
1 
 

ACTA NÚM. PLE2014/5 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE MAIG DE 
2014 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 20:12 
hores del dia 25 de juliol 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 excusa l’absència del regidor Sr. Miquel 
Sala per assumptes professionals i obre la sessió per 
a tractar els punts inclosos a l’ordre del dia de la 

convocatòria: 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
PROPOSTES D’ACORD: 

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

3. RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
SANCIONADOR PER VULNERACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER  OBRES  
MANIFESTAMENT IL·LEGALITZABLES. EDAR FONT RUBÍ. EXP. NÚM. 0502.01 I 
0502.02/2014. 

4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL.  

5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA 
MUNICIPAL INTEGRADA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A L’EXERCICI  
2014. 

MOCIONS 
6. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DEL DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT 

D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT AL MUNICIPI ON ESTÀ UBICAT EL CENTRE 
ESCOLAR.  

7. MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON.  

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:  
8. DECRETS  
9. JUNTES DE GOVERN  
10. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

Assistents: 
 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH  
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 
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a) Donar compte dels informes trimestrals de morositat del segon trimestre de 2014 al 
Ministeri d’Hisenda. 

b) Donar compte de l’informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust. 
c) Donar compte de la informació de l’execució del pressupost corresponent al segon 

trimestre de 2014. 
d) Donar compte dels informes de tresoreria segon trimestre de 2014. 
e) Sentència 65/2014. PO 798/2011 Fustinstal Blanch, SL .  
f) Sentència 618/14. PO 164/2010 Vodafone España, SA. 

11. PRECS I PREGUNTES 
 

************************************************************* 
 
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 ordinària  
celebrada en data 30 de maig de 2014, que resulta aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. 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,  
 
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. 
 
Al Ple es proposa 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 6 i 7:  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:  
 
1.- Quota bàsica, per alumne, al mes: 185,40 € 
2.- Matrícula (per la primera inscripció) 113,40 € 
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3.- Reserva de plaça, amb preinscripció, al mes  51,50 € 
4.- Material:  

4.1.- De setembre a febrer 
4.2.- De març a juliol  

 
41,20 € 
20,60 € 

5.- Pel servei d’acollida A: 1/2  hora diària, al mes:           20,60 € 
6.- Pel servei d’acollida B: 1 hora diària, al mes: 41,20 € 
7.- Pel servei d’acollida C:  esporàdica (- de 4 dies), al dia  4,10 € 
8.- Dinar i berenar, al mes 97,90 € 
9.- Dinar i berenar esporàdic, al dia  6,20 € 
10.- Berenar esporàdic, al dia  2,10 € 
 
3. La tarifa 3.- Reserva de plaça, amb preinscripció, al mes;  no es meritarà si la seva prestació 
no suposa la generació de llista d'espera d'usuaris.  
 
4. En el supòsit de no assistència al servei de l'alumne per causa justificada durant un mes 
natural s'aplicarà la tarifa 3 en substitució de la tarifa 1.  
 
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. 
 
 
3. RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
SANCIONADOR PER VULNERACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER  OBRES  
MANIFESTAMENT IL·LEGALITZABLES. EDAR FONT RUBÍ. EXP. NÚM. 0502.01 I 
0502.02/2014. 
 
Vist l’estat de la tramitació conjunta dels expedients de protecció de la legalitat urbanística i 
sancionador per vulneració de la legalitat urbanística per l’execució d’obres manifestament 
il·legalitzables en la construcció de l’EDAR de Font Rubí, d’aquest municipi;  incoats en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 09/05/2014.  
 
Atès que la proposta de resolució  formulada per l’instructor dels expedients, de data 
17/06/2014 va ser notificada amb data 20 de juny de 2014 .  
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Atès que, contra la proposta notificada, no s’han presentat  al·legacions durant el termini 
atorgat, d’acord amb el que preveu l’article 14 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. (Correcció 
d'errades en el DOGC núm. 1920, pàg. 4776, de 13.7.1994).  
 
D’acord amb el que disposa l’article 270.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i seguint el que  preveu l’article 15 del mencionat 
Decret 278/1993, s’adopta  la proposta de resolució que emet l’instructor de l’expedient en data 
17 de juny de 2014, en els següents termes: 
 
1. Al·legacions al plec de càrrecs.  

La incoació de l’expedient i el plec de càrrecs han estat notificats al Director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua com a persona interessada qui, a través del Director de la Divisió 
d’Assessoria Jurídica, dins del termini concedit,  ha presentat, en síntesi,  les següents 
al·legacions:  
 
1.-  L’actuació no està subjecta a llicència urbanística perquè l’EDAR ha de ser qualificada 
d’àmbit supramunicipal.  
 
2.- Qualificació urbanística dels terrenys: l’Ajuntament va donar a entendre que estava d’acord 
amb la ubicació de l’EDAR tot i que caldria adaptar el planejament urbanístic. 
 
3.- Vulneració de la doctrina dels actes propis i del principi de la bona fe perquè l’Ajuntament ha 
deixat executar l’EDAR, que funciona des de l’any 2012.  
 
4.- Propietat de la finca: la modificació de la ubicació de l’EDAR fou de comú acord amb 
l’Ajuntament.  
 
