, SL per a l’any 2018 (Annex 2). 

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient del Pressupost General de la 

Corporació per a l’any 2018, 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 2018, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, pel termini de 15 
dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOP. 

 
Quart.- Fer constar que les esmentades aprovacions són de caràcter inicial i es 

convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu 
d’exposició pública, no havent-se d’adoptar nou acord en cas de no presentar-se cap 
reclamació. 
 
ANNEX 1  
 
1. PRESSUPOST MUNICIPAL (2018) 
 

APLICACIONS DE DESPESA   
CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 
I.- Desp. personal 485.600,00 
II.- Desp. béns corrents i serveis. 925.930,00 
III.- Desp. financeres 3.360,00 
IV.- Transfers. corrents 337.900,00 
V.- Fons de contingència 10.000,00 
VI.- Inversions reals 375.864,00 
VII.- Transferències de capital 0,00 
VIII.- Actius financers 0,00 
IX.- Passius financers 0,00 
TOTAL: 2.138.654,00 
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APLICACIONS D'INGRESSOS   
CAPÍTOL CONSIGNACIÓ 
I.- Impostos directes 1.319.890,88 
II.- Impostos indirectes 6.000,00 
III.- Taxes i altres ingressos 338.168,75 
IV.- Transfers. corrents 402.604,96 
V.- Ingressos patrimonials 71.989,41 
VI.- Alienació d'inversions reals 0,00 
VII.- Transfers. capital 0,00  
VIII.- Actius financers 0,00 
IX.- Passius financers 0,00 
TOTAL: 2.138.654,00 

 
2. PRESSUPOST  D’EMPRIS, SL (2018) 
 

ESTAT PREVISIÓ 
DESPESES   
CAPITOL I 359.868,67 
CAPITOL II 99.941,35 
CAPÍTOL III 360,00 
TOTAL: 460.170,02 

 
ESTAT PREVISIÓ 
INGRESSOS   
CAPITOL III 257.179,80 
CAPITOL IV 202.990,22 
TOTAL: 460.170,02 

 
 
3. PRESSUPOST  CONSOLIDAT CORPORACIÓ DE LES PRESES 2018 
 

D E S P E S E S  
AJUNTAME

NT EMPRIS CONJUNT 
ELIMINACIO

NS 
CONSOLID

AT 
 Descripció            

I.- Desp. personal 
485.600,00 

€ 
359.868,

67 € 
845.468,67 

€   
845.468,67 

€ 
II.- Desp. béns 
corrents i servs. 

925.930,00 
€ 

99.941,3
5 € 

1.025.871,
35 €   

1.025.871,3
5 € 

III.- Desp. 
financeres 3.360,00 € 360,00 € 3.720,00 €   3.720,00 € 
IV.- Transfers. 
corrents 

337.900,00 
€   

337.900,00 
€ 202.990,22 € 

134.909,78 
€ 

V.- Fons 
contingència 10.000,00 €   

10.000,00 
€   10.000,00 € 

VI.- Inversions 375.864,00   375.864,00   375.864,00 
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reals € € € 
VII.- 
Transferències de 
capital     0,00 €   0,00 € 
            

SUMA TOTAL 
DESPESES 

2.138.654,0
0 € 

460.170,
02 € 

2.598.824,
02 € 202.990,22 € 

2.395.833,8
0 € 

 
 
 

      I N G R E S S O 
S  

AJUNTAME
NT EMPRIS CONJUNT 

ELIMINACIO
NS 

CONSOLID
AT 

 Descripció            
I.- Impostos 
directes 

1.319.890,8
8 €   

1.319.890,
88 €   

1.319.890,8
8 € 

II.- Impostos 
indirectes 6.000,00 €   6.000,00 €   6.000,00 € 
III.- Taxes i altres 
ingressos 

338.168,75 
€ 

257.179,
80 € 

595.348,55 
€   

595.348,55 
€ 

IV.- Transfers. 
corrents 

402.604,96 
€ 

202.990,
22 € 

605.595,18 
€ 202.990,22 € 

402.604,96 
€ 

V.- Ingressos 
patrimonials 71.989,41 €   

71.989,41 
€   71.989,41 € 

VII.- Trans. De 
capital 0,00 €   0,00 €   0,00 € 
VIII.- Actius 
financers 0,00 €       0,00 € 
            

SUMA TOTAL 
INGRESSOS 

2.138.654,0
0 € 

460.170,
02 € 

2.598.824,
02 € 202.990,22 € 

2.395.833,8
0 € 

 
 
 
ANNEX 2 
 

1. PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 2018 
 
PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE LES 
PRESES (2018)         
  Subgrup Núm de 

places 
total. 

Núm. de 
places 

ocupades.  
 

