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ACTA NÚM. PLE2014/1 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE 
FEBRER DE 2014 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:07 hores del dia 21 de febrer de 2014, 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 dels membres 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
2. CONVENI URBANÍSTIC PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE 

CAMPRODON NÚM. 1/2014. C/. FREIXENET, 21.  
3. CONVENI URBANÍSTIC PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE 

CAMPRODON NÚM. 2/2014. FONT RUBÍ.  
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIONS PUNTUALS PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ 1-8/2014.  
5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. 
6. INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU I NOMENAMENT DE 

LLETRAT. RESOLUCIÓ SOBRE L’EXPEDIENT NÚM. 82.326/00.  
7. APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 

L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

8. MOCIÓ SOBRE EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA 
9. DECRETS  
10. JUNTES DE GOVERN  
11. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
12. PRECS I PREGUNTES 

 
************************************************************* 

 
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions celebrades en 
dates 29 de novembre de 2013, ordinària, i 20 de desembre de 2013, extraordinària, que 
resulten aprovades per unanimitat dels assistents.  
 

Assistents: 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 

 

S’excusa:  
JORDI BATCHELLI AULINAS 
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2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC PER LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE CAMPRODON NÚM. 01/2014. C/. FREIXENET, 21. 
 
Amb l’objectiu de millorar la política de conservació i  rehabilitació d’elements  
arquitectònics i artístics de les finques del Catàleg de Béns Protegits del PGOU de 
Camprodon, en data 17 de gener de 2014 ha estat signat pel Sr. Alcalde de  l’Ajuntament 
de Camprodon i el Sr. Josep Batlle Colomer el “Conveni urbanístic per la modificació 
puntual del PGOU de Camprodon núm. 01/2014” que té per a objecte la rehabilitació 
immediata de l’edifici catalogat situat al carrer Freixenet, 21 i la creació d’un equipament 
privat destinat a usos residencials col·lectius a materialitzar en una nova edificació 
exempta dins la parcel·la, que requereix l’increment del sostre edificable de la parcel·la 
que es preveu:  
 
     Edifici existent  Ampliació  Sostre Total  
Planta semisoterrani   197,24 m2   185,76 m2 
Planta baixa    202,24 m2   131,26 m2 
Planta primera   202,24 m2   131,26 m2 
Planta segona   178,80 m2   -------------- 
 
Sumes    780,52 m2   448,28 m2   1.228,80 m2 
 
Paral·lelament, el conveni contempla, l’obligació d’execució immediata d’actuacions de 
conservació de l’edifici consistents en la reconstrucció fidedigna de les parts 
enderrocades de l’edificació original, pel que fa a la seva volumetria, teulades, 
tractaments de façanes; així com el tractament  de l’espai lliure de parcel·la per a deixar-
lo en les condicions de decòrum exigibles. I a aquest efecte, el projecte d’obres d’aquesta 
primera fase es presentarà a l’ajuntament en el termini màxim de dos mesos des de la 
data de signatura del conveni, i les obres  caldrà que s’efectuïn simultàniament a la 
tramitació de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana, que promou 
l’ajuntament de Camprodon,  i  s’hauran d’acabar, en tot cas, dins el transcurs de l’any 
2014. 
 
El conveni urbanístic es formalitza a l’empara d’allò establert en l’article 104 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, i en conseqüència subjecte a les obligacions derivades de la 
publicitat a que està sotmès el seu tràmit d’aprovació. 
 
El propi conveni estableix que la seva eficàcia resta condicionada a l’aprovació per part 
del Ple de l’Ajuntament de Camprodon, i en conseqüència es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el “Conveni urbanístic per la modificació puntual del PGOU de 
Camprodon núm. 01/2014” que té per a objecte la rehabilitació immediata de l’edifici 
catalogat situat al carrer Freixenet, 21 i la creació d’un equipament privat destinat a usos 
residencials col·lectius. 
 