A aquestes al·legacions cal oposar:  
 
En relació a l’al·legació primera:  

1. La legislació d’aplicació directa ve determinada per l’article 190 de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (TRLUC) del següent 
contingut literal:  
 

“Actes promoguts per administracions públiques 
 
1. Els actes especificats per l'article 187.1 i promoguts per òrgans de l'Estat o de la 
Generalitat o per entitats de dret públic que administrin béns estatals o autonòmics han 
d'estar igualment subjectes a llicència municipal, amb les excepcions previstes per la 
legislació sectorial. També estan subjectes a llicència municipal els actes de les entitats 
locals que no tinguin la competència per atorgar la llicència. 
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2. El conseller o consellera competent per raó de la matèria pot acordar, per raons 
d'urgència o d'interès públic excepcional que ho exigeixin, remetre a l'ajuntament 
corresponent el projecte de què es tracti, perquè, en el termini d'un mes, notifiqui la 
conformitat o la disconformitat d'aquest amb el planejament urbanístic en vigor. En cas de 
disconformitat, el departament interessat ha de trametre l'expedient al conseller o consellera 
competent en matèria d’urbanisme, que l'ha d'elevar al Govern, amb l'informe previ de la 
Comissió d'Urbanisme de Catalunya. El Govern ha de decidir si és procedent executar el 
projecte de manera immediata i amb exempció de la llicència i, en aquest cas, ha d'ordenar 
la iniciació del procediment de modificació o revisió del planejament urbanístic, d'acord amb 
la tramitació establerta per aquesta Llei. 

3. L'ajuntament només pot acordar la suspensió d'obres quan es pretengui portar-les a 
terme en absència o en contradicció amb la notificació de conformitat amb el planejament 
urbanístic i sense la decisió del Govern sobre la procedència d'executar el projecte. La 
suspensió s'ha de comunicar a l'òrgan redactor del projecte i al conseller o consellera 
competent en matèria d’urbanisme. 

4. En els supòsits d'obres de l'Estat, el procediment és el regulat per la legislació aplicable. 
Amb caràcter previ a l'acord del Consell de Ministres, el conseller o consellera competent 
en matèria d’urbanisme ha d'emetre l'informe corresponent. 

Per la remissió que efectua l’apartat 1 del transcrit article 190 de la Llei d’urbanisme a la 
legislació sectorial, són d’aplicació les normes previstes en la legislació en matèria d’aigües, 
en concret, l’article 26 del Tex refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(TRLMAC)  estableix: 

“Estudis i projectes hidràulics 
26.1  Els estudis i els projectes necessaris per donar compliment a la planificació 
hidrològica s'aproven d'acord amb el procediment establert per la normativa que els sigui 
aplicable. 
26.2  Els projectes hidràulics s'ajusten a les previsions de la legislació i el planejament 
urbanístic. 
26.3  Els projectes hidràulics són executius des de l'aprovació del pla i del programa de què 
formen part. Aquesta aprovació comporta la declaració d'utilitat pública, la necessitat 
d'ocupació dels béns i drets afectats a efectes de l'expropiació forçosa, l'ocupació temporal i 
la imposició o modificació de servituds. La declaració d'utilitat pública i la necessitat 
d'ocupació es refereixen també als béns i als drets afectats pel replantejament del projecte i 
per les modificacions d'obres que es puguin aprovar amb posterioritat. 
26.4  Correspon al Govern declarar d'interès prioritari de la Generalitat, d'acord amb els 
criteris fixats pels instruments de planificació hidrològica, determinats projectes hidràulics i 
obres de construcció i explotació d'infraestructura hidràulica. L'execució d'aquestes obres, 
sempre que es faci d'acord amb els projectes aprovats, només pot ser suspesa per 
l'autoritat judicial, sens perjudici del que estableixen els articles 23 i 77 de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
26.5  Estan subjectes a llicència les obres o les actuacions que no responguin a un interès 
supramunicipal i esgotin la funcionalitat en el terme municipal en el qual es realitzin.” 
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2. De la seva banda, l’article 127 del Text refós de la Llei d’aigües aprovat per Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol disposa:  
 
“Prerrogativas de la obra hidráulica de interés general. 

1. Las obras hidráulicas de interés general y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito 
supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, y que no agoten su funcionalidad 
en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier 
acto de control preventivo municipal a los que se refiere el párrafo b del apartado 1 del 
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2. Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de las obras a 
las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplido el 
trámite de informe previo, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano 
competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho 
la comunicación a que se refiere el apartado siguiente. 

El informe previo será emitido, a petición del Ministerio de Medio Ambiente o sus 
Organismos Autónomos, por las Entidades Locales afectadas por las obras. El informe 
deberá pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con el planeamiento 
urbanístico y se entenderá favorable si no se emite y notifica en el plazo de un mes. 

3. El Ministerio de Medio Ambiente deberá comunicar a las Entidades locales afectadas la 
aprobación de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que se refiere el apartado 1, 
a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificación del planeamiento 
urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las nuevas infraestructuras o 
instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función de 
la ubicación de la obra”. 

Malgrat resultar evident que les obres s’han executat íntegrament dins l’àmbit del terme 
municipal de Camprodon, seguint el raonament del representant de l’ACA, hom podria 
plantejar-se d’acollir l’argumentació de la primera al·legació i considerar que es tracta d’una 
actuació supramunicipal pel fet de que la depuració de les aigües residuals repercuteix 
positivament en el domini públic hidràulic de la Conca del Fluvià (no del Ter, com erròniament 
indica l’escrit), més enllà del terme municipal de Camprodon; acceptant,  en conseqüència, que 
l’actuació no estaria subjecta a llicència municipal en aplicació sensu contrari de l’art. 26.5 del 
Tex refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya; no obstant, l’acceptació d’aquesta 
al·legació resultaria intranscendent, atès que el plec de càrrecs notificat no conté cap referència 
a l’absència de llicència urbanística. Motiu pel qual no es considera necessari entrar en el fons 
d’aquesta al·legació.  