Núm.de 
places 

vacants 

    
FUNCIONARIS          
Funcionaris d’habilitació de caràcter nacional 

  
    

Secretaria Intervenció A1 1 1 0 
LABORALS          
Indefinits fixos i no fixos         
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Tècnic premsa, comunicació i turisme A2 1 0 1 
Arquitecte tècnic A2 1 0 1 
Tècnic informàtic  A2 1 0 1 
Delineant Auxiliar administratiu/va C1 1 0 1 
Auxiliar Administratiu/va C2 2 1 1 
Operari de serveis diversos AP 4 3 1 
Ajudant AP 1 0 1 
Netejador/a AP 1 0 1 
Vigilant-agutzil AP 1 0 1 
TOTAL PLANTILLA:    14 5 9 

    
 

2. PLANTILLA DE PERSONAL D’EMPRIS, SL (2018) 
 
 
PLANTILLA PERSONAL EMPRIS, SL (2018)   
Personal laboral       
(Indefinit fix, indefinit no fix i temporals)       
Lloc de treball Núm. Places 

total 
Núm. 
places 

ocupades 

Núm. places 
vacants. 

Oficina i gestió / Serveis derivats (recepcionista)   
Oficial d’administració 1 0 1 
Recepcionista (Biblioteca) 1 0 1 
Llar d'Infants       
Director/a  - Educador/a 1 1 0 
Mestre especialista 2 0 2 
Auxiliar de jardí d'infància 3 0 3 
Cuinera 1 0 1 
Serveis derivats (netejador/a)      
Netejador/a 5 1 4 
TOTAL: 14  2 12 
 
 
S’inicia el debat i l’Alcalde llegeix la memòria d'alcaldia explicativa del contingut i de les 
principals modificacions que presenta el pressupost de 2018 en relació al pressupost 
2017, la qual forma part de l’expedient administratiu i es pot consultar, donant-se aquí 
per reproduïda efectes de claredat i brevetat. 
 
Pren la paraula el regidor JOSEP AYATS el qual després de demanar que es feliciti a 
qui correspongui perquè aquest any la documentació que els hi ha estat facilitada és 
més entenedora i compressible, demana un seguit d’aclariments en relació a:  
 
Capítol II (Despeses en béns corrents i serveis):  
 
Despesa de 7.600 euros per a la reparació de l’edifici social del Bosc de Tosca i 
despesa de 5.000’ euros prevista per al bar la Plaça, en l’actualitat Pati de Ca les 
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Monges – El regidor Lluis Guillaumes respon que són partides de manteniment ordinari 
d’aquests locals, per a fer front a eventuals reparacions.   
 
Despesa de 21.000’-euros prevista per a estudis i treballs tècnics – El regidor Lluis 
Guillaumes manifesta que també respon a una previsió estàndard d’estudis i treballs 
tècnics que pugui ser necessaris realitzar al llarg de l’any 2018.  
 
Pel que fa al casal d’estiu el regidor JOSEP AYATS indica que costa molts diners. 
Pregunta quantes criatures en van fer ús a l’estiu, responent l’alcalde que 360 
criatures.  
 
Després de realitzar una exposició sobre les aportacions que l’Ajuntament realitza al 
casal d’estiu i les pèrdues que aquest ha registrat l’estiu 2017, el regidor Josep Ayats 
conclou que l’Ajuntament subvenciona cada nen/a amb una suma considerable, 
propera als 65 euros. Entén que seria convenient trobar algun mecanisme corrector, 
que podria passar per limitar el número de places i donar prioritat d’accés al casal als 
nens i les nenes que són de les Preses.    
 
El regidor Lluis Guillaumes manifesta que tant els serveis de casal com el servei de la 
llar d’infants són deficitaris, concretament el casal d’estiu va tancar amb un dèficit 
d’11.000 euros.  En qualsevol cas hi ha un ampli consens en que són serveis 
necessaris, a la qual cosa el regidor Josep Ayats manifesta que no qüestiona la 
necessitat ni la bona organització d’aquests serveis però insisteix en que el cost de 
mantenir-los en benefici de presencs i no presencs és remarcable.   
 
L’Alcalde explica que aquest any ja es van limitar les places, tal i com s’havia acordat 
l’any passat però que malgrat això cada vegada hi ha més supervisió, més controls, la 
qual cosa implica alhora elevar la ratio de monitors, els quals cobren sous més elevats. 
Tot plegat explica que el servei segueixi essent deficitari.   
 
El regidor Josep Ayats pregunta a quan ascendeix exactament la subvenció que fa la 
Diputació per a ensenyament. Quina és la xifra exacta? L’Alcalde explica que fins que 
la mateixa no és concedida no se sap la xifra exacte.   
 
La regidora Roser de Palol, pregunta perquè no s’ha inclòs en el pressupost l’ingrés 
corresponent al fons de cooperació municipal de la Diputació, responent el regidor 
Lluis Guillaumes que només s’han inclòs al pressupost els drets reconeguts, no 
havent-se inclòs cap ingrés pendent de reconeixement, amb independència que 
previsiblement seran reconeguts.  
 
