
ACTA NÚM. PLE2014/4 
 
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 22:06 
hores del dia 30 de maig 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. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS PUNTUALS PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ 1-8/2014.  

3. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL. 

4. PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT AMB JURISDICCIÓ AL TERME 
MUNICIPAL DE CAMPRODON. 

5. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE LES 
FESTES LOCALS, EXERCICI 2015.  

6. ADHESIÓ AL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER A LES BONES PRACTIQUES EN LA 
REFORMA I EL CONDICIONAMET DELS HABTATGES.  

7. SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES CONDICIONS FINANCERES DE LES 
OPERACIONS D'ENDEUTAMENT FORMALITZADES EN LA PRIMERA FASE DEL 
MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS 
LOCALS. 

8. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL D'INTERVENCIÓ  AMBIENTAL, DE 
SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA. 

9. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL D'INTERVENCIÓ EN ESPECTACLES PÚBLICS 
I ACTIVITATS RECREATIVES.  

10. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA  DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX PER A LA 
CESSIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL CAMÍ D’OIX A BEGET. 

 

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

  

S’excusen: 
  MIQUEL SALA PLANELLA 
 

  



CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:  
11. DECRETS  
12. JUNTES DE GOVERN  
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

a) Donar compte dels informes trimestrals de morositat del primer 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 primer 

trimestre de 2014. 
d) Donar compte dels informes trimestrals de tresoreria primer trimestre de 2014. 
e) Sentència 99/2014. PO 287/2011 Parc de bombers.  
f) Sentència 37/14. PO 711/2011 Casa de la Vila.  

 
14. PRECS I PREGUNTES 

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

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions anteriors 
celebrades en dates 28 de maç de 2014 ordinària i 29 d’abril de 2014 extraordinària, que 
resulten aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS PUNTUALS PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ 1-8/2014. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 21 de febrer de 2014, va aprovar inicialment 
les modificacions puntuals 1-8/2014 del Pla General d’ordenació urbana.  
 
Atès que durant el termini d’exposició al públic, no s’han presentat al·legacions. contra 
l’expedient  de modificació puntual.  
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació, que conformen el quòrum de majoria absoluta exigida,  ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment les modificacions puntuals 1-8/2014 del Pla General 
d’ordenació urbana, redactades per l’arquitecte Sr. 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.  

     
Segon.- TRAMETRE còpia completa de l’expedient administratiu i del projecte a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva  aprovació definitiva. 
 
3. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL. 
 
Aquest Ajuntament pretén l’establiment i regulació de la taxa per la prestació del servei de 
celebració de matrimoni civil. 
 
En conseqüència, en ús de la potestat reglamentària de les corporacions locals i de conformitat 
amb el que disposen als articles 57 i 20.4) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la disposició addicional 
de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol. 
 
Vist l’informe favorable redactat pel Secretari Interventor.  
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació,  ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal sobre la prestació del servei de celebració de 
matrimoni civil d’acord amb el redactat annex a la proposta. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de 30 dies, a partir de la publicació 
del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions o suggeriments. 
 
TERCER.- Considerar elevat a definitiu el present acord, en el cas que no es presentessin 
reclamacions en l’esmentat termini. 
 
QUART.- En qualsevol cas, l’ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al  BOP 
de Girona, i regirà mentre no es modifiqui o derogui. 



 
4. PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT AMB JURISDICCIÓ AL 
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
 
Atès que la Llei Orgànica 6/1985, de 1 juliol, del Poder Judicial, i el Reglament 3/1995, de 
Jutges de Pau, regulen la intervenció en la elecció dels Jutges de Pau i del seus substituts dels 
plens de les Corporacions respectives. 
 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la 
Sala del Tribunal de Superior de Justícia corresponent, havent de recaure el nomenament en 
les persones escollides per l'Ajuntament tal com preveu l'article 101.1 de la Llei Orgànica 
esmentada. 
 
El procediment per a l'elecció dels Jutges i dels seus substituts és l'establert al apartat segon 
de l'article 101 de la Llei Orgànica el Poder Judicial, és el següent: 
 
L'òrgan competent per a l'elecció és el Ple de la Corporació, es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres. 
 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits entre les persones que, reunint les 
condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple triarà lliurament. 
 
Amb aquesta finalitat s'ha  fet públic el contingut d'aquest precepte legal i s'ha concedit un 
termini fins el dia 30 de maig de 2014 a les 14:00h. per a la presentació de sol·licituds. 
 
Durant el termini habilitat s’ha presentat, una única sol·licitud. 

