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ACTA NÚM. PLE 2013/4 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL  

DIA 26 DE JULIOL DE 2013 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:15 hores del dia 26 de juliol de 2013, 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. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ DEL REGIDOR JOSEP ANTON ROVELLÓ 

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

3. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ I D'APROVACIÓ DE CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE 
VILALLONGA DE TER PER LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE LA FONT DE LES DOUS. 

4. ACORD D'ADHESIÓ AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I DE 
DELEGACIÓ PER L'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC. 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI I ELS ESTATUTS RELATIUS A 
L'AGRUPAMENT EUROPEU DE COOPERACIO TERRITORIAL (AECT) "PAIS D'ART I 
D'HISTORIA TRANSFRONTERER LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER".  

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL 
D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.  

7. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS. 

8. REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME 
DE GIRONA DE DATA 2 DE MAIG DE 2013. MODIFICACIÓ CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.  

9. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE 
LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2014. 

10. MOCIÓ D'ADOPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS 
ARXIUS (DUA).   

11. MOCIÓ D'ADHESIÓ AL "PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE 
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA".    

12. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
13. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 
14. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA 

Assistents: 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 

 S’incorpora iniciada la sessió  
SÒNIA RIÑÉ CALERO 
S’excusen: 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
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15. PRECS I PREGUNTES 
 

************************************************************* 
 
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la sessió ordinària de 31/05/2013, per 
unanimitat dels assistentes.  
 
2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ DEL REGIDOR JOSEP ANTON 
ROVELLÓ MARTÍ A EFECTES DE LA SEVA SUBSTITUCIÓ COM A MEMBRE DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
Produïda la renúncia al càrrec del Sr. Josep Anton Rovelló i Martí, Regidor d’aquest 
Ajuntament, el dia 2 de juliol de 2013, 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 què, 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.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec del Sr. Josep Anton Rovelló i 
Martí Regidor d’aquest Ajuntament, el dia 2 de juliol de 2013, 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 del Sr. Francesc Repiso i Muñoz, que és el següent candidat 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.  
 
3.PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ I D'APROVACIÓ DE CONVENI AMB 
L'AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER PER LA CAPTACIÓ D'AIGUA DE LA 
FONT DE LES DOUS. 
 
L’Ajuntament de Camprodon, realitza l’aprofitament hidràulic de l’aigua de la Font de les 
Dous, situada en terrenys de titularitat de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter,  des de l’any 
1967 amb destí al consum de la població.  
 
A l’objecte de regularitzar aquest aprofitament, aquest ajuntament  va procedir a sol·licitar 
el dia 20 de novembre de 1967 la concessió d’aquesta captació davant la Comissaria 
d’Aigües del Pirineu Oriental i posteriorment, amb data 22 de gener de 1973,  va signar 
un conveni amb el titular de la concessió de l’aigua de la riera d’Abella (de la qual és 
tributària la Font de les Dous), Hijos de José Bassols, S.A. (expedient 21.224 de la 
C.A.P.O), pel qual va pagar la quantitat de 498.454.- pessetes en concepte 
d’indemnització de perjudicis. 
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Malgrat  els tràmits efectuats, no hi ha constància formal de la resolució d’aquell 
expedient, motiu pel qual, des del dia 8 d’agost de 2005,  l’Ajuntament de Camprodon, 
tramita davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una nova sol·licitud de concessió 
d’aigües, segons expedient CC2005000390, en la qual consten les següents captacions: 
Pou La Forcarà 1, Pou La Forcarà 2, Captació Bona Font i Font de les Dous.  
  
Per resolució de l’ACA de 10 de maig de 2013 es va denegar la concessió de la font de 
les Dous per no haver pogut acreditar l’autorització del propietari de la finca, en aquest 
cas, l’Ajuntament de Vilallonga de Ter.  En concret,  en informe de la Cap del 
Departament de Concessions, de 15 de setembre de 2010 es conclou que “No pot 
informar-se favorablement l’atorgament d’aquesta concessió a favor del sol·licitant, fins 
que no s’esmeni la manca de títol sobre la captació, la qual cosa podrà acreditar-se 
mitjançant un acord entre les parts implicades.”.  
 