En relació a l’al·legació segona:  
 
D’acord amb la documentació que obra a l’expedient municipal, resulta provat:  
 
a) L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Font-rubí ha estat executada en 
desenvolupament del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, aprovat per acord 



7 
 

de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 20 de juny de 2006, segons resolució 
MAH/2370/2006 de 3 de juliol. 
 
b) Mitjançant resolució de 24 de gener de 2008 l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar 
aprovar tècnicament el Projecte Constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Font-
rubí, i posterior abocament a la llera, l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes 
d’examen, rectificació i presentació de reclamacions durant el termini d’un mes; acord que fou 
comunicat als organismes afectats als efectes d’allò establert a l’article 83 de la Llei 30/1992 de 
26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
c) L’Ajuntament de Camprodon, el mes de febrer de 2008, com a organisme afectat tan per raó 
de ser l’administració local del municipi on s’emplaçava l’obra, com per ser propietari de la 
quasi totalitat dels terrenys que s’afectaven per a les noves instal·lacions, va presentar un escrit 
demanant major informació sobre l’emplaçament, a una escala 1/1000 o 1/2000, atesa la gran 
imprecisió del projecte, i la seva incidència respecte el planejament municipal. 
 
d) En data 30 de gener de 2009 l’Agència Catalana de l’Aigua va presentar la documentació 
sol·licitada per l’ajuntament, aportant un plànol en el que s’hi observà que l’estació depuradora 
es pretenia situar sobre terrenys afectats per vialitat i per espais lliures públics, segons el Pla 
General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament el 2 de febrer de 2000, i vigent, i  fora dels 
terrenys que aquest pla destina a emplaçament de l’estació depuradora, situats  una  trentena 
de metres més avall, dins el mateix sòl urbà de Font-rubí. 
 
e) L’ajuntament, el mes de febrer de 2009  va sol·licitar que l’EDAR de Font-rubí s’emplacés 
sobre els terrenys específicament previstos per aquesta finalitat en el planejament vigent, amb 
la qualificació d’ ”Instal·lacions Tècniques Urbanes”, i que per tant no afectessin ni els terrenys 
destinats a parc urbà ni la vialitat prevista pel planejament vigent. 
 
f) Per resolució de 5 de juny de 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar l’expedient 
d’informació pública del projecte constructiu de l’estació d’aigües residuals de Font-rubí, amb la 
condició que la seva ubicació es desplacés d’on estava prevista inicialment, per tal de no 
afectar el futur vial previst al pla general. La comunicació de la resolució a l’ajuntament de 
Camprodon no va incorporar el nou emplaçament sinó que posteriorment fou tramès un plànol 
esquemàtic, sense topografia, a petita escala, i amb un emplaçament imprecís. 
 
g) En aplicació de la Llei d’expropiació forçosa, amb acord del Govern de la Generalitat de data 
08/06/10, foren ocupats pel procediment d’urgència, els terrenys sobre els que estava previst 
situar l’EDAR segons el projecte; les actes prèvies a l’ocupació porten data de 23/07/2010, i 
van afectar una extensió de 1.228 m2 de propietat municipal. 
 
h) Les obres de construcció de la depuradora d’aigües residuals de Font-rubí foren adjudicades 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge segons el projecte aprovat, i va entrar en servei 
el 19 de desembre de 2012, segons comunicació de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 4 de 
febrer de 2013, a l’Ajuntament de Camprodon. 
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i) Els terrenys sobre els quals ha quedat definitivament emplaçada l’EDAR estan qualificats pel 
vigent pla general, en la seva major part,  com a  espais lliures, amb l’especificitat de “Parc 
urbà”, (Clau 2.1), i  una petita part com a  ”Instal·lacions Tècniques Urbanes”,(Clau 3), 
incomplint, per tant, els usos previstos per als espais lliures i zones verdes públiques. 
 
El fet que l’acta prèvia d’ocupació, en la que es deixa constància de que l’Ajuntament queda 
assabentat de les modificacions de superfícies i descripcions de les afectacions a la finca i que, 
pel fet de tractar-se de terrenys de titularitat pública, es sol·licita l’arxiu de l’expedient 
d’expropiació, estigui signada per un funcionari de l’Ajuntament de Camprodon, en res 
desvirtua la qualificació urbanística del terrenys ni pot suposar una tàcita modificació del 
PGOU.   
 
Per contra, l’Agència Catalana de l’Aigua era perfectament coneixedora de la inadequada 
ubicació de la depuradora i de les exigències de l’Ajuntament al respecte, que mai va atendre 
obviant el procediment  legal al respecte, que ordena l’article 190.2 del TRLU:  

(...). En cas de disconformitat, el departament interessat ha de trametre l'expedient al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, que l'ha d'elevar al Govern, 
amb l'informe previ de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. El Govern ha de decidir si és 
procedent executar el projecte de manera immediata i amb exempció de la llicència i, en 
aquest cas, ha d'ordenar la iniciació del procediment de modificació o revisió del 
planejament urbanístic, d'acord amb la tramitació establerta per aquesta Llei. 

Per tant, resulta provat que les obres  s’han executat amb clara infracció de l’ordenament 
urbanístic consistent en ús del sòl i el subsòl i d’edificació en terrenys situats en sòl que el 
planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics locals d’espais lliures. Cosa que 
constitueix una infracció urbanística molt greu, d’acord amb el que disposa l’article 213.a) del 
TRLU.  

En relació a l’al·legació tercera:  

No es possible admetre la conculcació al·legada de la doctrina dels actes propis i del principi de 
la bona fe en l’actuació de l’Ajuntament de Camprodon, atès que l’administració municipal ha 
ajustat la seva conducta a les escasses prerrogatives que li atorga la normativa legal durant el 
procediment d’aprovació del projecte de l’obra i es limita al compliment de les seves obligacions 
legals en els procediment de protecció de la legalitat urbanística.  

