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ACTA NÚM. PLE 2013/6 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2013 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:09 hores del dia 27 de setembre de 2013, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària i urgent en 
primera convocatòria, sota la presidència del 
Sr. Esteve Pujol i Badà, alcalde de 
l’Ajuntament i l’assistència 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 l’assumpte inclòs a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
2. APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI. 
 

************************************************************* 
 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ:      
 
De conformitat amb el que estableix l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en compliment del que determinen 
els  articles 4, 5 i 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d' informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans del quinze de març 
de cada any, d'acord amb la informació sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de 
deute públic que prèviament subministri l'Estat, es remetran els marcs pressupostaris a 
mitjà termini en què s'emmarcarà l'elaboració dels seus pressupostos anuals . 
 
Excepcionalment enguany, el Ministeri ha fixat com a data límit el dia 1 d’octubre a les 18 
hores, per a remetre el Marc Pressupostari pels mitjans electrònics i mitjançant la 
signatura electrònica a través de la plataforma habilitada per l'Oficina Virtual per a la 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals.  
 
Correspon al Ple de l'entitat local , l'aprovació del Marc Pressupostari, elaborat pel 
Regidor delegat i proposat, de conformitat amb l'article 22.2.e ) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En conseqüència, no havent estat possible la confecció de la proposta amb major 
antelació, es proposa al Ple l’acceptació de la justificació de la urgència i la ratificació de 

Assistents: 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA  
JORDI BATCHELLI AULINAS  
DANIEL BIRBA CUFFI 

 

 
S’excusen: 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JOSEP ROCA MONFORT 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
 

 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 



 

2 
 

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

la convocatòria de la present sessió plenària amb aquest caràcter, d’acord amb el que 
estableix l’article  46.2.b) de la Llei reguladora de les bases del règim local.  
 
Per unanimitat dels assistents s’APROVA  la justificació de la urgència.  
 
 
2. APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 
 
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, en relació amb el 
que estableix l’Art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 . 
e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vistos els informes de Secretaria intervenció en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable i sobre l'elaboració del marc pressupostari a mitjà termini. 
 
Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el marc pressupostari a mitjà termini elaborat per aquesta entitat local 
que servirà de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat. 
 
SEGON. Remetre el marc pressupostari a mitjà  termini de l'Ajuntament al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l'efecte. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels sis membres 
presents a la sessió.  

 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 19:16 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 
 
 