L’Ajuntament de Vilallonga de Ter va emetre un informe, en data 14 d’octubre de 2005, 
desfavorable a la concessió de la captació de la font de les Dous a favor de l’Ajuntament 
de Camprodon, per considerar que prèviament s’hauria de disposar d’un conveni al 
respecte entre els dos ajuntaments.   No obstant, en data  10 de maig de 2012 
l’Ajuntament de Vilallonga de Ter va atorgar llicència municipal per a l’execució de les  
obres d’adequació al Decret 140/2003 de la captació d’aigua de la Font de les Dous; i 
sempre ha mostrat la seva millor predisposició a l’establiment d’un conveni que permeti  
la regularització de la concessió de la captació.  
 
A aquest respecte, l’Ajuntament de Camprodon, també s’ha mostrat disposat a formalitzar 
el conveni en qüestió i amb aquest objectiu s’ha procedit a la redacció de la present 
proposta d’acord i la minuta de conveni que s’adjunta com a annex, a la vista de la qual  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.-  APROVAR el conveni amb l’Ajuntament de Vilallonga de Ter pel qual 
s’autoritza la captació d’aigua de la font de les Dous a favor de l’Ajuntament de 
Camprodon amb destí al consum de la població, d’acord amb els termes que es contenen 
en la minuta que s’adjunta com a annex al present acord i del qual forma part 
inseparable.  
 
SEGON.-  INSTAR  i facultar al Sr. Alcalde per la signatura del referit conveni i quantes 
actuacions consideri necessàries per la seva correcta implementació.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter  i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
4. ACORD D'ADHESIÓ AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I DE 
DELEGACIÓ PER L'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC. 
 
Vistos els estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona aprovats el 24 de març de 
2009 i públics al BOP núm. 112 de 12 de juny de 2009, 
 
Un cop considerada la conveniència d’adherir-se al Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, 
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El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- ADHERIR-SE, de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona; APROVAR els estatuts que consten a l’expedient 
i publicats al BOP de Girona núm. 112, de 12 de juny de 2009. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions a l’expedient, 
l’acord quedarà aprovat definitivament. 
 
Segon.- DELEGAR al Consorci de les Vies Verdes de Girona la realització, en nom de 
l’Ajuntament de Camprodon, els tràmits d’informació pública de l’acord d’adhesió amb la 
finalitat de realitzar-los conjuntament habilitant i facultant expressament el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona per a la signatura dels documents que siguin necessaris.  
 
Tercer.- FACULTAR, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’Alcalde per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIO DEL CONVENI I ELS ESTATUTS RELATIUS A 
L'AGRUPAMENT EUROPEU DE COOPERACIO TERRITORIAL (AECT) "PAIS D'ART I 
D'HISTORIA TRANSFRONTERER LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER".  
 
Atesa l’obtenció del distintiu de País d’Art i d’Història, expedit pel Ministeri francès de 
Cultura i Comunicació, el 14 de gener de 2010. 
 
Tenint en compte la proposta de conveni del País d’Art i d’Història, que té com a 
objectius : 
 
- Promoure la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística, i valorar el patrimoni. 
- Desenvolupar una política per : 

a) Sensibilitzar els polítics, els habitants i els professionals sobre l’arquitectura, el 
paisatge, i el patrimoni material i immaterial del seu territori. 
b) Iniciar als més joves en el coneixement de l’arquitectura i el patrimoni. 
c) Acollir i sensibilitzar el visitant en relació al nostre patrimoni. 

 
- Millorar l’atractiu del territori i permetre’n el desenvolupament cultural a través del 
foment d’un turisme de qualitat. 
- Aprofitar i fer difusió dels resultats de la recerca i tenir en compte tots els recursos del 
territori. 
- Establir una plataforma de debat i coordinació (d’intercanvi d’experiències i 
metodologies). 
- Comunicar, difondre i promoure el patrimoni material i immaterial, i la seva arquitectura i 
paisatge. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Camprodon en tant que membre de 
l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter “, que 
tindrà la seva seu en la municipi de Prats de Molló la Presta (França). 
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Segon.- Aprovar el Conveni i els Estatuts de l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer 
Les Valls Catalanes del Tec i del Ter “, que s’adjunten com a Annex. 
 