A aquest respecte, cal remarcar novament, que l’Ajuntament de Camprodon, el mes de febrer 
de 2008, va demanar major informació sobre l’emplaçament, a una escala 1/1000 o 1/2000, 
atesa la gran imprecisió del projecte i la seva incidència respecte el planejament municipal, al 
qual va respondre en data 30 de gener de 2009 (11 mesos després), l’Agència Catalana de 
l’Aigua, aportant un plànol en el que s’hi observava  que l’estació depuradora es pretenia situar 
sobre terrenys afectats per vialitat i per espais lliures públics. D’immediat, l’Ajuntament, va 
sol·licitar que l’EDAR s’emplacés sobre els terrenys específicament previstos per aquesta 
finalitat en el planejament vigent, però la comunicació de la resolució de  l’Agència Catalana de 
l’Aigua no va incorporar el nou emplaçament sinó que posteriorment fou tramès un plànol 
esquemàtic, sense topografia, a petita escala, i amb un emplaçament imprecís. 
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És obvi que, si alguna conducta administrativa ha estat incorrecta, no seria imputable a 
l’Ajuntament de Camprodon, sinó al menysteniment de l’ACA en vers les competències 
municipals i el procediment legal d’aplicació.  
 
D’altra banda, les possibilitats d’actuació municipal durant l’execució de les obres es troben 
limitades per l’article 127.2 del Text refós de la Llei d’aigües aprovat per Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, segons el qual: 
 

2. Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de las obras a 
las que se refiere el párrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplido el 
trámite de informe previo, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el órgano 
competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho 
la comunicación a que se refiere el apartado siguiente. 

Per tant, cal considerar provat que l’Ajuntament ha actuat en tot moment amb la diligència 
exigible i dins l’estricte compliment de les seves competències i obligacions legals.  

En relació a l’al·legació quarta:  

La titularitat dels terrenys en els quals s’ha ubicat l’EDAR i la forma com es va procedir, 
reflectida en l’acta prèvia a l’ocupació de 23/07/2010,  no són objecte d’aquest procediment.  

Tal com s’ha indicat anteriorment, l’assabentat de les modificacions de superfícies i 
descripcions de les afectacions a la finca i la sol·licitud l’arxiu de l’expedient d’expropiació, 
signada per un funcionari de l’Ajuntament de Camprodon, contràriament al que argumenta 
l’interessat, en res desvirtua el fet de la qualificació urbanística del terrenys ni pot suposar una 
tàcita modificació del PGOU.  Tampoc es pot considerar que la signatura de l’acta prèvia 
signifiqui la modificació de la ubicació de l’EDAR fou de comú acord amb l’Ajuntament.  

D’altra banda, resulta intranscendent, en relació amb la infracció urbanística que s’imputa, que 
els terrenys fossin de titularitat pública o privada abans d’iniciar-se l’execució de les obres, atès 
que quan aquestes es van realitzar, l’ACA ja havia esdevingut el seu únic titular i responsable.  

2. Fets imputats i provats :  

A la parcel·la 69 del polígon 18 del Cadastre de Rústega, situada a la urbanització Font Rubí 
del terme municipal de Camprodon ha estat executada l’actuació, consistent en obres de 
construcció de la depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Font-rubí. 

Els fets referenciats són constitutius d’infracció urbanística consistent en l’ús del sòl i el subsòl i 
d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que s’han dut a terme en terrenys situats 
en sòl que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics locals d’espais lliures.  

D'altra banda, atès que la vulneració de la normativa urbanística vigent aplicable a la finca en 
qüestió és frontal, resulta evident que es tracta d'una infracció urbanística manifestament 
il·legalitzable.  
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3. Classificació urbanística del sòl. 

Els terrenys sobre els que ha quedat definitivament emplaçada l’EDAR estan qualificats pel 
vigent pla general, en la seva major part,  com a  espais lliures, amb l’especificitat de “Parc 
urbà”, (Clau 2.1).  

4. Qualificació jurídica dels fets. 

Els fets referenciats són constitutius d’infracció urbanística greu, d’acord amb el que disposa 
l’art. 213.a, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, consistent en ús del sòl i el subsòl i d’edificació contraris a l’ordenament jurídic 
urbanístic que s’han dut a terme en terrenys situats en sòl que el planejament urbanístic 
reserva per a sistemes urbanístics locals d’espais lliures. 

5. Responsabilitat. 

Es considera responsable per la seva participació en els fets a l’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA, en tant que propietari i promotor de les obres. 

6. Sanció a imposar. 

A l’actuació, tipificada com a molt greu, l’hi correspon una sanció de fins a 1.500.000 euros, que 
s’haurà d’incrementar fins a la quantia del benefici obtingut pels infractors, si aquest fos 
superior, tal com disposa l’article 219 del mateix text legal.  

El pressupost del projecte de les obres executades puja 740.530,62 euros.  

En aplicació de l’article 220 del TRLU, per tal de graduar les sancions que s'han d'aplicar, a 
més dels criteris inclosos en els principis reguladors de la potestat sancionadora, cal atendre la 
gravetat amb què la infracció afecta els béns i els interessos protegits per l'ordenament 
urbanístic, la gravetat del risc creat, el grau de culpabilitat de cadascuna de les persones 
infractores, l'entitat econòmica dels fets constitutius de la infracció i la viabilitat de la legalització 
de la infracció comesa.  

En conseqüència, una vegada ponderats els referits criteris, s’ha d’imposar la sanció per 
l’import del pressupost del projecte executat, 740.530,62 euros, d’acord amb l’article 219.2 del 
TRLU, que és la mínima que correspon a la infracció molt greu que s’imputa. 

7. Restitució de l’estat físic. 

En tant que es tracta d’obres manifestament il·legalitzables,  la mesura de restitució de la 
realitat física que pertoca adoptar en aquest cas és la continguda a l’art. 267.9.a) Decret 
305/2006: "enderrocament de les obres il·legals". 

8. Òrgan competent per resoldre aquest expedient. 

D'acord amb el previst a l’art. 222.1.b) i 3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, l’òrgan competent per dictar la resolució global, dels dos expedients 
incoats de protecció de la legalitat urbanística, sancionador i de restitució de la realitat física, 
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tramitats conjuntament, és el Ple de l’Ajuntament, en tant que competent per a la imposició de 
sancions per infraccions molt greus. 

9. Danys i perjudicis causats. 

No s’aprecien danys ni perjudicis. 

