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ACTA NÚM. PLE2014/7 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 
D’OCTUBRE DE 2014 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:10 hores del dia 31 d’octubre de 2014, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària 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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2014 DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST  PER SUPLEMENT DE CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS I 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 

2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I PREUS 
PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2015 I SEGÜENTS 

3. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS 
DE CAL MARQUÈS I DEL CONVENT DEL CARME PER A MUSEU MUNICIPAL, 
3A FASE” (PUOSC 2011/861) 

4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DEL TER 
5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT VALL DE 

CAMPRODON 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 

CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA 
7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL DEL RIPOLLÈS 

8. ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA 
MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA 
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES 
D’INTERÈS GENERAL 
 

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

 
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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1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2014 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST  PER SUPLEMENT DE CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS I 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
 
A la vista del desenvolupament de les operacions comptables, i en atenció a les 
necessitats que es deriven del compliment i execució d'obres i serveis municipals, hom 
estima procedent tramitar expedient de modificació del pressupost de la Corporació en 
vigor, per suplement de crèdits, transferències de crèdit de diferents grup de funció,  amb 
la finalitat de fer front a obligacions de reconeguda necessitat i urgència, tal i com 
s'especifica a la memòria adjunta. 
 
El finançament de la major despesa prevista prové de majors ingressos efectivament 
consolidats per import de 211.935,72, i de  la transferència de crèdit per un import de 
115.000’-€, que es relacionen en la Memòria de l’Alcaldia que acompanya la proposta. La 
suma dels majors ingressos i de la transferència de crèdits anivellen la major despesa 
prevista en el pressupost de despeses.   
 
La modificació proposada és la següent : 
 
A) INCREMENT DE DESPESES: 326.935,72Euros 
 
A1.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT :   326.935,72 € 

 
B)  - PROCEDÈNCIA DELS FONS: 326.935,72Euros 
 
B1.- MAJORS INGRESSOS :  211.935,72 € 
B2.- TRANSFERÈNCIA  DE CRÈDIT:  115.000,00 € 

 
 Atès que les modificacions de crèdits proposades responen a necessitats que no 
permeten llur ajornament fins el proper exercici. 
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb estricta subjecció a les 
disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe favorable del Sr. Secretari 
Interventor i tenint en compte que no significa modificació ni detriment  dels serveis 
afectats, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient 1/2014 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l'entitat de l'exercici 2014, en els termes assenyalats anteriorment, restant el 
pressupost definitiu segons el següent resum per capítols: 
 
I N G R E S S O S 
Cap. DENOMINACIÓ  P. INICIAL MODIFICACIONS P. DEFINIT. 
  AUGMENTS DISMINUC. TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS  
I Impostos directes 1.490.535,76  1.490.535,76
II Impostos indirectes 50.000,00  50.000,00
III Taxes i altres ingressos 1.027.517,34 70.100,00  1.097.617,34
IV Transferències corrents 670.192,34 95.195,72  765.388,06
V Ingressos patrimonials 660,00 10.700,00  11.360,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
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VI Alienació d’inversions reals 110.000,00 8.893,00  118.893,00
VII Transferències de capital 237.729,20 27.047,00  264.776,20
VIII Actius financers 9.000,00  9.000,00
IX Passius financers 0,00  0,00
 
 

TOTAL 3.595.634,64 211.935,72  3.807.570,36

D E S P E S E S 
A) OPERACIONS CORRENTS     
I Despeses de personal 956.613,80 18.000,00 938.613,80
II Despeses  b. corrents  serveis 1.435.508,09 189.317,05  1.624.825,14
III Despeses financeres 158.751,83  17.000,00 141.751,83
IV Transferències corrents 59.906,50 10.500,00  70.406,50
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Inversions reals 207.701,59 122.118,67 46.000,00 283.820,26
VII Transferències de capital 176.700,00 34.000,00 142.700,00
VIII Actius  financers 9.000,00  9.000,00
IX Passius financers 591.452,83 5.000,00  596.452,83
 TOTAL 3.595.634,64 326.935,72 115.000,00 3.807.570,36

 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació inicial 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 
PER L’EXERCICI 2015 I SEGÜENTS 

 
El Títol II del text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   regula de forma exhaustiva els recursos dels 
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu 
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com 
per  l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals en els termes que s'hi concreten. 
 
