
ACTA NÚM. PLE 2012/5 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE JULIOL  
DE 2012. 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:08 hores del dia 27 de juliol de 2012, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà , alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència de la regidora 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS AMB 

REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2012. 
6. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PER A L’ESTABLIMENT DE LES 

FESTES LOCALS, EXERCICI 2013. 
7. PROPOSTA D’ACORD DE NOTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIES A LES SESSIONS DEL PLE I 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER VIA TELEMÀTICA. 
8. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. 
9. APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE CAMPRODON.  
10. RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29.6.2012 D’APROVACIÓ DEL 

PROJECTE "RENOVACIÓ INTEGRAL DE PAVIMENTS I SERVEIS DE VIALS I ESPAIS 
URBANS DEL NUCLI HISTÒRIC MODIFICAT 2012" I SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ AL 
PROGRAMA “VIURE AL POBLE MÉS”. 

11. PRECS I PREGUNTES. 
 
També ha estat inclosa la següent la següent MOCIÓ D’URGÈNCIA:   
 
M.U..- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.  
 

*************************************************** 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el 
dia 25 de maig de 2012, que resulta  aprovada per unanimitat dels assistents.  

 
Assistents:  
 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
SÒNIA RIÑÉ CALERO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFÍ 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ 

 

Absent ( a l’inici) : 
MIQUEL SALA PLANELLA 
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2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DEC RET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data de 
la darrera sessió ordinària.  
 
6.6.12 Autorització retornament d’aval rehabilitació cal Marqués 2a Fase.  
6.6.12 Requerint documentació complementària petició de llicència d’obres.  
11.6.12 Nomenament secretària interventora accidental 11.6.2012. 
12.6.12 Resolent la formació del Compte General de l’exercici 2011.  
14.6.12 Presa de coneixement  canvi de titularitat activitat c/. València, 36. 
18.6.12 Contractes temporals piscina, socorristes i substitució neteja.  
6.7.12 Pròrroga suspensió cautelar tres mesos vigilant municipal.  
9.7.12 Requerint documentació complementària comunicació prèvia primera 

ocupació.  
9.7.12 Presa de coneixement activitat oficina bancària c/. València, 32. 
24.7.12 Nomenament de plaça de funcionària interina de vigilant municipal.  

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les actes aprovades de les sessions celebrades per la 
Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
2012/13 18 de maig de 2012 
2012/14 1 de juny de 2012  
2012/15 15 de juny de 2012  
2012/16 29 de juny de 2012  

 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
No es ret cap altra informació.  
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUN ICIPAL D'HABITANTS 
AMB REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2012. 
 
En compliment de l’estableix la Llei 4/1996, de 10 de gener per la que es modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 81 i 82 del 
Reglament de població i demarcació Territorial  de les entitats locals, d’acord amb la 
redacció donada pel Real decret 2612/1996, de 20 de desembre i els article 22.1.b) de la 
Llei de Bases del Règim Local. 
 
Atesa la resolució de 16 de desembre de 2003, de la Presidenta de l’INE i de la Direcció 
General Administració per a l’Administració Local sobre la revisió del Padró Municipal i el 
Procediment d’obtenció de la proposta de les xifres oficials de Població,  



 
El Ple de la Corporació, per unanimitat,  ACORDA: 
 
Únic. APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants al terme municipal de 
Camprodon amb referència a 1 de gener de 2012, d’acord amb el fitxer lliurat per la 
Diputació de Girona, en virtut del conveni d’encomanda de gestió del padró municipal 
d’habitants que és de 2.494 habitants. 
 
6. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ PER  A L’ESTABLIMENT 
DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2013. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut del treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat s’estableix que les dues festes seran 
fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius 
mitjançant acords adoptats pel Ple de al Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 46 
del Real Decret 2001/83, de 28 de juliol. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA:  
  
Primer.-  Proposar al Conseller de d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
com a festes locals a tot el terme municipal de Camprodon els dies 20 de maig, dilluns de 
Pasqua Granada, i divendres 21 de juny de 2013, Sant Patllari. 
 
Segon.-  Notificar aquest acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
7. PROPOSTA D’ACORD DE NOTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIES  A LES SESSIONS 
DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER VIA TELE MÀTICA. 
 
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, determina que les administracions 
impulsaran la utilització i aplicació de les tècniques i mitjans informàtics i telemàtics per al 
desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències. 
 
L’article 59 del mateix text legal, l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determinen 
que les administracions públiques catalanes han d’utilitzar mitjans electrònics en les seves 
comunicacions amb els ciutadans, sempre que aquests així ho hagin sol·licitat o consentit 
expressament, així com també les garanties i el procediment d’aquesta classe de 
notificacions. 
 
L’Ajuntament de Camprodon, a fi d’agilitzar el processos de notificació de les convocatòries 
als seus regidors  i alhora procurar la sostenibilitat ambiental en l’estalvi de paper i 
l’eficiència del servei, pretén notificar les convocatòries a les sessions ordinàries i 
extraordinàries del Ple, i de les Juntes de Govern Local, acollint-se a la possibilitat que la 
legislació vigent preveu, en matèria de notificació via telemàtica, a través de les adreces de 
correu electrònic. 
 
Per tot el que s’ha esmentat, el Ple, per unanimitat ACORDA:  



 
Primer. Acordar que les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple de 
la Corporació, i de la Junta de Govern Local, es facin per via telemàtica. 
 
Segon. El procediment a seguir en la notificació de les convocatòria seguirà el mateix règim 
previst en l’article 46.2.b de la Llei de bases de règim local i a l’article 80 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb les garanties que l’article 59.3 de la Llei 
30/1992, preveu per a la notificació telemàtica. 
 