10. Mesures provisionals 

No es considera convenient l’adopció de cap mesura cautelar. 

En conseqüència, al Ple de l’Ajuntament es PROPOSA:  

PRIMER:  DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 11 de juny de 2014,  pel Sr. Pau 
Hernández Vilas, Director de la Divisió d’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
contra el plec de càrrecs formulat per l’instructor dels expedients sancionador i de protecció de 
la legalitat urbanística, de la mateixa referència i tramitació conjunta, incoats en virtut de l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 09/05/2014. 
 
SEGON: IMPOSAR una sanció per import de 740.530,62 euros a l’Agència Catalana de l’Aigua 
en tant que promotora d’una infracció urbanística molt greu consistent en obres de construcció 
de la depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Font-rubí en la parcel·la 69 del polígon 18 del 
Cadastre de Rústega del municipi de Camprodon. 
 
TERCER: ORDENAR a l’Agència Catalana de l’Aigua l’enderroc de les edificacions  
executades il·legalment.  
 
QUART: COMUNICAR el anteriors acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 190.3 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL.   
 
Vist l’acord de requeriment previ a la interposició de recurs contenciosos administratiu al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de que doni compliment a 
l’obligació legal de subvencionar, el sosteniment de la llar d’infants municipal Nins, així com a 
l’obligació de pagar les subvencions pendents d’abonament a aquest Ajuntament de 
Camprodon, resultant del conveni signat vigent i la documentació presentada a efectes de 
justificació de la despesa i justificació de la subvenció.  
 
Atès que la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia,  segons Decret de 15.06.11 
(BOP de Girona núm. 130 de 08.07.11), actuant per motiu d’urgència, segons el que disposa 
l’article 21.1.k. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  règim local, per 
unanimitat, va aprovar aquest acord en sessió celebrada el passat 18 de juliol de 2014, 
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Es proposa al Ple el següent ACORD:  
 
Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2014 de 
requeriment previ a la interposició de recurs contenciosos administratiu al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA 
PLANTILLA MUNICIPAL INTEGRADA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER 
A L’EXERCICI  2014. 

 
La difícil situació econòmica que travessa el sector públic, particularment els ens locals 
subjectes a més a més a reformes competencials en la prestació dels serveis; obliguen a 
l’adopció de mesures de reordenació de l’organització dels recursos humans que es destinen 
als serveis implicats en les mencionades reformes, com és el cas del personal de neteja 
d’ensenyament de l’escola Dr. Robert, fins ara cobert amb una plaça de peó amb dedicació 
exclusiva que, necessàriament, degut a la possibilitat de millora de la càrrega de treball, s’ha de 
reconvertir en un lloc de treball polivalent que comparteixi tasques de neteja i atenció a l’escola 
amb feines pròpies de la brigada de manteniment; en benefici de l’eficiència i l’optimització  de 
recursos públics municipals.  
 
Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla  està contemplat el lloc de 
treball de peó de neteja de l’escola, cal procedir a l’amortització d’aquest lloc i la creació 
substitutiva d’un nou lloc de treball de peó especialista de la brigada municipal d’obres i 
manteniment a la qual s’assignaran les tasques compartides pròpies del lloc que s’amortitza 
juntament amb les d’obres i manteniment de la brigada municipal.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer: APROVAR l’amortització del lloc de treball de personal laboral de neteja d’ensenyament 
de l’escola Dr. Robert, amb categoria de peó amb dedicació exclusiva i jornada completa de la 
relació de llocs de treball de la plantilla municipal.  
 
Segon:  APROVAR la creació d’un nou lloc de treball de personal laboral de la brigada 
municipal d’obres i manteniment amb categoria de peó especialista i la seva incorporació a  la 
relació de llocs de treball de la plantilla municipal. 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’expedient aprovat, als efectes d’examen i 
possibles reclamacions. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovada, la relació de llocs de treball, si transcorregut el 
termini d’exposició al públic no s’haguessin presentat reclamacions, entrant en vigor una 
vegada s’hagi complert allò que disposa l’article 112.3 de la Llei Reguladora de Bases de 
Règim Local i l’art. 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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6. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DEL DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT AL MUNICIPI ON ESTÀ UBICAT EL CENTRE 
ESCOLAR.  
 
En determinades zones de Catalunya, com és el cas del municipi de Camprodon, es dóna la 
situació d’alumnes d’ensenyament obligatori que, tot i estar escolaritzats en el seu municipi de 
residència, han d’efectuar desplaçaments importants, tant en distància com en temps, per 
assistir a l’escola. Molt sovint aquests desplaçaments són d’una envergadura similar, o fins i tot 
major (en alguns casos se superen els 15 quilòmetres), als que realitzen alumnes que 
resideixen en un municipi diferent al que està ubicat el centre escolar. A més, és important 
destacar que molts d’aquests desplaçaments s’han de realitzar, totalment o parcialment, per 
camins rurals i això comporta que, en cap cas, es pugui disposar de transport escolar col·lectiu. 
També cal tenir present que determinats desplaçaments, tot i no ser de molta distància, no es 
pot plantejar fer-los a peu perquè discorren per trams de carretera i es podria veure afectada la 
seguretat de l’alumnat. 
 
Si bé la normativa aplicable només garanteix la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat que 
resideix en un municipi diferent del que s’ha d’escolaritzar, no és menys cert que aquesta 
normativa també permet que es puguin equiparar ambdues situacions. De fet, temps endarrere, 
a la pràctica, aquesta equiparació ja es produïa. Cal entendre que l’equiparació es realitzava en 
base al reconeixement que, d’altra manera es produïa, tot i que no de dret sí de fet, un clar 
greuge comparatiu. 
 
És fàcil entendre que aquest rigor en l’aplicació de la normativa, en el sentit de només garantir 
la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat resident en un municipi diferent del que està 
escolaritzat, estigui motivat per l’actual conjuntura econòmica. Aquesta situació que està 
comportant un esforç complementari per a les administracions també el comporta per a les 
famílies, just en el moment que, precisament resulta més complicat.  
 