En relació l’article 302 i 303 de la pròpia Llei Orgànica, per ser nomenat Jutge de Pau titular o 
substitut es requereix tenir nacionalitat espanyola, major d'edat, no estar impossibilitat 
físicament o mentalment per al desenvolupament de la carrera judicial, no estar condemnat per 
delicte dolós i estar en ple exercici dels drets civils.   
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació, que conformen el quòrum de majoria absoluta exigida,  ACORDA: 
 
Primer.- PROPOSAR com a Jutge de Pau substitut al Sr. Gaspar Vila Teixidor, amb DNI 
40600621D, per a desenvolupar les funcions que la Llei Orgànica del Poder Judicial atribueix a 
aquests càrrecs. 
 
Segon.- NOTIFICAR  aquest acord a la persona interessada i en cas de que aquesta acceptés 
el càrrec que el Ple li proposa,  notificar-ho a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, perquè procedeixi, si ho creu oportú, al seu nomenament.  
 
5. PROPOSTA AL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE 
LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2015.  
 



Atès que l’article 37.2 de l’Estatut del treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat s’estableix que les dues festes seran fixades 
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius mitjançant 
acords adoptats pel Ple de al Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 46 del Real 
Decret 2001/83, de 28 de juliol. 
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació,  ACORDA: 
 
Primer.- Proposar al Conseller de d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a 
festes locals a tot el terme municipal de Camprodon els dies 22 i 23 de juny de 2015. 
 
Segon.- Notificar aquest acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
6. ADHESIÓ AL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER A LES BONES PRACTIQUES EN 
LA REFORMA I EL CONDICIONAMET DELS HABTATGES.  
 
Vist el Protocol de col·laboració per a les bones pràctiques en la reforma i el condicionament 
dels habitatges de data 28 d’abril de 2014, signat entre la Generalitat de Catalunya, l’Agència 
Catalana de Consum, l’Associació de Municipis de Catalunya, la Federació de municipis de 
Calalunya , la Confederació de Comerç de Catalunya, el Col·legi d’Administradors de Finques 
de Barcelona-Lleida i el Gremi de cuines, banys i reformes de Catalunya, amb la finalitat de 
promoure les bones pràctiques en la reforma i el condicionament dels habitatges, amb la 
voluntat de contribuir a la millora de la seguretat de les persones que hi treballen.  
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació,  ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR L’ADHESIÓ el Protocol de col·laboració per a les bones pràctiques en la 
reforma i el condicionament dels habitatges de data 28 d’abril de 2014.  
 
Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis de Catalunya.  
 
7. SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES CONDICIONS FINANCERES DE 
LES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT FORMALITZADES EN LA PRIMERA FASE DEL 
MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES 
ENTITATS LOCALS. 
 
Vist l’Acord de la Comissió delegada del Govern per a Afers Econòmics de l’Administració 
General de l’Estat per a la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals, i de la consegüent Resolució de 13 de maig de 
la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local que hi dóna compliment. 
 



Estudiades les possibilitats d’adhesió previstes, hom considera que l’opció més adequada és la 
reducció 'màxima' del tipus d'interès en uns 140 punts bàsics, a la qual es descomptarà el 
possible cost de la intermediació bancària per canvi d'operativa i contractes, mantenint els 
actuals períodes d'amortització i de carència. 
 
Atès que aquest acord obliga, als ens locals que vulguin acollir-se a les millores de les 
condicions financeres, al compliment de les següents condicions: 
 
1. L’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 

General de l’Estat. 
 

2. L’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits 
per a l’inici de l’activitat empresarial.  

 
3. La substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents autoritzacions i llicències d’inici 

d’activitat econòmica per declaracions responsables i elaborar un informe d’avaluació de les 
normes de l’entitat local incompatibles amb la unitat de mercat. 

 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon al mecanisme per a la modificació 
de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec 
al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals aprovat per 
Resolució de 13 de maig de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques; i en aquest sentit:  
 
1. S’acorda el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent que es publiqui l’ordre del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan les 
condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures 
electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació mitjançant la 
sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica de les administracions catalanes, una 
vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la seva 
integració i interoperabilitat amb la plataforma FACE de l’AGE. 

 
2. S’acorda l’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits per 

a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta 
obligació, mitjançant la sol·licitud del servei de “Tramitació d’activitats empresarials al món 
local (Finestra Única Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i 
les administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i 
tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis “Emprende en 3”. 

 
3. S’acorda el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents 

autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o  
comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus d’intervenció 
municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en espectacles 



públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de Barcelona i impulsades 
pel Consorci AOC. Aquestes ordenances tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la 
Llei 20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de la Comunitat de 
Catalunya i impliquen el compliment de la simplificació de més del 30% de les 
autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a règims de declaració de responsable o de 
comunicació prèvia. 

 
SEGON: Aprovar la confirmació del pla d'ajust aprovat per l’Ajuntament en data 30/03/2012 i  
valorat favorablement pel MINHAP en data 30/04/2012. 
 