Tercer. Cada regidor i cada regidora han de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament 
l’adreça de correu electrònic, que serà única per a totes les notificacions que s’efectuïn, a la 
qual se li han de trametre les convocatòries a les sessions del Ple o Junta de Govern,  
segons el cas, juntament amb l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i altra documentació 
que es consideri adient. 
 
Quart. Disposar que, en cas de modificació de l’adreça de correu electrònic, de tenir-la 
inhabilitada temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància, els interessats i les 
interessades hauran de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament la nova adreça o el fet 
impeditiu de rebre les notificacions telemàtiques, als efectes oportuns. 
 
8. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS P ER LA INDEPENDÈNCIA. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la independència i 
el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, al Ple municipal es proposa:  
 
Primer.-  Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en 
data 14 de desembre de 2011.  
 
Segon.-   Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.  
 
Tercer.-   Facultar el Sr. alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords.  
 
Quart.-  Delegar en el regidor Sr. Josep A, Juncà i Vidal per representar aquest Ajuntament 
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.  
 
Cinquè.-  Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència  domiciliada al c/. Ciutat, 1 – 08500 Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
9. APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL  MUNICIPI DE 
CAMPRODON. 
 
Examinat el mapa de capacitat acústica (MCA) del municipi de Camprodon redactat  amb 
l’assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa 
del Departament de Territori i Sostenibilitat i Debeacústica com a empresa col•laboradora 
del Departament.  
 



Vist que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està 
exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori i assigna 
els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les 
zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció 
acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi 
incorporen els usos del sòl. 
 
El Ple, per unanimitat ACORDA:    
 
Primer.- APROVAR inicialment el mapa de capacitat acústica (MCA) del municipi de 
Camprodon 
 
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci relatiu a la present aprovació. 
 
10. RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D E 29.6.2012 
D’APROVACIÓ DEL PROJECTE "RENOVACIÓ INTEGRAL DE PAV IMENTS I SERVEIS 
DE VIALS I ESPAIS URBANS DEL NUCLI HISTÒRIC MODIFIC AT 2012" I SOL·LICITUD 
D’INCLUSIÓ AL PROGRAMA “VIURE AL POBLE MÉS”. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2012 referent a l’aprovació 
del projecte i la sol·licitud al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya de la concessió d’una subvenció en el marc del programa “Viure al 
poble més” per a dur a terme el projecte "Renovació integral de paviments i serveis de vials 
i espais urbans del nucli històric modificat 2012". 
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA:  
 
Únic.-  RATIFICAR l’acord de data 29 de juny de 2012 de la Junta de Govern Local de la 
Corporació, adoptat per raó d’urgència.  
 
 
Abans de passar a precs i preguntes, el Sr. Alcalde, anuncia la presentació, de la seva part, 
d’una moció que no va poder ser inclosa a l’ordre del dia.  
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORD ENANÇA FISCAL 
NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI DE LLAR 
D’INFANTS.  
 
A) Justificació de la urgència:  
 
El Sr. Alcalde justifica la urgència en el fet de que, la proposta no va ser incorporada a 
l’ordre del dia per no disposar de la informació formal de quina seria l’aportació de la 
Generalitat a la llar d’infants quan es va tancar la convocatòria. No obstant, atès que les 
noves tarifes que es proposen per mantenir l’equilibri econòmic financer del servei han 
d’entrar en vigor a principis de curs, és imprescindible que s’aprovi i es publiqui urgentment 
la modificació de l’ordenança fiscal.  
 
El Ple, per unanimitat, aprecia la urgència de la moció presentada. 
 
B) Proposta d’acord:  



 
Vista la proposta de reducció de l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya pel 
funcionament del servei de llar d’infants pel present exercici que es fixa en 875 euros per 
alumne, cosa que suposa una important reducció, en relació amb el conveni subscrit l’any 
2008, establert en 1.600 euros/alumne i també amb l’aportació retallada de l’exercici 2011, 
fixat en 1.200 euros/alumne.   
 
Atesa la impossibilitat d’assumir, amb càrrec a l’hisenda municipal, la totalitat del dèficit que 
aquesta disminució suposa en el finançament del servei. 
 
Vist l’informe tècnic econòmic del servei, en el què es contempla l’increment de les tarifes 
d’aplicació als usuaris. 
 
Verificat que, en relació amb  la taxa per prestació de serveis públics que es modifica, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la  Llei  
d’hisendes locals. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció dels següents  ACORDS: 

 
Primer. - APROVAR provisionalment, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, 
reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants, en els següents termes: 
 
Es modifiquen els articles 5.1 i 6:  
 
Article 5.1 Beneficis fiscals:  
 
1. Els subjectes passius empadronats a Camprodon tindran una bonificació del 22,22 per 
cent  de la quota bàsica del servei.  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:               
 
1.- Quota bàsica, per alumne, al mes: 180,00 € 
2.- Matrícula (per la primera inscripció) 110,00 € 
3.- Material:  

3.1.- De setembre a febrer 
3.2.- De març a juliol  

 
40,00 € 
20,00 € 

4.- Pel servei  A: 1 hora diària de 7,55 a 9 h., al mes:           20,00 € 
5.- Pel servei B: A + 1 hora diària de 17  a 18 h. , al mes: 20,00 € 
6.- Dinar i berenar, al mes 95,00 € 
7.- Dinar i berenar esporàdic, al dia  6,00 € 
8.- Berenar esporàdic, al dia  2,00 € 
9.- Reserva de plaça (alumnes que no comencen al setembre),al mes 50,00 € 
 
Segon .- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de l’ordenança 
modificada, 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 
l’ordenança que entrarà en vigor una vegada publicat i regiran mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Quart .- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, un cop s’hagin aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES: 
 
 
I no havent altres assumptes a tractar, quan són, en punt les nou  del vespre, el Sr. Alcalde 
President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