Cal afegir, a més, que l’esforç complementari d’aquestes famílies, de cara al curs vinent, 
encara serà major si es té en compte que, per aplicació dels criteris dictats pel Departament 
d’Ensenyament per a l’atorgament d’ajuts de menjador, serà molt freqüent que el cost que 
hagin de suportar per l’ús del servei de menjador s’incrementi substancialment. I aquesta, en el 
seu cas, no es una qüestió gens menor si es té en compte que la despesa és ineludible, 
precisament per la distància de l’escola al seu domicili. 
 
Així, és relativament fàcil que es doni la situació, per exemple, d’una família de quatre membres 
amb una renda mensual bruta de 1.175,12 € i amb dos fills escolaritzats que, entre menjador i 
transport hagi de suportar un cost mensual de 291,38 € , el que implica gairebé un 25% de la 
seva renda. Per sota d’aquest llindar la situació es complica encara més perquè, tot i tenir dret 
a ajuts de menjador i/o desplaçament, el nivell de renda disponible és encara més baix. 
En el supòsit de l’exemple, si la família no s’hagués de fer càrrec del desplaçament, la despesa 
seria equivalent aproximadament al 20% de la seva renda. 
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple:   
 
Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament l’equiparació de tractament, pel que fa al 
desplaçament, entre l’alumnat resident fora del municipi on està ubicat el centre escolar i el 
que, residint al mateix municipi, té el domicili a una distància considerable de l’escola. 
 
Segon. Subsidiàriament, demanar al Departament d’Ensenyament la gratuïtat del desplaçament 
pels alumnes d’ensenyament obligatori residents al municipi on estan escolaritzats pels casos 
en què han d’assumir la totalitat del cost del menjador escolar i que, per la distància entre el 
centre escolar i el seu domicili, necessàriament han d’utilitzar el servei escolar de menjador. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Ripollès, a la Diputació 
de Girona i als consells comarcals de muntanya i els de la demarcació de Girona.  
 
 
7. MOCIÓ DE SUPORT A LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER RECLAMAR 
A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L’EDAR DE 
CAMPRODON. 
 
Vista la de moció aprovada pel Ple de data 6 de juny de 2014 de l’Ajuntament de Llanars per 
reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la finalització de les obres del Projecte de col·lectors 
en alta del municipis de Llanars a l’EDAR de Camprodon, que és del contingut literal següent: 
 
“MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON 
 
Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Llanars reivindica la necessitat de disposar d'una 
infraestructura de sanejament al municipi de Llanars;  
 
Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre del 2000, va 
acordar de manifestar la necessitat urgent d'una infraestructura de sanejament a Llanars. 
L’acord es va trametre a l'ACA (NRS 333, de 12/09/00), al Departament de Medi Ambient a 
Barcelona (NRS 334, de 12/09/00), i Medi Ambient a Girona (NRS 335, de 12/09/00); 
 
A l’abril del 2001 s’envia escrit a la Directora de l’ACA (NRS 172, de data 09/04/01), mitjançant 
el qual es posa en antecedents les diferents entrevistes que va mantenir l’Ajuntament sobre 
aquest tema (amb la Delegada de Medi Ambient a Girona, amb el tècnic de l’ACA Sr. Antoni 
Ribe al febrer de 2001; i amb el Gerent de l’ACA Sr. Lluís Quer a l’abril del 2001, el resultat de 
la qual ens animà a creure que en un termini relativament breu el municipi de Llanars 
disposaria del tan reivindicat sanejament), i se li demana se’ns informi i confirmin les previsions 
en aquest sentit; 
 
El setembre de 2001, el Departament de Projectes i Expropiacions de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua, va redactar el "Projecte de construcció 
dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon", assumit per l'Enginyer 
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de Camins Sr. Jordi San Millán i Filbà, del qual l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 15 de 
gener de 2002, ens va trametre un exemplar pel nostre coneixement; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, en data 13 de setembre de 2002, ens va comunicar que en data 
9 de setembre de 2002 s'havia aprovat tècnicament el projecte i s'incoava expedient 
d'informació pública (DOGC núm. 3733, de 04/10/02). Alhora, ens demanaven informe pel que 
feia referència a les competències de l'Ajuntament; 
 
Per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 de febrer de 2003, es va 
aprovar definitivament el projecte, DOGC núm. 2847 de data 20/03/2003; 
 
Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura Passeig de les 
Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per l'Agència Catalana de l'Aigua i 
vist que el projecte de col·lectors afectava l'espai d'actuació, es va creure convenient la previsió 
d'execució simultània de la part d'obra d'aquest àmbit, raonament amb el que hi va estar 
d'acord l'ACA i va donar com a resultat l'emissió per part de l'enginyer Sr. Joan Millán i Filbà, 
del Departament d'Infraestructures III, en data maig 2003, del desglossat "Projecte dels 
col·lectors en alta d'aigües residuals del passeig de les riberes Ter i Feitús (1a fase)", amb una 
atribució de fons per part de l'ACA del 100% del cost (resolució de data 13 de març de 2005). 
L'obra es va contractar per acord del Ple de l'Ajuntament de 6 d'agost de 2003 i es va executar 
totalment; 
 
L'Ajuntament, per mitjà d'escrit (NRS 411, de 25/07/2003), davant el fet que des de la resolució 
de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte encara no s'havien iniciat les obres 
del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua les previsions 
d'inici de les mateixes per tal de donar una resposta ajustada a la demanda dels ciutadans; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjà d'escrit (sortida 41767/2003, de data 18 de setembre 
de 2003), ens va comunicar que les obres estaven incloses en el PSARU DEL TER I DRÓ i que 
el dia 6 d'octubre de 2003 era l'últim dia de presentació de pliques i que es procediria a 
l'obertura el dia 16 d'octubre de 2003. Tanmateix, en data 29 d’octubre de 2003, l’Ajuntament  
va tenir coneixement que l’obra encara no estava adjudicada; 
 
