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 ACTA NÚM. 7/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 29 D’OCTUBRE  DE  2010 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen deu 
minuts de les deu del vespre del dia 29 d’octubre 
de 2010,  es reuneix el Ple de l’Ajuntament a 
l'objecte de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria, sota la presidència del Sr. 
Esteve Pujol i Badà,  Alcalde de l'Ajuntament i 
l’assistència i l’absència de les regidores i dels 
regidors relacionats al marge. 

Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 

Comprovat que el quòrum d'assistents compleix 
     allò que estableix l'article 98.c) del Text refós de la  

Llei  Municipal i de  Règim Local de Catalunya,   el 
Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la 
convocatòria: 

 
1. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ DEL REGIDOR XAVIER SALA I 

PUJOL A EFECTES DE LA SEVA SUBSTITUCIÓ COM A MEMBRE DE LA 
CORPORACIÓ. 

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE PREUS 
PÚBLICS PER L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS 

3. APROVACIÓ PROVISIONAL D’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE MATERIALS DIVERS DE 
L'AJUNTAMENT 

4. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DE LA VALL DE CAMPRODON. 

5. PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON PER LES COMUNICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS 
REFERENTS AL CECAT-ENS LOCALS. 

6. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I LA UNIÓ ESPORTIVA CAMPRODON (UEC) 
PEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I LA 
COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. 

7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI LIMITAT. 
ZONA VERDA 

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN PER A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON.  

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I 
ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE. 

_______________ 
 

Assistents: 

 Esteve Pujol i Badà 
 Josep Juncà i Vidal  
 Martí Pujol i Suriñach 
 Miquel Sala i Planella 
 Daniel Birba Cuffí 
 F. Xavier Collboni i Sala 
 Joan Guillaumes i Vila 
 Lourdes Puigmal i Claravall  
 Núria Mas i Soler  

Absents:  

 Marc Navarro i Moya  
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Prèviament a l’inici dels debats, el Sr. Alcalde, excusa  l’absència del Sr. Marc 
Navarro, per problemes de feina.  
 
1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ DEL REGIDOR FRANCESC 
XAVIER SALA I PUJOL A EFECTES DE LA SEVA SUBSTITUCIÓ COM A MEMBRE 
DE LA CORPORACIÓ. 
 
Produïda la renúncia al càrrec del Sr. Xavier Sala i Pujol, Regidor d’aquest Ajuntament, 
el dia 18 d’octubre de 2010, procedeix a efectes de la seva substitució com membre de 
la Corporació Municipal, la presa de coneixement per part del Ple i la remissió de 
certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central, amb indicació del nom de  la 
persona a la que, a judici de la Corporació, correspon cobrir la vacant, d’acord amb el 
que disposen els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General; i 
la Instrucció de10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central.  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec del Sr. Xavier Sala i Pujol, 
Regidor d’aquest Ajuntament, el dia 18 d’octubre de 2010, a efectes de la seva 
substitució com a membre de la Corporació Municipal.  
 
SEGON.  Comunicar el present acord a la  Junta Electoral Central per tal  que remeti 
la credencial de la Sra. Ramona Juncà i Descamps, que en substitució del Sr. Javier 
Rigat i Gardella, que ha renunciat, és la següent candidata de la llista de la 
candidatura presentada per Convergència i Unió (CiU) a les darreres eleccions 
municipals, per tal de que pugui prendre possessió del seu càrrec.  
 
El Sr. Alcalde agraeix al Sr. Sala la tasca desenvolupada a l’Ajuntament i els instants 
compartits en les múltiples reunions tingudes.  
 
El Sr. Daniel Birba afirma que es trobarà a faltar la presencia i la feina del Sr. Xavier 
Sala i demana que sigui incorporada a l’acta la carta de dimissió.  
 
El Sr. Martí Pujol s’uneix a les mostres d’agraïment expressant  idèntic sentiment en 
nom dels membres del Patronat de la residència geriàtrica l’Hospital. 
 
El Sr. Xavier Collboni indica que el Sr. Sala ha fet una aportació interessant a les 
tasques municipals i mereix el reconeixement de tots.   
 
Per unanimitat dels nou regidors presents a la sessió, dels deu que de fet integren 
l’Ajuntament, s’ACORDA  aprovar els acords proposats.  
 