TERCER: Formalitzar la sol·licitud corresponent a través de l’aplicació informàtica habilitada a 
l’efecte, comissionant al Sr. Secretari interventor i instant al Sr. Alcalde per a efectuar quantes 
actuacions corresponguin pel bon fi del present acord.  
 
8. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL D'INTERVENCIÓ  AMBIENTAL, DE 
SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA. 
 
Per acord del Ple adoptat en aquesta mateixa sessió s’ha assumit el compromís de  substitució 
del 30% de las vigents autoritzacions y llicencies d’inici d’activitat econòmica per declaracions 
responsables o comunicacions prèvies. 
 
L’aprovació de les ordenances tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut 
pública i d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la 
Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC, impliquen el compliment de la 
simplificació de més del 30% de les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a règims de 
declaració de responsable o de comunicació prèvia; essent, per tant, la seva aplicació per 
aquest Ajuntament, l’instrument idoni per al compliment del compromís assumit.  
 
Vista la legislació de referència:  
 
• Directiva de Serveis 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior.  
 
• Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de 
determinats serveis, actualitzada amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als 
emprenedors i la seva internacionalització.  
 
• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).  
 
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis.  
 
• Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives.  
 
Atès el llistat de LLICÈNCIES o autoritzacions substituïdes per aquest marc jurídic:  



 
• Totes les activitats de l'annex de la Llei 12/2012, actualitzat amb la Llei 14/2013: s'han passat 
a Declaració de Responsable o Comunicació Prèvia, segons el cas.  
 
• Totes les activitats de l'annex III de la LPCAA: traslladant-se a Comunicació Prèvia  
 
• Totes les activitats que queden fora dels annexos de la LPCAA: passant a Declaració 
Responsable. destacant:  
 
- Establiments comercials de superfície total (m2) <300 i amb càrrega de foc <= 180 Mcal/m2  
 
- Establiments comercials i de serveis <300m2 i amb càrrega de foc <= 180 Mcal/m2  
 
- Locals o establiments d'ús administratiu o professional de superfície <150 m2  
 
- Ús sanitari de caràcter ambulatori en qualsevol alçària <150 m2  
 
- Fleques amb forns de potència <7,5 kW  
 
- Centres docents no reglats per a adults de menys de 100 m2  
 
• En espectacles públics i activitats recreatives, estaran subjectes a Comunicació Prèvia:  
 
- Els establiments musicals, amb aforament fins a 150 persones.  
 
- Els establiments destinats a espectacles cinematogràfics.  
 
- Els establiments de restauració fins a 150 persones i sempre que no disposin de terrassa o 
qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure.  
 
- Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg d'espectacles públics, 
activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic aprovat per la Generalitat de 
Catalunya.  
 
- Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme 
amb motiu de festes o revetlles populars.  
 
- Espectacles públics i activitats recreatives ocasionals d'interès artístic o cultural d'aforament 
reduït.  
 
- Establiments o estructures no permanents desmuntables: circ, fires d'atraccions i altres del 
tipus paradeta, carpes, tarimes, embalats.  
 
- La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència 
municipal corresponent.  
 



• Declaració responsable: Tots els espectacles i activitats recreatives de menor incidència, 
respecte dels llistats anteriorment. 
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació,  ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l’ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de 
salut pública, d’acord amb la proposta adaptada redactada pels serveis jurídics de l’Ajuntament 
a partir de l’ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública que 
obra a l’expedient i s’acompanya com a annex al present acord.  
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar i formular les reclamacions i 
suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer.- FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment administratiu i 
per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest acord. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL D'INTERVENCIÓ EN ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.  
 
Per acord del Ple adoptat en aquesta mateixa sessió s’ha assumit el compromís de  substitució 
del 30% de las vigents autoritzacions y llicencies d’inici d’activitat econòmica per declaracions 
responsables o comunicacions prèvies. 
 
L’aprovació de les ordenances tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut 
pública i d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la 
Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC, impliquen el compliment de la 
simplificació de més del 30% de les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a règims de 
declaració de responsable o de comunicació prèvia; essent, per tant, la seva aplicació  per 
aquest Ajuntament, l’instrument idoni per al compliment del compromís assumit.  
 
Aquesta Ordenança que es proposa regula el sistema d'intervenció administrativa de 
competència municipal dels espectacles públics i les activitats recreatives i dels establiments i 
els espais oberts al públic, on es duen a terme aquestes activitats. Ho fa en el marc normatiu 
establert per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, modificada parcialment per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millora de la regulació normativa, i el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives, aprovat per Decret 112/2010, de 31 d'agost. 
 