En relació a la partida d’inversions d’import 206.000,00 euros corresponent a la 
reordenació de la zona esportiva centre de les Preses, el regidor Josep Ayats pregunta 
si hi ha un projecte i si el mateix es pot consultar.  
 
En el mateix acte el regidor d’obres Carles Roura ensenya i exposa als presents 
l’avantprojecte de reordenació de la zona esportiva redactat per l’arquitecte CE, el qual 
manifesta va ser entregat a l’Ajuntament tot just fa un parell de dies. El projecte es 
àmpliament comentat per tots els assistents.  
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El regidor Lluis Guillaumes exposa que s’ha reservat un partida destinada a efectuar 
una auditoria dels comptes públics.  
 
L’alcalde exposa que una vegada es disposi de la liquidació del pressupost 2017 i se 
sàpiga del cert quin és el romanent de tresoreria disponible es preveuen noves 
inversions.  
 
La regidora Roser de Palol demana la creació d’una partida destinada a processos de 
participació ciutadana, tendent també a que els veïns es pronunciïn sobre les noves 
inversions a realitzar, manifestant l’Alcalde la voluntat de l’equip de govern de 
potenciar i facilitar aquesta participació.  
 
Acte seguit l’Alcalde proposa l’aprovació inicial del pressupost.  
 
La proposta és aprova per 5 vots favorables del grup PdCat i 3 abstencions del grup 
ERC-Les Preses, els quals manifesten que si s’abstenen es perquè no han participat 
en la seva elaboració i perquè haurien prioritzat altres depeses.  
 
1. Propostes urgents 

L’Alcalde, a proposta dels regidors del grup ERC- Les Preses, proposa incloure a 
l’ordre del dia, de manera urgent, una moció contra la violència envers les dones, de la 
qual en dóna lectura.  

“Proposta d'aprovació d'una moció en motiu del dia El 25 de novembre, dia contra la 
violència envers les dones, es posa novament de manifest que una societat igualitària i 
garant del respecte dels drets humans no és possible quan la meitat de la població és 
reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la seva  condició 
de dona. 

Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les 
dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 
primers mesos  d'enguany. 
 
L'1 d'octubre, l'estat espanyol va exercir una brutal repressió contra les persones que 
exercien legítimament el seu dret a vot. Les dones van patir doblement aquesta 
violència, ja que va estar plegada d'agressions sexistes cap a dones de totes les 
edats. Catalunya ha decidit fugir d'un estat arcaic i retrògrad que no dóna solució a les 
seves problemàtiques. La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la 
violència masclista sols és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o 
l'exparella de la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a 
les dones i infants víctimes de violència. Ni en un estat a on es retalla la Llei d'Igualtat 
efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del 
consens social. 
 
Per poder revertir aquesta situació, la República Catalana és més necessària que mai. 
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que 
tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants 
–els assassinats i les violacions– com també totes aquelles violències simbòliques i 
quotidianes –com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus 
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cossos– que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les 
dones. 
 
Àngela Davis afirmava: «Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema». 
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema 
heteropatriarcal i un nou estat suposa una oportunitat per fer-ho possible. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

Primer. L’Ajuntament de les Preses manifesta el rebuig i condemna a qualsevol 
forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que 
representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals. 

Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers 
qualsevol manifestació de violència. 

Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’antenció a les dones víctimes de 
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les 
entitats de dones. 

Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
ciutadania, de forma especials als centres d’educació, per arribar especialment a 
d’adolescència i jovent del municipi. 

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la independència” 

Debatuda i sotmesa a votació la proposta d’incloure aquest assumpte en l’ordre del 
dia, per motius d’urgència, s’aprova per unanimitat la seva a inclusió en l’ordre del dia.  
 
Acte seguit la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
2. Precs i preguntes. 
 
L’Alcalde dóna la paraula als regidors els quals formules les preguntes següents: 
 
La regidora Roser de Palol insisteix en la necessitat que es pengin puntualment al 
portal de transparència les actes que celebri la Junta de Govern Local. Demana també 
a què obeeix la partida dels pressupostos destinada a fibra òptica responent l’Alcalde 
que en principi no es preveu que s’executi doncs els operadors fan us directament del 
cablejat de telefònica, però que la partida es manté per si fos necessària. Els  regidors 
assistents manifesten que seria interessant passar el cablejat per “Bosc de Tosca”. 
 
A preguntes de la regidora Mari González, derivades de l’exposició prèvia relativa a la 
reordenació de la zona esportiva l’Alcalde respon que es trauran les bombones de gas 
propà del restaurant “Quinze Ous” i les de gas butà, del bar “Pati de Ca les Monges”. 
 
 I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, essent 
les  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. 
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Vist i plau En dono fe 
L’ALCALDE SECRETARIA INTERVENCIÓ 
Pere Vila Frigola Rafael Berga Vayreda 
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