 
2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE PREUS 
PÚBLICS PER L’EXERCICI 2011 I SEGÜENTS 
 



3 

El Títol II del text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   regula de forma exhaustiva els recursos dels 
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu 
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així 
com per  l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals en els termes que s'hi concreten. 

En aquest sentit  aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir determinades 
modificacions en les ordenances fiscals consistents en  les adaptacions necessàries 
conseqüència de la normativa legal vigent, adequant-les a les noves determinacions 
dels preceptes legals modificats i/o innovats per la normativa legal d’aplicació, així com 
als estudis dels costos que suporten els distints serveis a finançar a través de 
l’aplicació de taxes.  

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la  
Llei  d’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. 

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  d’hisendes locals. 

En conseqüència, vist  l'informe del Secretari Interventor, favorable a les modificacions 
que es proposen, al Ple es  proposa l'adopció dels següents  ACORDS: 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents, les  
modificacions de les Ordenances Fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 

A) Ordenança  fiscal núm. 01. Reguladora de l’ impost sobre béns immobles: Es 
modifica l’art. 7.2 que s’estableix en els següents termes:  

Article 7 -  Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  

2. El tipus de gravamen serà:  

a) Als  béns immobles de naturalesa urbana.................................. 0,971%
b) Als  béns immobles de naturalesa rústega ................................ 0,971%
c) Als béns immobles de característiques especials....................... 0,971%
B) Ordenança  fiscal núm. 03. Reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció 
mecànica: Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Article 6è. Quota tributària  

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per 
aplicació dels següents coeficients:  

- Turismes: 1,87 

- Autobusos: 1,85  
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- Camions: 1,84 

- Tractors: 1,86 

- Remolcs: 1,86 

- Altres vehicles: 1,97 

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 

Potència i classes de vehicles EUROS

A) Turismes 

- De menys de 8 cavalls fiscals 23,60

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 63,73

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 134,53

- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 167,57

- De  20 cavalls fiscals en endavant 209,44

B) Autobusos 

- De menys de 21 places 154,11

- De 21 a 50 places 219,48

- De més de 50 places 274,36

C) Camions 

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 77,80

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 153,27

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 218,30

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 272,87

E) Tractors 

- De menys de 16 cavalls fiscals 32,87

- De 16 a 25 cavalls fiscals 51,65

- De més de 25 cavalls fiscals 154,94

F) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 

- De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 32,87

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 51,65

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 154,94

G) Altres vehicles 

- Ciclomotors 8,71
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Potència i classes de vehicles EUROS

- Motocicletes fins a 125 cc 8,71

- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 14,91

- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 29,85

- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 59,67

- Motocicletes de més de 1.000 cc. 119,34

 

C) Ordenança  fiscal núm. 06. Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el 
sòl i la volada de la via pública: Es modifica l’art. 6.1 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributaria 

1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats 
següents: 

Tarifa primera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques EUROS

1. Per cada bàscula, al semestre 66,37

2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m2 o 
fracció, per any 71,47

3. Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol 
producte o servei no especificat en altres epígrafs. Per cada m2 o 
fracció, a l’any 71,47

Tarifa segona. Assortidors de gasolina i anàlegs 

Ocupació de la via pública o terrenys  municipals amb assortidors i 
dipòsits de gasolina. Per cada m2 o fracció 76,58

Tarifa tercera. Reserva especial de la via pública 

1. Reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic per a les 
pràctiques de les anomenades autoscoles o similars: 

      Pels primers 50 m2 o fracció, al mes: 

     Per cada m2 d'excés, al mes: 
20,42

2,04

Tarifa quinzena. Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o 
comercials i altres instal·lacions anàlogues. 

1. Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o comercials, 
per cada unitat a l’any 71,47

2. Altres instal·lacions anàlogues, per cada unitat 71,47

Tarifa setzena.  Altres instal·lacions diferents de les que s’inclouen en 
les tarifes anteriors 

1. Subsòl: per cada 50 m3 o fracció del subsòl realment ocupat, 



6 

mesurades les seves dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, 
soleres i lloses 

2. Sòl: per cada 50 m2 o fracció 

3. Volada: per cada 50 m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal 

51,05

51,05

51,05

 

D) Ordenança  fiscal núm. 10. Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i 
descarrega de mercaderies de qualsevol mena: Es modifica l’art. 6 amb el següent 
redactat:  

Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

a) Placa de gual permanent: Euros

    Per cada placa  15,00

b) Entrada de vehicles a través de les voreres a cotxeres que serveixin als habitatges 
unifamiliars. 

b.1) Amb rebaix de vorada: Euros

       Fins a tres metres 19,40

       Per cada metre més 7,15

b.2) Sense rebaix de vorada: 

       Fins a tres metres 15,32

       Per cada metre més 5,11

c) Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o individuals de propietat dins 
d'un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que 
formin part de comunitats de propietaris, que prohibeixen l'aparcament de vehicles que 
no siguin propietat d'algun membre de la comunitat. 

Per cada plaça d'aparcament 4,80

d) Entrada a locals, garatges o aparcaments comercials per a la vigilància de vehicles, 
o diferents de l'apartat anterior. 

Per cada plaça d'aparcament 2,65

e) Reserves d’aparcament autoritzades per autotaxi,  m2/any     83,72

2. Ocupació, amb prèvia autorització, de la via pública per càrregues i descàrregues o 
altres circumstàncies que impliquin la necessitat de tancament del vial públic: 16,34 
€/hora o fracció. No es meritarà aquesta taxa per la primera hora d’ocupació en 
còmput mensual. 

3. Ocupació de la via pública per càrregues i descàrregues o altres circumstàncies que 
impliquin la necessitat de tancament del vial públic sense l’obtenció de la preceptiva 
autorització: 429,00 €/hora o fracció. 

4. La Junta de Govern podrà establir períodes en els que no s’autoritzaran aquestes 
ocupacions amb tancament de vials. 
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E) Ordenança  fiscal núm. 13. Reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. Es modifica l’art. 6.1 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents: 

 “Conceptes: euros

A)   Certificacions altes i baixes rectificacions i alteracions al padró 
d'habitants a excepció de les sol·licitades per l'àrea de serveis 

socials i per acreditar el domicili a efectes docents. 3,20

B)   Compulses de documents 0,77

C)   Obtenció de cèdula urbanística i certificats per inscripció registral  44,00

D) Altres expedients no tarifats 10,70

E) Altres documents no tarifats 3,20

F) Fotocòpia  realitzada per l’Ajuntament      0,12

 Fotocòpia realitzades per l'interessat 0,06

 Fotocòpia en color 0,22

G) Expedients de ruïna, estudis de detall, expedients de planejament i de 
gestió urbanística inclosos projectes d'urbanització.      930,00

 -Tramitació simultània de més d’1 expedient, a partir del 2n. 700,00

H) Obtenció d'autorització per entrada de vehicles a través de les 
voreres. 

 Fins a tres metres 36,75

 Per cada metre més 25,00

I) Taxa per la inclusió d’un animal de companyia en el cens d’animals 
domèstics 3,20

J) Expedients de control i inspecció referents a competències municipals 
no previstos en altres ordenances fiscals 107,00

K) Duplicats de rebuts i liquidacions 3,20

L) Còpies en suport informàtic de projectes i/o figures de planejament 10,70

M) Devolució de rebuts domiciliats 1,07

N) Informes preceptius i/o visites d’inspecció de Tècnics  Municipals 64,00

 
F) Ordenança  fiscal núm. 14. Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi. Es 
modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  
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Article 6. Quota tributària 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 
naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent: 

Tarifa: Euros

Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències 

Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, 
per una sola vegada i vehicle 2.216,00

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències 

Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, 
per cada autorització i vehicle 2.216,00

Epígraf 3. Substitució de vehicles 

Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la 
llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 48,00

Epígraf 4. Ús i explotació de llicències  

Us i explotació anual de llicència, per cada autorització i vehicle 48,00

 
G) Ordenança  fiscal núm. 17. Reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
llar d’infants. Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:               