Segon.- RATIFICAR les gestions realitzades per l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i 
Badà en nom i representació de l'Ajuntament consistents en la formalització del conveni 
aprovat. 
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Tercer.- INTEGRAR un exemplar complet del text definitiu del conveni urbanístic aprovat i 
de la seva documentació annexa en l’expedient de modificació puntual del PGOU 1/2014. 
 
El Sr. Alcalde explica que a la reunió de la comissió de portaveus es va explicar el procés 
de negociació i el contingut del conveni, que va ser considerat correcte per part de tots 
els grups municipals.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que formen el Ple de l’Ajuntament.  
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC PER LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU DE CAMPRODON NÚM. 2/2014. FONT RUBÍ. 
 
Amb l’objectiu regularitzar la situació creada per la confusió en els límits de la parcel·la 
133-Bis amb una nova edificació construïda, en part, sobre aquella parcel·la urbana, 
procedent de l’heretat denominada Font Rubí;  en data 7 de desembre de 2012 es va 
signar pel Sr. Alcalde de  l’Ajuntament de Camprodon i els senyors Carlos Hortet i Grau, 
Antonio Hortet i Gausach i José Martí Centellas el “Conveni urbanístic per la modificació 
puntual del PGOU de Camprodon núm. 01/2012” que té per a objecte: 
 
a) Augmentar la qualificació de parc urbà (Clau 2.1) amb la incorporació de la parcel·la 
337 de Font Rubí, i per tant que la parcel·la esmentada passi a formar part del sistema 
local esmentat, ampliant el sistema local de parc urbà amb la superfície de la finca, o 
sigui, amb tres-cents quaranta amb noranta metres quadrats (340,90 m²). 
 
b) Modificar el límit de  la zona ciutat jardí, subzona ciutat jardí familiar, categoria II per 
recuperar el mateix límit que es trobava grafiat en l’anterior planejament, ampliant la  
zona de ciutat jardí (8), subzona de ciutat jardí familiar, categoria II (Clau 8.2) amb la 
mateixa superfície que la contemplada en el planejament anterior al vigent des de l’any 
2000. 
 
c) Legalitzar la nova edificació i tanques existents a la parcel·la 133-Bis. 
 
Paral·lelament, el conveni contempla, les obligacions següents:   
 
1. El titular de la parcel·la 133-Bis (FINCA 1 del conveni), senyor Hortet Grau, es 

compromet a adquirir la porció de terreny de la FINCA 2, requalificada (de clau 2.1 a 
clau 8.2) que limita a l’oest de la seva parcel·la, als efectes de que aquesta porció de 
terreny sigui agregada a dita finca 1. En aquest sentit, els cotitulars de la FINCA 2, 
senyors Hortet Gausach i Martí Centelles,  es comprometen a transmetre al senyor 
Hortet Grau el ple domini de dita porció de terreny.  

 
2. Per tal de dur a terme la transmissió esmentada, els propietaris sol·licitaran llicència 

de segregació de la porció del citat terreny i agregació de dita porció a la FINCA 1 en 
el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la 
modificació del planejament general objecte d’aquest conveni en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
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3. Simultàniament a la segregació i agregació d’aquella part de la FINCA 2, a la FINCA 
1,  es produirà la cessió a l’Ajuntament de Camprodon de la FINCA 3 (la parcel·la 337 
de Font Rubí). 

 
4. Publicada l’aprovació definitiva del planejament general modificat de conformitat amb 

aquest conveni urbanístic, el senyor Hortet Grau, en el termini màxim de dos mesos a 
comptar des de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, s’obliga a presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Camprodon 
sol·licitud de legalització de la nova construcció i instal·lació de les tanques 
separadores dels límits de la parcel·la. 

 
El conveni urbanístic es formalitza a l’empara d’allò establert en l’article 104 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 
els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, i en conseqüència subjecte a les obligacions derivades de la 
publicitat a que està sotmès el seu tràmit d’aprovació. 
 
El propi conveni estableix que la seva eficàcia resta condicionada a l’aprovació per part 
del Ple de l’Ajuntament de Camprodon, i en conseqüència es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el “Conveni urbanístic per la modificació puntual del PGOU de 
Camprodon núm. 2/2014” que té per a objecte l’ampliació del sistema local de parc urbà 
(Clau 2.1) i la modificació del límit de  la zona ciutat jardí, subzona ciutat jardí familiar, 
categoria II; en la zona de Font Rubí. 
 