Aquestes normes sectorials es dicten en relació a una activitat rellevant econòmicament a 
Catalunya, com a generadora d'ocupació i inversions, i que a l'igual que en el nostre entorn 
cultural més immediat, té com a referent de futur un horitzó de  creixement  del  sector  de  l'oci  
i  del  temps  lliure  que  ve  a  satisfer  la  demanda  d'activitats  esportives,  culturals, 
artístiques o merament lúdiques que permetin a la població una adequada utilització del temps 
lliure. Demanda i oferta d'oci que han de conciliar-se amb altres drets i interessos de la 
ciutadania, que els poders públics han de tutelar. Tal com estableix l'Ordenança, cal que el fet 
d'impulsar el sector empresarial de l'oci no menystingui: 
 

- garantir la salut i la seguretat de les persones i els béns, la tranquil•litat dels verns i la 
convivència vernal, i 

- protegir el medi ambient, el territori i l'entorn urbà i els drets dels usuaris i els 
consumidors. 
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació,  ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l’ordenança municipal d'intervenció en espectacles públics i 
activitats recreatives, d’acord amb la proposta adaptada redactada pels serveis jurídics de 
l’Ajuntament a partir de l’ordenança tipus d’intervenció municipal d’espectacles públics i 
activitats recreatives que obra a l’expedient i s’acompanya com a annex al present acord.  
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar i formular les reclamacions i 
suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer.- FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment administratiu i 
per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest acord. 
 
10. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA  DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I L’AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX PER A LA 
CESSIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL CAMÍ D’OIX A BEGET. 
 
Vist el conveni entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Camprodon i l’Ajuntament de 
Montagut i Oix per a la cessió a la Diputació de Girona del camí d’Oix a Beget, a l’objecte de 
fixar els compromisos de col·laboració entre les parts signatàries en relació al traspàs del camí 
d’Oix a Beget que uneix ambdós nuclis.  
 
El Ple, per unanimitat dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret integren la 
Corporació,  ACORDA: 
 



Primer.- APROVAR conveni entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Camprodon i 
l’Ajuntament de Montagut i Oix per a la cessió a la Diputació de Girona del camí d’Oix a Beget. 
 
Segon.- FACULTAR  a l’alcalde Sr. Esteve Pujol i Badà, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la formalització del conveni aprovat i quantes actuacions consideri necessàries 
per a la seva efectivitat.  
 
 
11. 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.  
 
28.03.14 Liquidació del pressupost exercici 2013 
07.04.14 Establint llocs dels actes i col·locació de propaganda electoral 
09.04.14 Comunicació prèvia CT activitat ramadera Mas can Bola. 
10.04.14 Comunicació prèvia CT activitat botiga de roba c/. València, 36 PB. 
15.04.14 Comunicació prèvia CT activitat bar restaurant c/. Catalunya,11 PB 4-5. 
15.04.14 Comunicació prèvia activitat oficina estació d’autobusos. 
15.04.14 Comunicació prèvia activitat ramadera Mas les Serres. 
29.04.14 Contracte laboral de personal de reforç. 
02.05.14 Comunicació prèvia activitat venda roba intima c/. València, 50 PB 
02.05.14 Comunicació prèvia activitat venda de queviures c/. Catalunya, 6 PB 
05.05.14 Comunicació prèvia CT activitat restaurant c/. Catalunya,11 PB. (cal Marquès) 
05.05.14 Comunicació prèvia activitat centre fisioteràpia c/. Ferrer Bàrbara,1. 
05.05.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic c/. Devesa Nova, 862 Font Rubí. 
13.05.14 Comunicació prèvia CT activitat oficina bancària Pl. C.A. Torras, 1 PB. 
15.05.14 Convocatòria procediment nomenament Jutge de Pau substitut.  
23.05.14 Trasllat còpia informe arquitecte de data 25.4.14.Exp.: 0502.01-2014/2. 
 
 
12. 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  
2014/10 21 de març de 2014 
2014/11 28 de març de 2014 
2014/12 4 d’abril de 2014 
2014/13 11 d’abril de 2014 
2014/14 25 d’abril de 2014 
2014/15 2 de maig de 2014  
2014/16 9 de maig de 2014 



2014/17 16 de maig de 2014 
 
 
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

 
13.a) Es dóna compte als ple 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 en 
operacions comercials, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals de morositat del primer 
trimestre de l’any 2014, presentats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 
 
13.b) Es dóna compte 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. 
 
 
 
13.c) Es dóna compte de la informació de l’execució del pressupost corresponent al 
primer 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 primer trimestre de 
2014, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica el 
dia 7 de maig de 2014. 
 
 
13 d) Es dóna compte dels informes trimestrals de tresoreria del primer trimestre de l’any 
2014. 
 
Es dóna compte dels informes trimestrals de tresoreria corresponents al primer 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. 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 



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