1.- Quota bàsica, per alumne, al mes: 129,16 €

2.- Matrícula 6,33 €

3.- Material 25,53 €

4.- Pel servei  A: 1 hora diària de 7,55 a 9 h., al mes: 11,23 €

5.- Pel servei B: A + 1 hora diària de 17  a 18 h. , al mes: 19,91 €

6.- Pel servei C: B + 1 hora diària de 18 a 19 h., al mes 27,57 €

7.- Dinar 4,20 €

8.- Berenar 1,75 €

 
H) Ordenança  fiscal núm. 18. Reguladora de la taxa per serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Es modifica l’art. 6 
amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:               

 Concepte Euros
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a) Servei enterrament municipal    119,00

b) Servei d'enterrament fora del municipi :   

b.1) Servei de conducció  198,00

b.2) Servei  complet     422,00

c) Servei de tanatori en els serveis d'enterrament de l'apartat b) 94,00

d) Conservació de nínxols 9,70

e) Conservació per panteó 18,38

f) Conservació per panteó exterior 31,65

g) Terrenys per a panteons        332,00

h) Concessió de nínxol existents     681,00

i) Concessió nínxols per 5 anys   231,00

j) Expedició de títols o canvi de nom  13,90

k) Concessió nínxols dobles    1.041,00

l)) Concessió de nínxols de nova construcció 1.334,00

m) Concessió columbari 411,00

n) Neteja de nínxol                                66,50

o)   Enterrament de cendres   50% del servei. 59,30

p) Conservació de columbari 5,82

En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es 
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 

 
I) Ordenança  fiscal núm. 19. Reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. Es modifica l’art.  12.2 amb la 
inclusió de dues noves tarifes:   

Tarifa Concepte euros

II.18 Establiments d’allotjament rural amb menjador  321,75

II.19 Establiments d’allotjament rural sense menjador  160,88

II.20 Establiments de pupil·latge de cavalls  160,88

 

J) Ordenança  fiscal núm. 20. Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. Es 
modifica l’art. 6.1, tarifa primera 1, amb el següent contingut:  

Tarifa primera. Subministrament aigua a Camprodon, Rocabruna i Beget. 

Tarifes Descripció Domèstics Activitats Econòmiques

1 Quota de servei al trimestre 

a) Residents  

 

 11,82  €

 

19,19   €
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b) No residents  15,37 € 19,19   €

 

K) Ordenança  fiscal núm. 23. Reguladora de la  taxa per distribució i 
subministrament de televisió per  cable. Es modifica l’art. 6 amb el següent redactat:  

Article 6. Quota tributària 

SERVEI:  Euros

A. Bars, restaurants i bars-restaurants 304,30

B. Hotels i Hostals ( Pels 10 primers aparells connectat). 643,25

C. Hotels i Hostals (Per cada aparell més connectat) 59,20

D. Comunitat de veïns fins a 10 habitatges, per cada habitatge: 110,30

E. Comunitat de veïns des d'11 fins a 30 habitatges, per cada 

     habitatge: 88,30

F. Comunitat de veïns des d'31 fins a 50 habitatges, per cada  

     habitatge: 

G. Comunitat de veïns de més  de 51  habitatges, per cada habitatge: 50,05

H. Pub 349,20

I. Discoteques 529,90

J. Bancs 408,40

K. Habitatges unifamiliars. 204,20

K. Establiments públic amb aparells connectats en una sola connexió. 204,20

L. Quota anual de manteniment, per cada connexió o habitatge: 47,60

M. Quota anual de manteniment per establiments  públics, apartat k  

     d'aquest article, per cada grup de 10 o fracció de 10 aparells                   47,60

N. Quota anual de manteniment per establiments públics, apartat B 

     N1. Quota bàsica anual: 47,60

     N2. Per cada habitació: 10,20

Les tarifes establertes en els punts anteriors s'incrementarà, en el seu cas, amb 
l'import de l'impost del valor afegit que correspongui. 

