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MINUTA DE ACTA NÚM. PLE2015/1 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE 
GENER DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:06 hores del dia 30 de gener de 2015, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A 

L’EXERCICI  2015. 
3. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
4. ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL “CAN PARELLADA – C/. 

LLANDRIUS, 1”. EXP.: 0501.06 – 2014/8. 
5. DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I 

SEGURETAT VIAL EN LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 

CONSORCI LOCALRET.   
7. RATIFICACIÓ ACORD D’APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD D’ADHESIÓ AL 

“FONS D’IMPULS ECONÒMIC” PER L’ANY 2015. 
8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL (GAL) PER 

A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA.  
9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE PAGAMENT A LA UE CAMPRODON 

COM A AVANÇAMENT DEL DEUTE AMB GARDEN TONA SL. 
10. MOCIÓ PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS.  

11. DECRETS  
12. JUNTES DE GOVERN  
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
14. PRECS I PREGUNTES 

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

 

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

  

S’excusen: 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
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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 19 de desembre de 2014, que és aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A 
L'EXERCICI 2015. 
 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2015, que comprèn el Pressupost de l'Ajuntament, i el dels seus organismes 
autònoms: l'Hospital Geriàtric Municipal i Fundació Pública Museu Isaac Albéniz,  s’han 
seguit els requisits que exigeix la legislació vigent. 
 
Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i 
imprescindibles per a l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis a 
càrrec de l’Ajuntament, així com per atendre totes les obligacions reconegudes per la 
Corporació i l'Hospital Geriàtric Municipal, els quals es nodriran dels ingressos 
pressupostats, calculats en base als drets reconeguts a favor de la Corporació, els tributs, 
els impostos i preus públics aprovats.  
 
Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla  estan contemplades les 
places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica corresponent pels 
conceptes que s’hi contenen, essent objecte de l’oferta pública d’ocupació les places 
vacants a cobrir durant l’exercici. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el 
pressupost es presenta sense dèficit inicial.  
 
Atès que es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària.  
 
Atès que en les bases d’execució del pressupost es regulen exhaustivament els tràmits i 
procediments per l’execució efectiva de la gestió municipal i el control pressupostari. 
 
Atès que el pressupost va ser aprovat inicialment pel Ple el dia 19/12/2014 i  durant el 
període d’informació pública, iniciat a partir de la publicació del corresponent anunci al 
BOP núm. 247 de 30 de desembre de 2014, s’ha registrat amb número 1-2015-000086-1 
del dia 19/01/2015 un escrit d’al·legacions signat pel Sr. Josep Maria Font Salgado al 
qual adjunta un plec de fotocòpies d’adhesió de propietaris de finques de l’àmbit conegut 
com a “Camí del Noc”.  
 
Atès que en l’escrit presentat al·lega: 1.- Que el pressupost municipal en l’apartat 
d’ingressos consigna el concepte “Quotes urbanístiques del Camí del Noc” i en les 
inversions (partida 69201) consigna la mateixa quantia sota el concepte “Urbanització del 
Camí del Noc, 2n sector”.  2.- Que atès que no hi consta el desglossament en partides del 
pressupost específic per a la urbanització projectada es veu en la necessitat de constatar 
que hi poden concórrer tant raons jurídiques de fons per oposar-se en tot o en part a dita 
inversió mitjançant la recaptació de quotes d’urbanització, com, també, d’altres raons, de 
caire tècnic per a formular una contraproposta o alternativa, més ajustada, envers totes o 
algunes de les corresponents partides.  Posposant la concreció de la reclamació 
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pròpiament dita al moment de tramitació del projecte d’urbanització. 3.- Que formula la 
reclamació “ad cautelam” per tal de que l’Ajuntament tingui coneixement d’una possible 
controvèrsia envers el projecte d’urbanització que es tramiti, el resultat de la qual podria 
incidir en les estimacions pressupostàries consignades en alguna de les formes previstes 
per l’article 170.2.b i c del TRLHL. Demana que sigui tingut per interessat en l’expedient, 
per formulada la reclamació “ad cautelam” i que sigui estimada pel Ple en els seus 
termes.  
 
Atès que, en relació a la primera al·legació, efectivament, tal com és preceptiu, d’acord 
amb el  que disposa l’art. 165.1 del TRLHL, el pressupost aprovat conté l’estat de 
despeses, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per a atendre el 
compliment de les obligacions, i l’estat d’ingressos en el que hi figuren les estimacions 
dels recursos econòmics a liquidar durant l’exercici, entre els quals, el crèdit per a atendre 
les despeses d’inversió de l’execució de les obres d’urbanització del Camí del Noc i el 
seu corresponent finançament estimat a través de quotes urbanístiques.   
 