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 37, de 29 de març de 2004, consta la 
presentació per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió de la "Proposició No de Llei 
sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars a l'estació 
depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès)" (Tram. 259-00073/07), en el 
sentit que "El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a: Que en un període no 
superior a quatre mesos s'iniciïn les obres de construcció del col·lector...", datada el 3 de març 
de 2004; 
 
En el diari de sessions del Parlament de Catalunya (Sèrie C - Núm. 62) de 27 de maig de 2004 
es rebutja la proposició anteriorment esmentada i es publica l'acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya núm. 65, de 3 de juny de 2004; 
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En data 10 de maig de 2004, NRE 422, el Diputat al Parlament de Catalunya Sr. Eudald 
Casadesús i Barceló ens va fer arribar còpia de la resposta del Conseller de Medi Ambient, de 
data 14 d'abril de 2004, a la pregunta formulada per ell a la Mesa del Parlament, núm. iniciativa 
314-00278/07, títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars a l'estació depuradora d'aigües 
residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès). En resum el Conseller respon que el projecte està 
inclòs en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002) i que 
aquestes obres estaven adjudicades, juntament amb altres actuacions de sanejament de la 
conca, mitjançant un concurs de concessió administrativa. Així mateix indica que, pel que fa el 
calendari d'execució del projecte, el Govern de la Generalitat preveu que es pugui portar a 
terme durant l'any 2006; 
 
El 21 de juny de 2005, davant el fet que vàrem tenir coneixement, sense confirmació oficial, que 
estava previst d'executar les obres durant el mateix exercici 2005, es va trametre un escrit a  
l'Agència Catalana de l'Aigua (NRS 397 de 22/06/2005), en el sentit de demanar que se'ns 
confirmés i se'ns informés al respecte, haguda compte del llarg camí recorregut fins aquell 
moment i les necessitats sanitàries llargament reivindicades per l'Ajuntament per acomplir les 
condicions mínimes de salubritat pública i dignitat que qualsevol poble del segle XXI ha de 
poder oferir; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/36.186/2005 de data 13/07/05), 
ens va comunicar que en data 13 de juny de 2005 s'havia signat el contracte de "Concessió 
d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal·lacions de 
sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró. Clau CT03002058, i que 
dintre d'aquest contracte hi havia actuacions en matèria de sanejament del nostre municipi, així 
com que, properament contactaria amb nosaltres l'adjudicatari del contracte "ACSA AGBAR 
Construcció, SA - SOREA y Constructora de Calaf, SAU - Unión Temporal de Empresas", a fi 
d'obtenir les dades necessàries per tal de redactar els corresponents projectes constructius; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/40025/ 2005, de data 
03/08/2005), en resposta al nostre escrit anteriorment esmentat de 21 de juny de 2005, ens va 
informar, entre d'altres qüestions, que al calendari d'actuacions es preveia que les obres es 
poguessin iniciar a finals de l'any 2006; 
 
Per tal de donar resposta a les reiterades queixes i pressions per part del veïns del municipi, 
principalment els que habitaven prop del riu, que es veien afectats per l'estat de l'entorn i les 
males olors i vist que encara no s'havien iniciat les obres, l'Ajuntament va trametre nou escrit 
dirigit al Director a l'ACA, (NRS 60 de 01/02/07), per tal que ens informessin de les seves 
intencions en relació a aquestes obres. De l'esmentat escrit se'n va trametre còpia a la 
Delegació de Girona de l'ACA per al seu coneixement; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit NRS 0138S/4533/2009, de data 22/01/2009) va 
notificar a l'Ajuntament la Resolució de la Generalitat de Catalunya, d'11 de novembre de 2008, 
per la qual es van declarar d'urgència, a efectes d'expropiació forçosa, les obres del projecte de 
col·lectors, amb tots els béns i drets afectats per l'expropiació que resultés de la realització de 
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les referides obres i citava a l'Ajuntament, pel dia 03/02/2009, a fi de procedir a l'aixecament de 
les Actes Prèvies a l'Ocupació; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit amb NRE a l'Ajuntament 522 de data 
29/04/2009) va requerir a l'Ajuntament que dugués a terme les obres necessàries per connectar 
als col·lectors diversos punts d'aigües residuals. L'Ajuntament va respondre a aquest 
requeriment (escrit NRS 477 de 05/06/2009) que es portarien a terme les obres necessàries tan 
bon punt s'executés el projecte de col·lectors en alta, a la canalització del qual havien d'anar 
connectats els punts d'abocament. El mateix any 2009 es van iniciar les obres; 
 
El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2012, davant 
el fet que les obres estaven encara pendents de finalització, amb l'agreujant que la part 
executada presentava tot un seguit de deficiències que era del tot indispensable de resoldre, va 
aprovar la "MOCIO RECLAMANT A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A 
L'EDAR DE CAMPRODON", per la qual es sol·licitava a l'Agència Catalana de l'Aigua que es 
finalitzessin immediatament les obres del Projecte constructiu dels col·lectors en alta del 
municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon, amb resolució de les deficiències que presentava 
la part d'obra executada i que es restauressin degudament la llera i els terrenys afectats per les 
obres i es netegés la zona de la llera afectada per l’abocament directe del col·lector en alta tan 
bon punt les aigües residuals de Llanars fossin conduïdes a l’EDAR de Camprodon. La Moció 
es va comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al 
Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de Camprodon; 
 