 
L) Ordenança  fiscal núm. 25. Reguladora de les taxes utilització privativa 
d’instal·lacions municipals. Es modifiquen les tarifes contingudes a l’art. 3 i s’incorpora 
un nou article 4: 

Article 3. La quantia de la taxa serà la fixada en les següents tarifes: 

3.1 Utilització de pistes de tennis municipal Euros

3.1 Utilització de pista cada hora 5,95
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3.2. Utilització del pavelló municipal d'esports. Euros

a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 

Utilització pista cada hora 16,35

Utilització pista mitjà jornada 42,90

Utilització pista tota la jornada 63,30

Utilització del gimnàs cada hora 3,80

b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 

Utilització pista cada hora: 21,35

Utilització pista mitja jornada 58,70

Utilització pista tota la jornada 79,65

Utilització del gimnàs cada hora 6,15

Utilització compartida 50%

 

3.3. Utilització del camp municipal d'esports. Euros

a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 

Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) 50,00

b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 

Utilització del camp de futbol dues hores (mínim): 60,00

 

3.4. Utilització de la sala de plens per casaments 

En horari d’oficines  50,00

Fora de l’horari d’oficina  100,00

  

Article: 4.- Bonificacions i exempcions 

a) Per les tarifes per la utilització  de les instal·lacions esportives per part d’entitats 
federades s’estableix l’exempció del preu públic.   

b) Per a les tarifes per casaments s’estableixen les següents bonificacions: 

1.- Del 100% si els dos contraents estan empadronats a Camprodon amb una 
antiguitat mínima de 6 mesos 

2.- Del 50% si un dels dos contraents ha estat empadronat a Camprodon durant un 
període superior a 5 anys. 
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M) Ordenança  fiscal núm. 26. Reguladora del preu públic per la prestació del serveis 
en la piscina municipal. Es modifiquen les tarifes contingudes a l’art. 4.2 i s’incorpora 
un nou apartat 4 a l’article 5: 

4.2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 

CONCEPTE:  BI+IVA

Tarifes una jornada:  

Menors 14 anys de dilluns a divendres 2,80

Menors 14 anys, dissabtes i festius 4,35

Majors 14 anys de dilluns a divendres 4,35

Majors 14 anys, dissabtes i festius 5,40

Tarifes temporada:  

Abonaments individuals (adquirits abans 30 juny)     29,10

Abonaments individuals (adquirits a partir del 1 de juliol) 39,45

Abonaments familiars   (adquirits abans 30 juny) 41,55

Abonaments familiars   (adquirits a partir del 1de juliol) 51,95

5.4. S’estableix una bonificació del 50% per a pensionistes i jubilats. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les 
ordenances modificades, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des 
del següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de 
reclamacions i al·legacions. 

Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 

Tercer.- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les 
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2011 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 

Quart.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 
94/1995, de 21 de febrer. 

 

El Sr. Alcalde explica que es tracta d’actualitzar els tributs municipals amb l’aplicació 
de l’increment del preus de consum que aquest any és del 2,1%. Indica que s’ha 
aprofitat per a introduir algunes millores i bonificacions comentades en anteriors 
sessions. Remarca que les escombraries no es modifiquen i a l’aigua només es fa un 
petit retoc en els preus fixes del servei.  
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El Sr. Birba afirma que hagués estat molt millor no modificar les ordenances i deixar 
els preus tal com estan. Troba correcte que no s’incrementin totes i que el resultat final 
es correspongui matemàticament amb l’IPC, i no com en anys anteriors. Posa de 
manifest que hi ha conceptes nous a les ordenances de l’aigua i les escombraries  i 
que es cobra per l’ús de la sala de plens i el camp de futbol sense que sàpiguen el per 
què es cobra. També comenta que hi ha increments que o es corresponen amb l’IPC 
com l’IBI, que s’incrementa el 2,1% el coeficient i el resultat no es correspon amb l’IPC 
ni a la realitat de la situació econòmica actual de les famílies que han vist reduïts els 
sous contràriament a l’increment de l’IPC. Proposa que es contemplin bonificacions als 
aturats per mitigar l’impacte  negatiu de la seva situació, a nivell general. Anuncia el 
vot en contra del seu grup (CiU) per no haver mantingut la congelació dels tributs.  

El Sr. Collboni anuncia la seva abstenció (Esquerra-AM) degut a que considera 
insuficients les millores en les bonificacions que ell havia demanat. Troba a faltar que 
es contemplin algunes mesures d’incentiu per incrementar el reciclatge d’escombraries 
fent descomptes. Indica que les tarifes de l’aigua responen a les actuacions 
contemplades al Pla director que no sap qui controla la seva execució.  