En aquest sentit  aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir determinades modificacions 
en les ordenances fiscals consistents, bàsicament en l’actualització de les quotes de la 
taxa del servei de recollida i tractament de residus d’acord amb l’evolució de l’increment 
dels costos suportats durant els darrers dotze mesos i també s’aprofita per a efectuar  les 
adaptacions necessàries conseqüència de la normativa legal vigent, adequant-les a les 
noves determinacions dels preceptes legals modificats i/o innovats per la normativa legal 
d’aplicació, així com algunes millores en la gestió recaptatòria.  
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la  Llei  
d’hisendes locals, en els quals es posa de manifest la correspondència de les despeses 
dels serveis amb els ingressos que s’originen amb la modificació de les tarifes de les 
taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de 
competència local, que es modifiquen, verificant que l’import de la recaptació estimada no 
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excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la  Llei  d’hisendes locals. 
 
En conseqüència, vist  l'informe del Secretari Interventor, favorable a les modificacions 
que es proposen, al Ple es  proposa l'adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, les  
modificacions de les ordenances fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 
 
A) Ordenança fiscal núm. 01. Reguladora de l’import sobre béns immobles.  
 
A.1) Es modifica l’article 3 amb el següent redactat: 
 
Article 3 - Successors i responsables  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos 
en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).  
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  
 
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran 
als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats 
a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de 
declaracions.  
 
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a 
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i 
actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat 
digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.  
 
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció 
i requeriment de pagament a l’actual propietari.  
 
A.2) Es modifica l’apartat i) de l’article 4 amb el següent redactat: 
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i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.  
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent 
recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes 
autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats 
Autònomes i de les entitats locals. 
 
A.3) Es modifica l’article 11, incorporant un nou apartat 5 amb el següent redactat: 
 
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació 
mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, 
sempre que així ho estableixi la normativa cadastral. 
 
B) Ordenança  fiscal núm. 02. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques:  
 
B.1) Es modifica l’article 3, en els següents termes:  
 
Article 3 - Successors i responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
B.2) Es modifiquen els supòsits contemplats en l’article 4, apartat C) regla  3a:  
 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració. 
 
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb altres 
socis. 
 
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració 
que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els comptes consolidats i 
durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta 
circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat 
dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat 
dominant o d'altra dominada per aquesta. 
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Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  
 
C) Ordenança  fiscal núm. 03. Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica:  
 
C.1) Es modifica l’art. 3 amb el següent redactat:  
 
Article 3. Successors i responsables. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
  
C.2) Es modifica l’article 4, punt g) amb el següent redactat: 
 
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als 
quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es 
considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o 
superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb 
discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social 
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta 
o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una 
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta 
previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin 
per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial 
ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran 
d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per 
l’òrgan competent. 
 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una 
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell 
mateix o bé es destinarà al seu transport. 
 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  
 
C.3) Es manté, però desplaçat al final del mateix article 4.1. el següent paràgraf:   
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Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius 
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 
 
C.4) Es modifica l’article 4 afegint el punt 3: 
 
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui 
consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de 
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 
 
C.5) Es modifica l’article 8, punt 1, amb el següent redactat:  
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via 
de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que 
la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a l’Ajuntament del 
domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de vehicles. 
 
D) Ordenança  fiscal núm. 04. Reguladora de l’impost sobre l’increment del valors dels 
terrenys de naturalesa urbana.  
 
D.1) Es modifica l’article 3 amb la supressió del punt 3.  
 
D.2) Es modifica l’article 5 amb la incorporació de l’apartat 3 amb el següent redactat: 
 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
3. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de 
l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes 
garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o 
qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de 
préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com 
a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual del deutor hipotecari 
realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial, per a la cancel·lació 
de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de 
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió 
de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre 
membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per a 
satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió de l'habitatge. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat 
el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la 
transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 
28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 
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parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el 
patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment 
inscrita. 
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent davant 
l'Ajuntament. 
 