Segon.- RATIFICAR les gestions realitzades per l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i 
Badà en nom i representació de l'Ajuntament consistents en la formalització del conveni 
aprovat. 
 
Tercer.- INTEGRAR un exemplar complet del text definitiu del conveni urbanístic aprovat i 
de la seva documentació annexa en l’expedient de modificació puntual del PGOU 2/2014. 
 
Quart.-  EXPOSAR al públic i publicar anunci del present acord i el text definitiu complet 
del conveni urbanístic dins del mes següent a la seva aprovació, al B.O.P. de Girona, en 
el tauler d’anuncis de la Corporació i al web oficial de l’Ajuntament de Camprodon, 
d’acord amb el que disposa l’art. 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
El Sr. Alcalde, d’igual forma que en el punt anterior,  explica que a la reunió de la 
comissió de portaveus es va explicar el procés de negociació i el contingut del conveni, 
havent estat considerat, igualment correcte per part de tots els grups municipals.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que formen el Ple de l’Ajuntament.  
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIONS PUNTUALS PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ 1-8/2014.  
 
Vist que el ple de l’Ajuntament en els anteriors acords, ha aprovat els convenis 
urbanístics següents:  
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 Conveni urbanístic per la modificació puntual del PGOU de Camprodon núm. 

01/2014 que té per a objecte la rehabilitació immediata de l’edifici catalogat situat 
al carrer Freixenet, 21 i la creació d’un equipament privat destinat a usos 
residencials col·lectius. 
 

 Conveni urbanístic per la modificació puntual del PGOU de Camprodon núm. 
1/2012 (2/2014) (ampliació del sistema local de parc urbà (Clau 2.1) i modificació 
del límit de  la zona ciutat jardí, subzona ciutat jardí familiar, categoria II; en la 
zona de Font Rubí). 

 
Vist el document “Modificacions Puntuals 1-8/2014 del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Camprodon” de data febrer 2014, redactat per l’arquitecte Ramon Fortet i Bru que fa 
referència als següents punts: 
 

1. Reordenació de l’edificació i usos de la finca de Can Roig. (C/. Freixenet, 21). 
 

2.  Ampliació de l’extensió de zona verda de la Font de l’Àliga, i ajustament del límit 
d’una parcel·la a Font Rubí.  

 
3.  Ajustament de l’emplaçament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Font 

Rubí.  
 

4. Ampliació de l’àmbit dels terrenys destinats pel Pla General a càmping, a la zona 
de Creixenturri. 

 
5.  Reordenació de les condicions d’edificació del subsòl i cessions de la Unitat 

d’Actuació UA 11, Jardins de l’antic Hotel Rigat.  
 

6. Reordenació volumètrica de l’edificació de la finca núm. 1 de l’Avgda. Maristany.  
 

7. Condicions per a la ubicació d’ascensors en edificis existents.  
 

8. Modificació de determinats articles de les Normes Urbanístiques relatives a:  
 Usos admesos a la Zona d’Eixample.  
 Regulació de les edificacions auxiliars a l’espai interior d’illa a la Zona 

d’Eixample.  
 Agrupació d’habitatges a la zona de Ciutat Jardí. Cat. 1.  

 
 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
                                                                                                                                                                       
Primer. APROVAR inicialment les modificacions puntuals 1-8/2014 del Pla General 
d’ordenació urbana, redactades per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru. 
     
Segon.- SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant un mes que es comptarà a partir 
de la data de l'última publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes 
divulgació en l’àmbit municipal, als taulers d'anuncis municipals i al web municipal.  
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Tercer.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials d’acord amb l’apartat 5 de l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Quart.- APROVAR, la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, 
rehabilitació, enderrocament de construccions, i d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets, en l’àmbit d’actuació que s’identifica gràficament en els plànols de les 
modificacions puntuals; d’acord amb el que disposen els articles 73.3 i 74 del TRLUC; pel 
període de tramitació de la modificació del Pla General, i com a màxim durant  un any.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que formen el Ple de l’Ajuntament.  
 