Tercer.- Aprovar la participació financera de l’Ajuntament de Camprodon a l’AECT “ País 
d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter” en la forma d’una 
quota anual de 1,75 € per habitant. 
 
Quart.- Designar al Sr. Esteve Pujol i Badà com a delegat titular, i que representarà tres 
(3) vots a l’Assemblea d’aquest òrgan transfronterer i designar a la Sra. Sònia Riñé 
Calero com a delegada suplent. 
 
Cinquè.- Autoritzar a l’alcalde per signar el Conveni i els estatuts, i tots els documents 
relatius a l’AECT “ País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del 
Ter”. 
 
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL 
D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de maig de 2013 , va aprovar inicialment la 
nova ordenança municipal d’ocupació de la via pública.  
  
Vist durant el termini d’exposició al públic, ha estat registrat un escrit amb RE 1120/2013 de 
28.6.2013, signat pel Sr. Albert Bassols Basagaña, en el qual exposa:  
 

1. Discrepa en el redactat de l’article 19.2,  degut a que considera que si s’ocupa el 
50% del carrer València, no es podrà permetre el pas de gegants, trenet, 
carrosses, etc; i es perdrà l’encant de passejar-hi.  

2. En relació amb l’article 19.3, considera que es podria deixar ocupar una part de 
la plaça Cèsar August Torres.  

3. Expressa la seva opinió en relació a diferents aspectes que caldria, al seu 
entendre, regular tant en relació a la zona de vianants com de la càrrega i 
descàrrega de mercaderies durant els dies de màxima afluència turística 

 
Demanant la modificació de l’article 19 en els termes expressats; desplaçar els jocs de la 
mainada als parcs; ampliar els talls del trànsit rodat a altres carrers, i limitar l’horari de 
càrrega i descàrrega en determinats dies i èpoques.  
 
Atès que del contingut de l’escrit no es desprèn cap tipus d’argumentació jurídica que posi 
en dubte la legalitat del text ni la correcta tramitació de l’ordenança aprovada inicialment per 
l’Ajuntament el dia 31 de maig de 2013; més enllà d’expressar un criteri distint al que ha 
adoptat l’Ajuntament en els aspectes concrets que s’hi esmenten.  
 
Atès que l’aprovació de l’ordenança és competència del  Ple de l’Ajuntament, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següent  ACORD: 
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Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades amb data 28.6.2013, pel Sr. Albert 
Bassols Basagaña, segons la motivació expressada.  
 
Segon.- APROVAR definitivament l’ordenança municipal d’ocupació de la via pública.  
  
Tercer.- PUBLICAR el text de l’ordenança de conformitat amb l’article 178.2.del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS. 
 
Quart.- FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest 
acord. 
 
7. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS. 
 
Vistes les consecutives reduccions de l’aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya pel funcionament del servei de llar d’infants des del curs 2009-2010, així com 
la reducció en el nombre d’alumnes inscrits degut a les dificultats econòmiques de les 
famílies.  
 
Atesa la impossibilitat d’assumir, amb càrrec a la hisenda municipal, la totalitat del dèficit 
que aquesta disminució suposa en el finançament del servei. 
 
Vist l’informe tècnic econòmic del servei, en el que 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. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
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: 
 
A) Es modifica l’article 5:  
 
Article 5 - Beneficis fiscals 
 
1. Els subjectes passius empadronats a Camprodon tindran una bonificació del 22,25 per 
cent  de la quota bàsica del servei.  
 
B) Es modifica l’article 6:  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
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1.- Quota bàsica, per alumne, al mes: 184,70 €
2.- Matrícula (per la primera inscripció) 112,90 €
3.- Reserva de plaça, amb preinscripció, al mes  51,30 €
4.- Incorporació sense preinscripció, al mes  51,30 €
5.- Material:  

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

41,00 €
20,50 €

5.- Pel servei d’acollida A: 1/2  hora diària, al mes:           20,50 €
6.- Pel servei d’acollida B: 1 hora diària, al mes: 41,00 €
7.- Pel servei d’acollida C:  esporàdica (<de 4 dies), al dia  4,10 €
8.- Dinar i berenar, al mes 97,50 €
9.- Dinar i berenar esporàdic, al dia  6,20 €
10.- Berenar esporàdic, al dia  2,10 €
 
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. 
 