 
D.3) Es modifica l’article 6,  al qual s’afegeix el punt 3 següent i es renumera l’anterior 
punt 3 que passa com a punt 4: 
 
Article 6 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
  
3. Es concedirà d'una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra de l'impost, 
en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 
gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es desenvolupin activitats 
econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que 
justifiquin aquesta declaració. 
 
La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i 
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres. 

 
D.4) Es modifica l’article 7, punt 4, apartat D amb el següent redactat: 
 
D) Altres drets reals 

 
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que 
les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la 
capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En 
cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de 
la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 
  
D.5) S’anul·la el punt 8 de l’apartat D de l’article 7. 
 
E) Ordenança fiscal núm. 5. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres.  
 
E.1) Es modifica l’article 1 amb el següent redactat:  
 
Article 1 - Fet imposable 
 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable 
del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent 
llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual 
s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament. 
 
E.2) Es modifica l’article 2 amb el següent redactat: 
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a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, 
aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques. 
 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 
 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 
empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura 
de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses 
i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres que 
s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o 
malmès per les obres esmentades. 
 
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., 
així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que 
aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte 
d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 
 
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres 
de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol 
tipus. 
 
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades 
a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès 
general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
 
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 
 
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 
permanents. 
 
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
 
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència 
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es 
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 
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E.3. Es modifica l’article 4 amb el següent redactat: 
 
Article 4 - Successors i responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i 
a l’Ordenança general. 
 
E.4) Es modifica l’article 7, punt 3 amb el següent redactat:  
 
3. No formen part de la base imposable: 
 

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la 
construcció, instal·lació o obra. 

- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

-  El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest  
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de 
la base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin 
en la realització de la construcció, instal·lació o obra. 
 

E.5) S’afegeix el punt 11 a l’article 9, amb el següent redactat: 
 
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, 
per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es 
va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics 
d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la 
renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la 
valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
F) Ordenança  fiscal núm. 06. Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i 
la volada de la via pública:  
 
F.1) S’afegeix el punt 3 a l’article 4 amb el següent redactat: 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
F.2) Es modifica l’article 10, punt 1, amb el següent redactat: 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
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1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al 
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.  
 
G) Ordenança fiscal núm. 7. Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general.  
 
G.1) Es modifica l’article 2 amb el següent redactat: 
 
Article 2 - Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 
part important del veïnat.  
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 
servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la 
xarxa. 
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació 
diferents de la telefonia mòbil. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 
 
G.2) Es modifica l’article 3 amb els següent redactat:  
 
Article 3 - Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important 
del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, 
telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que explotin les xarxes de 
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol 
altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de 
les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no 
sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
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3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que 
es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el 
subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
G.3) Es modifica l’article 4 amb el següent redactat: 
 
Article 4 - Successors i responsables  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i 
a l’Ordenança general. 
 
G.5) Es modifica l’article 5 amb el següent redactat: 
 
Article 5.- Base imposable 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial 
del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses 
o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el 
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda 
per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les 
quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents 
de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la 
mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en 
desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per 
fets o activitats extraordinàries. 
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que 
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 
 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, 
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels 
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 
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c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte 
passiu. 
 
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres mitjans 
emprats en la prestació del subministrament o servei. 
 
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 
 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així 
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats 
percebudes per aquells serveis de subministrament que s'utilitzin en aquelles 
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria 
primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest 
règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 
 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3. 
 
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga. 
 
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 
 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres 
taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin 
de ser subjectes passius. 
 
G.6) S’anul·la l’article 6 d’Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i 
quota tributària 
 
G.7) S’afegeix l’article 6 Tipus i quota tributària. 
 
Article 6è.- Tipus i quota tributària 
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La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a 
l’article 5è d’aquesta Ordenança.  
 
G.8) Es modifica l’article 7 amb el següent redactat: 
 
Article 7 - Període impositiu i acreditament de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a 
la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des 
de l’inici fins al cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
G. 9) S’anul·la l’article 8 de Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil 
 
G.10) Es modifica l’article 9 que passa a ser l’article 8 amb el següent redactat:  
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o 
servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a 
l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització. 
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a 
cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum 
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons 
detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a 
la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses 
subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) 
de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums 
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 
5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de 
l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en 
els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb 
el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu 
l’article 27 de la Llei general tributària. 
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G.11) Es modifica l’article 10 que passa a ser el 9 afegint el punt 4: 
 
Article 9 - Gestió per delegació  
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en el Consorci 
de recaptació Cerdanya-Ripollès, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
G.12) Es modifica l’article 11 que passa a ser el 10 d’Infraccions i sancions, anul·lant el 
punt 3.  
 