El Sr. Alcalde respon a les qüestions plantejades explicant que les dues tarifes que 
s’introdueixen a l’ordenança d’escombraries són les d’activitats de turisme rural que 
fins ara s’aplicaven per analogia. Que per l’ús del camp de futbol no hi havia taxa 
perquè no es podia utilitzar i ara si que es podrà cedir, una vegada estigui instal·lada la 
gespa artificial i per això s’ha de contemplar a l’ordenança corresponent. Remarca que 
per a situacions de dificultats econòmiques es van establir bonificacions i reduccions a 
les ordenances fa anys. Afirma que si es fa el càlcul de l’aplicació dels nous coeficients 
de l’IBI, el resultat dóna un increment del 2,1%.  Explica que el Pla director de l’aigua 
està programat i es fa un seguiment continu adequant-lo anualment a les necessitats 
reals del servei.  Conclou indicant que l’ús de la sala de plens es cobra únicament per 
casaments de gent de fora perquè genera despeses que s’han de cobrir.  

El  Sr. Collboni demana que es contemplin bonificacions per l’ús del camp de futbol 
similars a les que es contemplen per l’ús de la sala de plens per la gent de 
Camprodon.  

El Sr. Miquel Sala respon que les entitats no paguen per l’ús del camp de futbol.  

 

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots favorables dels sis 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM,   dos vots en contra dels dos membres 
del Grup de CiU  i una abstenció del regidor d’ Esquerra-AM.  
 

 

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL D’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE MATERIALS DIVERS DE 
L'AJUNTAMENT 
 
Aquest Ajuntament pretén l’establiment i regulació dels preus públics per  la utilització 
privativa de materials divers de l'Ajuntament. 
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En conseqüència, en ús de la potestat reglamentària de les corporacions locals i de 
conformitat amb el que disposa el  Capítol VI (articles 41 i següents) del Text refós de la 
Llei  reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,  
 
Vist l’informe redactat pel Secretari interventor.  
 
Al Ple es proposa: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels preus públics per  la utilització 
privativa de materials divers de l'Ajuntament de Camprodon, d’acord amb el redactat 
annex a la proposta. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de 30 dies, a partir de la 
publicació del corresponent anunci al B.O.P. de Girona, als efectes de reclamacions o 
suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar elevat a definitiu el present acord, en el cas que no es presentessin 
reclamacions en l’esmentat termini. 
 
Quart.- En qualsevol cas, l’ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al  
B.O.P. de Girona, i regirà mentre no es modifiqui o derogui. 
 

El Sr. Alcalde posa de manifest que la cessió d’aquest material genera uns costos que 
s’han de cobrir per part dels particulars i que les entitats no paguen aquest preu públic.  

El Sr. Birba diu que no votaran en contra  però tampoc estan a favor degut a que són 
uns costos que s’hauran de pagar. 

El Sr. Collboni també anuncia la seva abstenció degut a que opina que no s’ha de 
cobrar per tot.  

Respon el Sr. Alcalde que no es cobra pel lloguer del material sinó la despesa de 
transport  i de personal que es genera.  

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots favorables dels sis 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM i tres abstencions dels dos membres del 
Grup de CiU  i un d’ Esquerra-AM.  
 
 
4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DE LA VALL DE CAMPRODON.  
 

La Mancomunitat intermunicipal voluntària de la Vall de Camprodon, integrada pels 
municipis de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga 
de Ter, es va constituir l’any 1976. 

El Ple de la Mancomunitat en la sessió que va tenir lloc el dia 24 de juliol de 2008, 
vista la necessitat de revisar i reformular els estatuts que la regeixen, va prendre 
l’acord d’incoar el procediment de modificació de dits estatuts i crear la Comissió 
encarregada de la seva redacció. 
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Vist i analitzat el projecte d’estatuts redactat, el qual es va aprovar inicialment pel Ple 
de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon en la sessió que va tenir lloc el dia 30 de 
març de 2010.  

Vist que l’edicte d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial ha estat exposat en 
el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils sense que 
s’hagi presentat cap al·legació.  

Vist que la Direcció General d’Administració Local ha emès informe favorable a  la 
modificació dels estatuts de la Mancomunitat intermunicipal voluntària de la Vall de 
Camprodon.  

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Aprovar el Projecte d’Estatuts de la Mancomunitat intermunicipal voluntària 
de la Vall de Camprodon. 