 
8. REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL 
D'URBANISME DE GIRONA DE DATA 2 DE MAIG DE 2013. MODIFICACIÓ CATÀLEG 
DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.  
 
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 2 de maig de 2013, 
donant conformitat al text refós de la Modificació 1/2011 del Pla especial del catàleg de 
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, promoguda per l’Ajuntament de Camprodon, 
publicat al DOGC núm. 6418 de 16.7.2013,  en compliment de l’acord d’aprovació 
definitiva de data 19 de juliol de 2012, excloent d’ofici la fitxa núm. 171. Can Bernat Pelut 
del Catàleg i incloent-la en l’inventari de ruïnes.  
 
Vist que la documentació complementària aportada en relació a la fitxa núm. 171. Can 
Bernat Pelut del Catàleg ha estat justificada adequadament i que es compleixen les 
condicions per considerar la viabilitat de la recuperació de la ruïna (directrius sobre l’estat 
actual de la ruïna, facilitat d’accés i de la implantació de serveis), aportant nou plànol de 
situació.  
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El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- REQUERIR expressament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
perquè derogui, en part, l’acord de data 2 de maig de 2013, relatiu a l’exclusió d’ofici la 
fitxa núm. 171. Can Bernat Pelut del Catàleg i incloent-la en l’inventari de ruïnes, per ser 
lesiu per als interessos d'aquesta Corporació, pels motius expressats anteriorment. 
 
El present requeriment s'efectua dintre del termini de dos mesos des de la publicació  
publicat al DOGC núm. 6418 de 16.7.2013, de l’esmentat acord.  
   
Segon.- ENTENDRE rebutjat el requeriment si, dintre del mes següent a la seva recepció, 
l'Administració a la qual va dirigit no ho contestés. 
 
 
9. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ PER A 
L'ESTABLIMENT DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2014. 
 
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 21 i 23 de juny de 
2014. 
 
Segon.- Notificar aquest acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Quan són les 22:35 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Sònia Riñé. 
 
10. MOCIÓ D'ADOPCIÓ INSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE 
ELS ARXIUS (DUA).   
 
Vist l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de data 18 de juny de 
2013, adoptant institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 
 
Atès que el Consell Internacional d’Arxius va elaborar i aprovar la Declaració Universal 
sobre els Arxius l’any 2010 i que la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a 
l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a Conferència General celebrada a Paris 
el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració 
i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar 
estratègies i programes en el futur en el seu respectiu àmbit nacional.  
 
Vist que la Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de 
reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa i en la rendició 
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de comptes democràtica, com en la preservació de la memòria social col·lectiva, i en la 
investigació històrica.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- ADOPTAR institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO,  
el text de la qual es transcriu a continuació:  
 
Declaració Universal sobre els Arxius: “Els arxius registren decisions, accions i memòria. 
Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en 
generació. Els documents són gestionats des del seu origen amb la finalitat de preservar-
ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la 
transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen 
un paper essencial en el desenvolupament de la societat i contribueixen a la constitució i 
salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el 
nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la 
ciutadania i millora la qualitat de vida. Per això, nosaltres reconeixem: - el caràcter únic 
dels arxius com a testimoni i reflex de l’evolució de les societats; - el caràcter essencial 
dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a protegir els 
drets de la ciutadania, per a l’establiment de la memòria individual i col·lectiva, per a la 
comprensió del passat, de la documentació del present i l’orientació d’actuacions futures; 
- la diversitat dels arxius permet deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat; 
- la multiplicitat de suports en els quals han estat creats els documents, ja sigui el paper, 
l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; - el paper dels arxivers els 
quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la 
societat en la mesura que garanteixen el procés de creació dels documents, els 
seleccionen i els conserven per al seu ús; - la responsabilitat de tots –ciutadans, 
administradors i càrrecs públics, propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i 
altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius; Per tant, hem 
decidit treballar conjuntament  per tal que: - S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis 
apropiades en matèria d’arxius; - la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament 
en el si de tots els organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els 
documents en el transcurs de les seves activitats; - es dotin els arxius amb els recursos 
adequats que n’assegurin la correcta administració, amb previsió de contractació de 
professionals degudament formats; - els arxius siguin gestionats i preservats en les 
condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu 
ús; - els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets 
de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris; - els arxius siguin utilitzats 
per a promoure l’exercici responsable de la ciutadania”. 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord a la Diputació de Girona.  
 