H) Ordenança  fiscal núm. 19. Reguladora de les taxes per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals.   

H.1) Es modifiquen les tarifes de l’article 6.2 i 12.2:    

 

Tarifa I TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
DOMÈSTICS 

Euros/any 
142,23 

Tarifa II TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
COMERCIALS 

Euros/any 

 PETIT COMERÇ I TALLERS: 
ll.1 Botigues (excepte alimentació i begudes), oficines, tallers i 

fusteries 
225,49

 SUPERMERCATS: 
ll.2   Fins a 150m2: 564,29
ll.3   Més de 150m2: 938,94

 ALIMENTACIÓ I BEGUDES 
ll.4 Botigues d'alimentació i begudes: 304,12
ll.5 Pubs, pastisseries i forns: 375,82
ll.6 Cafeteries, bars, frankfurts i similars: 564,29

 HOTELS, HOSTALS, FONDES, PENSIONS I 
RESTAURANTS: 

ll.7   Fins a 50 places: 750,47
ll.8   més de 50 places: 1.125,11

 INDÚSTRIES: 
ll.9    Fins a 10 llocs de treball: 301,81

ll.10    D'11 a 50 llocs de treball: 600,14
ll.11   Més de 50 llocs de treball: 1077,27
ll.12   Càmpings: euros/anuals per cada plaça/persona. 7,34

 PARADES DE MERCAT 
ll.13 Parades de fruita i verdura  210,24
ll.14 Altres parades de més de cinc metres  169,37
ll.15 Altres parades de fins a cinc metres 105,12

 EN ESTABLIMENTS SITUATS EN VIES DE CATEGORIA 2A.IAE 
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ll.16 Botigues i comerços 151,49
ll.17 Restaurants i similars 375,82
II.18 Establiments d’allotjament rural amb menjador  375,82
II.19 Establiments d’allotjament rural sense menjador per apartament 142,23
II.20 Establiments de pupil·latge de cavalls  187,92

 
Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances 
modificades, 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 les 
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Quart.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer. 
 
3.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS 
DE CAL MARQUÈS I DEL CONVENT DEL CARME PER A MUSEU MUNICIPAL, 3A 
FASE” (PUOSC 2011/861) 
 
En data 8/3/2013 es va aprovar el projecte d’obra municipal ordinària corresponent que 
s’ha incorporat a aquest expedient de contractació. L’actuació ha estat inclosa en el Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, amb el núm. 861 del programa general per l’exercici 
2011 amb una subvenció de 250.000 euros.  
 
En data 27/10/2014, s’ha incorporat certificat d’existència de crèdit pressupostari suficient, 
en els termes de la Disposició Addicional 2a. apart. 6è del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
En data 27/10/2014, s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 

 
Atesa la característica de l’obra, es considera com a procediment més adequat el 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix .  

 
Segons informe del Secretari interventor a l’efecte, els recursos ordinaris del pressupost 
vigent sumen 3.247.905,44 euros i el pressupost de contractació de l’obra (IVA inclòs) és 
de 357.150,00 euros, per tant, suposa un percentatge del 10,996%. Superant el 10% la 
competència per a la contractació correspon al Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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Motiu pel qual, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona i l’article 110 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment ordinari obert i un 
únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, per a l’obra consistent en l’execució del 
projecte “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i del convent del Carme per a museu 
municipal, 3a fase”. 
 
SEGON. Autoritzar, en quantia de 357.150,00 euros, la despesa que per a aquest 
Ajuntament representa la contractació de les obres, amb càrrec a la partida 1.330.62501 
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
2014. 

 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el 
contracte d’obres. 
 
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de Contractant anunci 
de licitació, perquè fins el dia 5/12/2014 a les 14 hores els interessats  puguin presentar 
les proposicions que estimin pertinents. 
 