El Director de l'ACA (per mitjà d'escrit NRS 0138S/11.114/2013 de 28/03/2013) va acusar 
rebuda dels escrits de l'ACA i del Conseller de Territori i Sostenibilitat pels quals es traslladava 
la moció i va respondre que aquesta obres formen part del contracte de concessió d'obra 
pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal·lacions de 
sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró i que el concessionari 
d'aquest contracte havia sol·licitat a l'ACA l'equilibri econòmic-financer de la concessió i que es 
trobava pendent d'establir les condicions i el calendari de finalització de les actuacions que 
resten per finalitzar. També indicava que les obres restaven aturades per l'Ajuntament de 
Camprodon, atenent a un desacord amb el traçat i que en aquell  moment s'estava redactant 
una modificació del projecte que permetés la finalització de les obres. Finalment indicava que 
atesos els antecedents i vista la situació administrativa en què es trobava el contracte no 
podien fixar una data concreta per atendre l'acord de l'Ajuntament, que tan bon punt 
disposessin de les previsions ens ho comunicarien; 
 
Atès que ha transcorregut més d'un any des de l'última comunicació del Director de l'ACA i les 
obres estan aturades i encara no coneixem les previsions de finalització de les mateixes; 
 
Atès que considerem que catorze anys són ja molts anys per a que és perllongui una situació 
que afecta la salubritat de les persones i que té un impacte considerable sobre el riu Ter i que 
és de justícia la seva resolució immediata; 
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Des del consistori es fa difícil entendre que amb un estat tan avançat de les obres no es pugui 
posar en servei el col·lector. Després de més d'un any amb les obres parades i sense haver 
rebut cap comunicació oficial de l'ACA respecte al termini de finalització i posada en servei, ens 
veiem obligats a sol·licitar que ens facilitin el termini d'execució, que, al nostre entendre, hauria 
de ser a curt termini; 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Reclamar a l'Agència Catalana de l’Aigua la finalització de les obres del  PROJECTE 
DE COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON, amb 
resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada i deguda restauració de la 
llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la zona de la llera afectada per 
l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars siguin 
conduïdes a l’EDAR de Camprodon.  
 
Segon. Facultar l'alcalde president per a prendre totes les accions legals pertinents a fi  que es 
pugui aconseguir la finalització de les obres i la posada en servei del nou col·lector. 
 
Tercer. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès el seu recolzament i que es facin les 
gestions necessàries a nivell comarcal, a fi d’aconseguir la finalització de les obres i el 
sanejament de les aigües residuals del municipi de Llanars. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Camprodon i al 
Consorci Alba Ter.” 
 
D'acord amb l'esmentat, es proposa al Ple:  
 
Primer. Donar suport a la moció aprovada pel Ple de data 6 de juny de 2014 de l’Ajuntament de 
Llanars per reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la finalització de les obres del Projecte de 
col·lectors en alta del municipis de Llanars a l’EDAR de Camprodon. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, al Consorci Alba Ter i al Consell Comarcal del Ripollès.  
 
 
8. 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.  
 
02.06.14 Formació del Compte General exercici 2013  
04.06.14 Requeriment d'acreditació representació.  
09.06.14 Sol·licitud a la Diputació de Girona desbrossament camí d'Oix a Beget.  
12.0614 Concreció condicions llicència d'obres.  
13.06.14 Sol·licitud de mediació regularització instal·lacions conducció elèctrica.  
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15.05.14 Resolució d'acomiadament per causes objectives.  
16.06.14 Delegació celebració matrimoni civil. Xavier Guitart Cano.  
16.06.14 Delegació celebració matrimoni civil. Josep Juncà Vidal.  
17.06.14 Llicència d'activitat bar amb terrassa Pl. Font Rubí.  
19.06.14 Autorització al Consell Comarcal del Ripollès contractació obres manteniment 

camí de Salarsa i Sant Pau a Camprodon.  
19.06.14 Contractació per substitució vacances.  
25.06.14 Contractes temporals Piscina i socorristes.  
27.06.14 Acceptació bases convocatòria subvencions de l'ACA.  
30.06.14 Adjudicació contractació lloguer local 2 Vila Riera.  
01.07.14 Contracte laboral interí  
03.07.14 Comunicació prèvia CT activitat c/. Isaac Albéniz, 2 PB. 
03.07.14 Requeriment comunicació prèvia activitat c/. Sant Roc, 6 PB.  
03.07.14 Comunicació prèvia CT activitat c/. València, 54 PB. 
08.07.14 Comunicació prèvia CT activitat c/. València, 10 PB. 
08.07.14 Comunicació prèvia habitatge ús turístic c/. La Font, 44 Beget. 
08.07.14 Comunicació prèvia habitatge ús turístic c/. Freixenet, 36-38. 
12.07.14 Contracte laboral temporal d'auxiliar turístic. 
15.07.14 Acceptació desistiment tramitació projecte. 
 
 
9. 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  
2014/18 23 de maig de 2014  
2014/19 30 de maig de 2014  
2014/20 13 de juny de 2014  
2014/21 20 de juny de 2014  
2014/22 4 de juliol de 2014  
2014/23 11 de juliol de 2014 
 
 
10. INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
10.a) ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL SEGON 
TRIMESTRE 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 en 
operacions comercials, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals de morositat del segon 
trimestre de l'any 2014, presentats al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
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10.b) ES DÓNA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 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. 
 
 
10.c) ES DÓNA COMPTE DE LA INFORMACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2014. 
 
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 segon trimestre de 
2014, que es va enviar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica el 
dia 7 de maig de 2014. 
 
 
10.d) ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA DEL SEGON TRIMESTRE 
DE L'ANY 2014. 
 
Es dóna compte dels informes trimestrals de tresoreria corresponents al segon trimestre de 
l'any 2014, 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. 
 
 
10.e) ES DÓNA COMPTE DE LA SENTÈNCIA 65/2014. PO 798/2011 FUSTINSTAL 
BLANCH, SL .  
 
 
10.f) ES DÓNA COMPTE DE LA SENTÈNCIA 618/14. PO 164/2010 VODAFONE ESPAÑA, 
SA. 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 

 
No havent altres assumptes a tractar, quan passen quatre minuts de 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  