11. MOCIÓ D'ADHESIÓ AL "PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE 
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA".    
 
Vist el “Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de 
Catalunya” firmat a Barcelona amb data 5 de juliol de 2013 pel president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
pel president de la Diputació de Barcelona, el vicepresident de la Diputació de Tarragona, 
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el president de la Diputació de Girona, el president de la Diputació de Lleida, la secretària 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el president del Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, president del Consell de Col·legis de 
Procuradors dels Tribunals de Catalunya, president de l’Associació Catalana de Municipis 
i president de la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon al “Protocol d’execució de 
les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya”  firmat a Barcelona amb 
data 5 de juliol de 2013. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
12. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
05.06.13 Sol·licitant a l’ajuntament de Vilallonga de Ter que incorpori al pla 

urbanístic el perímetre de protecció fixat a l’entorn de la captació de la 
Bona Font.  

06.06.13 Requeriment documentació primera ocupació c/. Assuca Gran 627 Font 
Rubí. 

06.06.13 Contracte de treball de relleu.  
06.06.13 Contracte de treball per jubilació parcial.  
10.06.13 Presa de coneixement canvi titularitat activitat c/. Sant Roc, 4 PB.  
26.06.13 Cessament interventora accidental.  
01.07.13 Contractes temporals manteniment piscina i socorristes.  
04.07.13 Requeriment companyia AXA cobertura de la pòlissa de responsabilitat 

civil.  
08.07.13 Presa de coneixement activitat pl. CA Torras, 6 PB.  
08.07.13 Presa de coneixement canvi titularitat activitat c/. València, 20 PB.  
08.07.13 Presa de coneixement activitat c/. Vila Riera, 6 PB.  
08.07.13 Requeriment documentació llicència d’obres c/. Major de Font Rubí, núm. 

350.  
09.07.13 Requeriment de cessament de qualsevol activitat no legalitzada a la 

Cabanya del Molladar. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
13. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords aprovats en les sessions celebrades per la 
Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària del Ple, que consten 
en les actes següents, degudament aprovades:  
 
Núm. d’acta     Data de la sessió  
2013/17    24 de maig de 2013 



 

11 
 

Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

2013/18    7 de juny de 2013 
2013/19    14 de juny de 2013 
2013/20    28 de juny de 2013 
2013/21    5 de juliol de 2013 
 
 
14. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les següents actuacions efectuades i comunicacions 
rebudes: 
 

a) Interposició recurs contenciós administratiu contra la resolució de la 
Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals de 15 de març de 2013, desestimant el requeriment previ 
interposat contra la resolució del Director General d’Administració Local 
GRI/3212/2012, de 20 de novembre de 2012.  

b) Decret 150/43 del Jutjat Mercantil 1 Girona d’arxiu demanda Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE).  

c) Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per reducció de jornada a la  Llar 
d’Infants Municipal “Nins”.  

d) Aprovació definitiva modificació de l’ordenança fiscal núm. 11 d’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.  

e) Aprovació definitiva modificació de l’ordenança municipal de bon govern. 
 

 
Especialment es dóna compte al Ple pel seu coneixement i ratificació:  
  
INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST.  
 
En compliment del que disposa l’article 10 del RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (FFPP), i d’acord amb el que 
regula l’article 10 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, es dóna compte al 
Ple de l’informe d’intervenció que va ser remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica el dia 15 de juliol de 2013. 
 
 
RELACIÓ D'OBLIGACIONS PENDENTS REMESA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
En compliment del que disposa el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra 
la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb 
problemes financers, es dóna compte al Ple de la relació  d’obligacions pendents de 
pagament amb els proveïdors comptabilitzades amb anterioritat al 31 de maig de 2013 
que va ser remesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica el 
dia 18 de juliol de 2013. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
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No havent altres assumptes a tractar, quan són les 23:26 hores, el Sr. Alcalde President 
dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