SEGON.- Comunicar  el present acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i a 
la resta de municipis membres de la Mancomunitat.  

 
El Sr. Alcalde indica que els anteriors estatuts daten de l’any 1978 i calia adequar-los, 
cosa que s’ha fet sota l’assessorament dels serveis jurídics de XALOC. Remarca que 
els estatuts han estat aprovats per unanimitat dels membres de la Mancomunitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels nou 
membres presents dels deu que de fet  integren el Ple de la Corporació.  
 
 
5.- PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON PER LES COMUNICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS 
REFERENTS AL CECAT-ENS LOCALS. 
 
Atesa la necessitat d’establir un canal electrònic mitjançant correu pel qual el 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, pugui fer arribar les 
comunicacions del CECAT per protegir les persones, els bens, i el medi ambient,  
davant les situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes, o calamitats públiques.  
 
Vist el conveni que recull els compromisos d’ambdues parts per facilitar la aquesta 
comunicació per mitjans de correu electrònic. 
 
Al Ple es proposa el següent ACORD:  

 
PRIMER. Aprovar el conveni “de col·laboració entre el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Camprodon per tal de fixar 
mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT-Ens locals”. 

 
SEGON. Comunicar les següents adreces previstes a tal efecte, 
registre@camprodon.cat, turisme@camprodon.cat, vigilancia@camprodon.cat.   

 
TERCER. Facultar a l'Alcaldia per a la formalització i signatura del conveni aprovat i 
quantes actuacions consideri necessàries per la seva implementació i 
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desenvolupament. 
 

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels nou 
membres presents dels deu que de fet  integren el Ple de la Corporació.  
 
 
6.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I LA UNIÓ 
ESPORTIVA CAMPRODON (UEC) PEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES I LA COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL.  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2010, la transcripció 
del qual és com segueix: 
 
“Proposta d’aprovació de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Camprodon i 
la Unió Esportiva Camprodon (UEC) pel manteniment de les instal·lacions esportives i 
la col·locació de gespa artificial al camp de futbol.   
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Camprodon i la 
Unió Esportiva Camprodon (UEC) pel manteniment de les instal·lacions esportives i la 
col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon és conscient de la importància de la pràctica 
esportiva al municipi, especialment pel que fa a l’esport  de competició que implica a 
més a més el foment de l’esport de base i dels hàbits esportius de la joventut, així com 
el desenvolupament dels valors inherents a la pràctica esportiva.  
 
Atès que la U. E. Camprodon efectua les tasques  de manteniment de les instal·lacions 
de la zona esportiva municipal i de promoció de l’esport, per al finançament de les 
quals rep la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Camprodon.  
  
Atès que la millorar dels equipaments que es proposa és d’interès públic municipal i 
que els raonaments que conté el conveni són assumibles per la hisenda municipal. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:  
 
1r.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Camprodon i la Unió 
Esportiva Camprodon (UEC) pel manteniment de les instal·lacions esportives i la 
col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal.  
  
2n.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- DONAR COMPTE del present acord  al Ple de l’Ajuntament per la seva ratificació 
en la propera sessió que celebri.“ 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la ratificació d’aquest acord. 
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El Sr. Alcalde explica que el canvi a gespa artificial respon a una necessitat emergent 
d’ús del camp de futbol per tots els practicants de l’esport a més del primer equip de la 
Unió Esportiva Camprodon, solventant la sobreocupació del pavelló en determinades 
èpoques a causa de la impossibilitat d’usar el camp pels equips de futbol en dies de 
mal temps.  Remarca que es compta amb una subvenció de la Generalitat i de la 
Diputació i es completa el finançament a través d’un préstec de La Caixa de 150.000 
euros, del qual l’Ajuntament garanteix l’aportació anual per l’import d’interessos i 
amortització.  Afirma que aquesta aportació compensarà les despeses de manteniment 
del camp d’herba a càrrec de l’Ajuntament, que ara no es produiran.  
 
El Sr. Birba anuncia el vot a favor del seu grup i vol que quedi constància de que 
aquest conveni no suposarà cost addicional  per l’Ajuntament.  
 
El Sr. Collboni també es mostra favorable a la proposta i pregunta com queda el 
lloguer que paga l’Ajuntament al propietari del terreny i quin és el seu import.  
 