5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. 
 
Vista la proposta de modificació de la tarifa de l’aigua presentada per l’empresa SOREA, 
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Font Rubí, consistent en 
l’increment de les quotes de la taxa per la prestació del servei regulades en l’article 6.1 de 
l’ordenança fiscal núm. 20.  
 
Verificat que, d’acord amb l’estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei 
de subministrament d’aigua potable a la urbanització Font Rubí, presentat a l’efecte,  
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. 
 
Vist que l’Associació de Veïns de Font Rubí ha manifestat la seva conformitat amb la 
modificació de les tarifes que es proposen.  
 
Vist l’informe tècnic econòmic del servei, en el que es contempla l’increment de les tarifes 
d’aplicació als usuaris, 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment, la  modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 de 
subministrament d’aigua en els següents termes: 
 
Es modifica l’art. 6.1., tarifa tercera, amb el següent contingut: 
 
Tarifa Tercera. Subministrament aigua a Font Rubí: 
 

 
Tarifes 

 
Descripció 

 
Euros 

1 Quota de servei al mes 11,01 € 
2 de   0  a 6 m3/mes 0,6055 € 
3 Excés de 6 m3, m3/mes 0,9015 € 
4 Conservació abonat/ mes   0,75 € 
5 Quota d’inversió abonat/mes 4,7277 € 
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6 Repercussió Llei 5/2012 - 
 
 
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 regirà 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 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, 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 aquesta proposta va quedar ajornada a l’octubre, quan es van 
aprovar les modificacions de les altres ordenances fiscals, a l’espera de que l’Associació 
de Veïns de Font Rubí mostrés la seva conformitat, cosa que s’ha produït recentment.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que formen el Ple de l’Ajuntament.  
 
6. INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU I NOMENAMENT DE 
LLETRAT. RESOLUCIÓ SOBRE L’EXPEDIENT NÚM. 82.326/00.  
 
En data de 20 de febrer de 2012 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de 
Camprodon i el Consell Català de l’Esport pel qual es va atorgar una subvenció a aquest 
Ajuntament pel finançament de l’obra de reforma del camp de futbol municipal, per import 
de 75.000,- euros.  
 
En data 12/06/2013 el Consell Català de l’Esport va notificar la resolució de 03/06/2013, 
per la qual declarà, unilateralment, la ineficàcia, per causes sobrevingudes, del conveni 
signat i l’arxiu del l’expedient seguit amb número 82.306/00.  
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon, en fidel compliment de les obligacions adquirides 
amb la signatura del referit conveni de 20/02/2012, va procedir a l’execució de l’obra 
d’acord amb el projecte aprovat i, en conseqüència, va procedir a la contractació i 
reconeixement d’obligacions econòmiques front el contractista de l’obra,  a les quals ha 
de donar compliment a través de la subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport. 
 
Atès que dels fets i les circumstàncies referides, el Consell Català de l’Esport va ser 
coneixedor a través de les comunicacions periòdiques, puntuals i formals de l’Ajuntament 
de Camprodon, i en cap moment del procés de contractació i execució de l’obra va 
comunicar cap tipus d’objecció ni impediment i, en conseqüència, l’Ajuntament de 
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Camprodon ha obrat, en tot moment, comptant amb el suport, el vistiplau i la complicitat 
del Consell Català de l’Esport.  
 
Atès que el conveni signat expressa que amb data 06/07/2010, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, va autoritzar al Consell Català de l’Esport a atorgar a 
l’Ajuntament de Camprodon una subvenció de 139.843,00 euros per a l’actuació de 
“Reforma del camp de futbol”; i deixa constància de l’existència del conveni signat el 
30/09/2010 entre el Departament de la Vicepresidència, el Consell Català de l’Esport i 
l’Institut Català de Finances, en el qual es van establir les condicions del programa de 
finançament d’inversions en instal·lacions i equipaments esportius inclosos en el PIEC; 
sense cap altre condicionant que pugui justificar apartar-se de l’estricte compliment dels 
pactes que s’hi contenen i d’acord amb el significat de les seves expressions gramaticals.  
 