CINQUÈ.  Designar els membres de la mesa de contractació, que serà la mateixa per a 
tots els contractes a adjudicar per aquest mateix procediment durant el present mandat 
municipal:  

— N’ESTEVE PUJOL I BADÀ, que actuarà com a President de la Mesa. 
— En LUIS LÓPEZ I GARCÍA, Vocal (Secretari interventor de la Corporació). 
— En JOSEP JUNCÀ I VIDAL, Vocal (Regidor d’obres) 
— En F. XAVIER COLLBONI I  SALA, Vocal (Regidor de +Camprodon-ERC) 
— En DANIEL BIRBA I CUFFÍ, Vocal (Regidor de  CIU) 
— Na E. GLÒRIA ESCOLA SATOSTEGUI, Secretària, (administrativa municipal)  

 
SISÈ. Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de Contractant amb 
una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la 
qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 

 
4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI DEL TER 

 
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària dels 
consorcis locals  que cal adoptar dins d’aquest exercici.  
 
Vista la modificació del estatuts reguladors del Consorci del Ter aprovats per unanimitat a 
l’Assemblea General del Consorci celebrada el 2 d’octubre de 2014. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:   
 
Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova 
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord 
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plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels 
membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats 
Locals.   
   
5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DE LA VALL DE CAMPRODON. 
 
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària de les 
mancomunitats de municipis que cal adoptar dins d’aquest exercici.  
 
Vista la modificació del estatuts reguladors de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall 
de Camprodon aprovats definitivament per acord de Ple de la Mancomunitat del 26 de 
juny de 2014. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:   
 
Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la 
Vall de Camprodon acordada pel Ple de la Mancomunitat de data 26 de juny de 2014, 
d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Mancomunitat als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels 
membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats 
Locals.   
 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA 

 
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària dels 
consorcis locals que cal adoptar dins d’aquest exercici.  
 
Vista la modificació del estatuts reguladors del Consorci del Ter aprovats a l’Assemblea 
General del Consorci celebrada el 9 d’octubre de 2014. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:   
 
Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci Vies Verdes de Girona 
acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 9 d’octubre, 
d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels 
membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats 
Locals.   
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7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL DEL RIPOLLÈS 
 
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària de tots 
els consorcis locals que cal adoptar dins d’aquest exercici.  
 
Vista la proposta de modificació del estatuts reguladors del Consorci per a la Protecció i 
la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) aprovats pel Consell Plenari 
del CEINR celebrat el 18 de setembre de 2013. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:   
 
Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais d’Interès Natural del Ripollès acordada pel Consell Plenari del Consorci de 
data 18 de setembre de 2013, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels 
membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats 
Locals.   
 
8.- ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, 
EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA 
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS 
GENERAL  
 
Aquest Ajuntament de Camprodon  va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici  2007 i següents seguint el 
model proposat per la Diputació de Barcelona. 

En el marc de diversos recursos contenciosos administratius interposats per les 
operadores de telefonia mòbil, contra liquidacions practicades a l’empara d’Ordenances 
similars a l’aprovada per l’Ajuntament, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 17 
de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en 
els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el 
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la 
utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, 
o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la 
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), 
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a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin ser 
propietarios de dichos recursos." 

De la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 
y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación 
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la 
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan 
para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a 
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los 
poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener 
de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries 
de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions 
presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita 
sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals 
declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que 
fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles 
operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals s'efectuïn els 
subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la pròpia 
Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a la 
quantificació. 

Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol 
expressament al respecte: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia 
dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-
administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el 
recurso número 271/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera, 
declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del 
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último inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del 
artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo 
de la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a 
través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 5. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación 
ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels 
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós administratiu 
número 336/2010, que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la 
decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat 
d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

Al Ple es proposa l’adopció dels següents    A C O R D S: 

Primer.  Aplanar-se en el recurs contenciós administratiu 336/2010, interposat per la  
operadora de telefonia mòbil TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA., contra l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per 
aquest Ajuntament per a l’exercici 2010, i que es troba en tramitació davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del 
Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord.   

Segon. Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i als Serveis Jurídics de la Diputació de Girona. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són tres quarts d’onze 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 
 
 