Respon el Sr. Alcalde que està en negociacions amb la Fundació Germans Vila Riera 
en relació amb el lloguer i que l’import pagat l’any 2010 ha estat d’uns 5.800 euros.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels nou 
membres presents dels deu que de fet  integren el Ple de la Corporació.  
 
 
7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI LIMITAT. ZONA 
VERDA.  
 
Atesa la necessitat d’adequar les bonificacions i els aspectes econòmics de les 
sancions de l’ordenança de las zona verda al nou règim sancionador de la Llei de 
trànsit la Llei 18/2009, de 23 de novembre sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, aprovat pel RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria 
sancionador. 
 
Vist que l’article 8 punt 4 recull bonificacions del 60% d’acord amb el següent paràgraf 
de l’articulat “Aquesta anul·lació serà possible sempre que es faci dins de 10 dies 
següents a la interposició de la denúncia i amb un benefici del 60%”. 
 
I vist l’article 56 punt 3 de l’ordenança municipal de circulació que recull que “en tot 
cas, serà d’aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té 
lloc dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúncia, o 
si el pagament s’efectua en els 20 dies naturals següents a la notificació en l’acte del 
butlletí de denúncia”. 
 
Al Ple es proposa el següent ACORD: 
 
PRIMER. APROVAR la modificació del punt 4 de l’article 8 del reglament regulador del 
servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades 
de la via pública sota control horari limitat, zona verda, amb el següent text: “en tot cas, 
serà d’aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té lloc 
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dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúncia, o si 
el pagament s’efectua en els 20 dies naturals següents a la notificació en l’acte del 
butlletí de denúncia”. 
 
SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA les modificacions efectuades 
reglament regulador del servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones 
especials i determinades de la via pública sota control horari limitat, zona verda ,durant 
un termini de trenta dies, mitjançant l’exposició al tauler d’anuncis de l’ajuntament i la 
inserció al Butlletí Oficial de la Província de Girona. La modificació s’entendrà 
aprovada definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni 
al·legacions. 
 
TERCER. PUBLICAR el text íntegre de la modificació del reglament regulador del 
servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades 
de la via pública sota control horari limitat, zona verda, al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, una vegada s’hagi produït la seva aprovació definitiva, i inserir-ne una 
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels nou 
membres presents dels deu que de fet  integren el Ple de la Corporació.  
 
 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN PER A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON.  
 
Examinat el I Pla intern per a la igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Camprodon i 
el document de diagnosi de l’Ajuntament de Camprodon en matèria d’oportunitats 
redactat per Carme Serra – Consultora del Grup Organigrama. 
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR eI Pla intern per a la igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de 
Camprodon. 
 
Segon.- SOTMETRE’L a informació pública per termini de 30 dies amb audiència als 
representants del personal.  
 
El Sr. Alcalde remarca que l’objectiu que es persegueix és l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe en l’àmbit municipal. Indica que han format part d’aquet 
projecte 10 municipis del Ripollès els quals disposen dels seus plans d’igualtat propis, 
essent el nostre el primer sector que ha completat el programa i compta amb el plans. 
Vol deixar constància de la importància de la implicació professional del Sr. Secretari 
de l’Ajuntament que ha exercit de coordinador tècnic del programa aconseguint la 
redacció dels 10 plans d’igualtat municipal a cost zero pels municipis com a resultat 
d’una excel·lent gestió.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels nou 
membres presents dels deu que de fet  integren el Ple de la Corporació.  
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9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I 
ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE. 
 
Examinat el Protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe, a l’Ajuntament de Camprodon,  
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el Protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, a l’Ajuntament de Camprodon. 
 
Segon.- LLIURAR un exemplar del protocol al personal de l’Ajuntament de 
Camprodon.  
 
Remarca el Sr. Alcalde la importància de comptar amb un protocol aprovat que ofereixi 
garanties per prevenir i abordar situacions d’assetjament sexual que, a més a més,  ja 
comença a ser un requisit necessari per a accedir a algunes de les convocatòries de 
subvencions de la Generalitat.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels nou 
membres presents dels deu que de fet  integren el Ple de la Corporació.  
 
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
falten deu minuts per les onze del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE, 