Atès que les obres  de reforma del camp de futbol municipal van esser totalment 
executades, recepcionadas i lliurades a l’ús públic d’acord amb el projecte i el destí 
aprovats pel Consell Català de l’Esport; motiu pel qual, en data 01/08/2013 aquest 
Ajuntament va procedir a interposar la corresponent reclamació prèvia a la via 
contenciosa administrativa contra la resolució de 03/06/2013 per la qual es declarà, 
unilateralment, la ineficàcia,  del conveni signat.  
 
Atès que hom considera que la resolució que declara unilateralment la ineficàcia d’un 
conveni que ha servit de base per a l’execució d’unes obres que ja estan acabades és 
contrària als principis de bona fe, confiança legítima i seguretat jurídica que han de 
presidir tota actuació administrativa. I situa al Consell Català de l’Esport lluny del 
compliment dels objectius bàsics que justifiquen la seva existència. 
 
Comprovat que la referida decisió (arbitrària i unilateral) del President del Consell Català 
de l’Esport comporta l’assumpció de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis 
causats a l’Ajuntament de Camprodon consistents en la mateixa quantia de la subvenció 
revocada (75.000,- euros) més els interessos i les costes que es meritin, calculats 
prudencialment en la quantitat de 22.500,- euros, sense perjudici d’ulterior liquidació.    
 
Vist l’informe del Secretari interventor, favorable a la proposta, al Ple es proposa l’adopció 
del següent ACORD:  
 
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució 03/06/2013, 
per la qual es declara la ineficàcia, per causes sobrevingudes, del conveni de 20 de 
febrer de 2012, pel qual es va atorgar una subvenció a l’ajuntament de Camprodon pel 
finançament de l’obra de reforma del camp de futbol municipal per import de 75.000,- 
euros.   
 
Segon.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, l’assistència jurídica consistent en la 
defensa en judici i DESIGNAR com a lletrat el que nomeni la Diputació.  
 
Tercer.- FACULTAR I INSTAR  a l’alcalde Sr. Esteve Pujol i Badà, per tal de què en nom i 
representació d’aquest Ajuntament formalitzi la petició aprovada i efectuï quantes  
actuacions consideri necessàries al respecte.  
 
Remarca, el Sr. Alcalde, el fet de que es tracta d’una obra executada totalment comptant 
amb el finançament consolidat que ara la Generalitat retira incomplint els seus 
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compromisos signats. Comenta que ja s’han produït sentències, en procediments 
similars, favorables als ajuntaments.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que formen el Ple de l’Ajuntament.  
  
7. APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van 
d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, 
afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments 
bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis 
demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels 
nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació 
social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les 
demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de 
defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i 
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no 
s’ha adequat als serveis que presten. 

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que 
suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els 
ajuntaments. 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya. 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 
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que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de 
residus i l’enllumenat públic. 

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, 
i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en 
el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia 
en la redistribució. 

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local 
perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis 
de proximitat. 

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En 
canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix 
la capacitat de resposta dels governs locals. 

Fonaments de dret: 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida. 

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera 
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu 
però no vinculant, del Consell d’Estat. 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, 
segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en 
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per 
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat 
local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
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Tercer.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris 
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la 
Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Camprodon, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de 
desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva 
execució. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que de fet i de dret formen el Ple de l’Ajuntament.  
 
8. MOCIÓ SOBRE EL DRET A DECIDIR PEL POBLE DE CATALUNYA. 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de que el poble de Catalunya 
pugui decidir la seva relació amb la resta d’Espanya, aquest plenari integrat per 
representants electes per la ciutadania; vol manifestar:  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- La constatació de l’acord entre una majoria de les forces polítiques al Parlament, 
de la voluntat de fer possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya pugui 
decidir, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.  
 
Segon.- El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants 
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat.  
 
Tercer.- La necessitat que el govern central i la Generalitat de Catalunya, busquin el 
diàleg i el pacte, per tal de fer possible la consulta, amb transparència, acordada i en el 
marc de la legalitat.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que formen el Ple de l’Ajuntament.  
 
9. 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.  
 
16.12.13 Expedient disciplinari. 
17.12.13 Comunicació prèvia activitat Pl. Dr. Robert, 7 PB. 
17.12.13 Comunicació prèvia activitat Pl. Dr. Robert, 8 PB. 
17.12.13 Contracte laboral de personal de reforç. 
20.12.13 Acomiadament disciplinari. 
02.01.13 Comunicació prèvia activitat C/. Valencia,43 PB. 
09.01.14 Presentació al·legacions a la distribució als municipis de Catalunya de la 

participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, any 2013. 
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15.01.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic C/. Sant Roc, 28 3r. 
23.01.14 Contracte laboral de personal de reforç. 
 
El Sr. Daniel Birba demana ampliació de la informació del Decret de 20.12.13, 
d’acomiadament disciplinari d’una treballadora de la Residència.  
 
El Sr. Alcalde explica les circumstàncies que van motivar la resolució que es va adoptar 
com a sortida més acceptable per a les parts. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
10. 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  
 
2013/34 22 de novembre de 2013 
2013/35 29 de novembre de 2013  
2013/36 13 de desembre de 2013  
2013/37 20 de desembre de 2013 
2014/1  10 de gener de 2014  
2014/2  17 de gener de 2014 
 
El Sr. Birba constata que es produeix un balanç positiu en relació amb els ingressos 
procedents de la concessió de llicències d’obra.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
11. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les següents qüestions, d’especial importància: 
 
11. a) Al·legacions presentades contra la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre. 
Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013. 
 
Vist que segons consta a l’Annex II d’aquesta Resolució, l’import procedent dels Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, any 2013 és de 76.818,64 euros, cosa que suposa una 
reducció d’un 2,61% en relació amb la dotació de l’exercici 2012 (78.874,20 euros), amb 
la  qual el municipi de Camprodon no hi pot estar d’acord, i hom considera que la 
resolució està viciada de nul·litat de ple dret.  
 
11. b) Dels informes trimestrals de morositat presentats al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
En compliment del que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2001, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
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en operacions comercials, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals de morositat 
dels anys 2011-2013 presentats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
11. c) De l'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 remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
11. d) De la informació de l'execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 
2013. 
 
En compliment del que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
dóna compte al Ple de l’informe de seguiment d’execució del pressupost corresponent al 
quart trimestre de 2013, que s’enviarà al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
per via telemàtica el dia 31 de gener de 2014. 
 
11. e) Dels informes trimestrals de tresoreria de l'any 2013. 
 
Es dóna compte dels informes trimestrals de tresoreria corresponents a l’any 2013, 
previstos en l’article 4.3 de la llei 15/2010 de Modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions 
comercials. 
 
11. f) De la resolució d’estimació del recurs potestatiu de reposició interposat per 
l’Ajuntament, contra la Resolució de la Dirección General de la Función Pública de 29 
d’octubre de 2013. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Xavier Collboni demana que es faci un pas més en la gestió per evitar la 

brutícia que comporten les defecacions de gossos en els espais públics.   
 

El Sr. Alcalde explica que s’ha seguit un procés en el qual inicialment es va aprovar 
l’ordenança fiscal que contempla l’obligació de retirar les defecacions per part dels 
propietaris dels gossos i les sancions pel seu incompliment; després es va fer una 
campanya de conscienciació i, ara, a la vista dels resultats s’haurà de passar a 
sancionar amb especial atenció en les zones freqüentades per infants. Coincideix 
amb el Sr. Collboni en que s’ha d’actuar.  
 

2. El Sr. Collboni indica que la llar d’infants no està plena però es continua aplicant de 
forma retroactiva la taxa per reserva de plaça des de l’inici del curs, cosa que frena la 
possibilitat de noves incorporacions.  
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El Sr. Alcalde explica que aquest tema es va tractar en la darrera reunió tinguda amb 
els pares i les mestres i es va acordar que aquesta taxa es trauria de l’ordenança 
quan es torni a modificar pel curs vinent; i transitòriament, es faria un estudi individual, 
cas per cas, per evitar que hagin de pagar la reserva de plaça els alumnes que 
s’incorporen a mig curs.  
 
El Sr. Josep Roca indica que hi ha famílies que no ho saben i seria convenient fer 
pública aquesta informació.  
 
El Sr. Alcalde afirma que ho sap tothom que s’ha interessat, motiu pel qual, s’estan 
rebent peticions en aquest sentit que són valorades pels serveis socials amb la 
premissa de que l’objectiu és que cap infant es quedi fora per no poder pagar les 
taxes. 
 

3. El Sr. Collboni pregunta sobre les obres del pavelló vell. 
 

El Sr. Alcalde explica que s’està preparant l’expedient de contractació de l’obra i per a 
l’execució s’haurà de tenir en compte el calendari per solucionar els actes de la Festa 
Major i les restriccions de l’estiu.  
 

4. El Sr. Collboni pregunta si les goteres que han aparegut al pavelló nou són 
motivades perquè les obres es van fer malament.   

 
El Sr. Joan Guillaumes respon que s’han de canviar unes juntes de les subjeccions de 
la planxes del teulat, que són feines normals de manteniment.  
 

5. El Sr. Collboni pregunta si el trasllat de l’arxiu municipal suposarà l’estalvi del 
lloguer del local que ocupava.  
 
El Sr. Josep Juncà explica el procés que s’està seguint en el trasllat dels documents 
de l’arxiu a la tercera planta de la Casa de la Vila.  
 

6. El Sr. Collboni pregunta per quan està previst fer la inauguració de les obres del 
Museu. 
 
El Sr. Alcalde diu que està previst que es pugui fer a l’estiu, si es pot, per Sant Patllari.  
 

7. El Sr. Collboni pregunta si es manté la previsió d’execució de les obres de l’antena 
de Coll de Bucs.  
 
Respon el Sr. Alcalde que hi ha crèdit al pressupost de la Generalitat i un mandat del 
Parlament que insta al Govern a executar les obres; motiu pel qual hom ha de creure 
que les obres es faran. Indica que seria convenient comptar amb el suport polític dels 
diversos grups. I en aquest sentit, qualsevol ajut seria ben rebut.  
 

8. El Sr. Josep Roca pregunta si hi ha novetats sobre les obres del Monestir de Sant 
Pere.  
 
El Sr. Alcalde explica que han arribat notícies esperançadores sobre la continuació de 
les obres però falta confirmació.  
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9. El Sr. Daniel Birba manifesta que el Pont Nou està una mica deixat. Hi han herbes a 
les parets i hi manca neteja.  
 
El Sr. Martí Pujol respon que ha de venir una empresa especialitzada en treballs 
verticals que costa molts diners. 
 

10. El Sr. Birba informa que en l’avinguda Maristany hi ha algun arbre en mal estat que 
pot comportar perill.  

 
El Sr. Martí Pujol respon que es farà un repàs.  
 

11. El Sr. Birba afirma que no queda cap punt de subministrament de butà en tota la 
Vall; només hi ha el servei de repartiment domiciliari.  

 
El Sr. Guillaumes respon que no troben ningú que vulgui fer aquest servei perquè hi 
ha poc marge comercial. Opina que seria ideal que es fes a la benzinera, però no 
s’han posat d’acord perquè paguen poc. Indica que està prevista una reunió per veure 
de trobar solució.  
 

12. El Sr. Birba diu que han rebut queixes per clavegueres embussades.  
 

El Sr. Alcalde respon que en determinats llocs, els embornals, s’omplen de terra cada 
vegada que plou degut a la pendent les característiques del terreny. Afirma que s’han 
d’anar netejant periòdicament.  
 

No havent altres assumptes a tractar, quan falten tres minuts per un quart de dotze de la 
nit, el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en 
dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