Atès que, en relació amb la segona al·legació, no és possible ni exigible la incorporació 
dels projectes tècnics de les obres dels quals s’hi contemplen les despeses d’inversió per 
a la seva execució dins l’expedient d’aprovació del pressupost municipal.  
 
Atès que, en relació a l’al·legació tercera, d’acord amb el que determina l’article 162 del 
TRLHL, el pressupost constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim es poden reconèixer; però no hi ha cap norma que obligui a 
reconèixer ni totes les obligacions previstes al pressupost ni que les que s’arribin a 
reconèixer es faci per la totalitat dels crèdits inicialment consignats. I, per tant,  l’anunci 
d’una possibilitat de controvèrsia en la tramitació futura de l’aprovació d’expedients 
administratius que encara no s’han iniciat no pot ser causa de modificació de la proposta 
d’aprovació inicial del pressupost municipal, malgrat que el resultat pugui incidir en 
l’execució de les partides pressupostàries vinculades a aquells futurs expedients, que es 
podrien modificar si fóra necessari en el seu moment oportú.  
 
Atès que l’article 172.2.b i c, del TRLHL estableix que únicament es podran entaular 
reclamacions contra el pressupost per ometre el crèdit necessari per a el compliment 
d’obligacions exigibles, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim; o per 
ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació  a les despeses pressupostats o bé 
d’aquests respecte  las necessitats per a les que estigui previst. I és evident que cap 
d’aquestes dues circumstàncies es posen de manifest en l’escrit d’al·legacions presentat; 
motiu pel qual correspon la seva desestimació.  
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer: DESESTIMAR íntegrament l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Josep Maria 
Font Salgado, d’acord amb la motivació expressada.  
 
Segon:  APROVAR definitivament, el Pressupost General de la Corporació, que comprèn 
el Pressupost de l'Ajuntament, el de l'Hospital Geriàtric Municipal i el de la Fundació 
Pública Museu Isaac Albéniz per a l'exercici 2015 en els mateixos termes i contingut de 
l’aprovació inicial pel Ple de 19/12/2014. 
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Tercer: PUBLICAR anunci d’acord amb allò que disposa l’article 112.3 de la Llei 
Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.3  del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
3. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA 
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
Atès que la tarifa per la devolució de rebuts domiciliats aprovada dins  l’ordenança fiscal 
núm. 13, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius vigent no 
cobreix els costos que imputen les entitats bancàries per aquestes devolucions de rebuts 
domiciliats, es fa necessària la revisió d’aquesta taxa per tal d’adaptar-la als costos reals, 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment, la  modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, en els següents termes: 
 
Es modifica l’article 6 de quota tributària, punt 1, apartat M:  
 
M) Devolució de rebuts domiciliats 3,50 

 
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. 13, un cop s’hagin aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer. 
 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL "CAN PARELLADA - C/. 
LLANDRIUS, 1", MARTÍ PUJOL SURIÑACH. EXP.: 0501.06 - 2014/8.  
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2014 va  APROVAR 
inicialment l’estudi de detall “Can Parellada – C/. Llandrius, 1”, promogut pel Sr. Martí 
Pujol Suriñach.  
  
Vist que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap 
al·legació.  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels nou membres presents, dels onze que de 
Dret integren la Corporació, ACORDA:  
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Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’estudi de detall “Can Parellada – C/. Llandrius, 
1”, promogut pel Sr. Martí Pujol Suriñach. 
 
Segon.- REMETRE certificat de l’acord, un exemplar de l’estudi de detall aprovat 
diligenciat i còpia de l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de Girona. 

 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que  poden interposar. 
 
5. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA POTESTAT SANCIONADORA EN MATÈRIA 
DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL EN LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
 
En data 26/09/2008, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del TRLRHL, aquest 
Ajuntament va delegar, a la Diputació de Girona, les funcions de la gestió i recaptació 
voluntària i executiva dels expedients sancionadors en matèria de trànsit viari urbà, que 
les exerceix mitjançant el seu Organisme autònom XALOC. 
 
No obstant l’anterior, la potestat sancionadora per infraccions a les Ordenances 
municipals, de conformitat amb el que disposen els articles 71 del RDelg 339/1990, de 2 
de març que aprova el text refós de la Llei de seguretat viària i art. 21.1 n) de la Llei 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local, en la seva nova redacció 
donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local, correspon a l’Alcalde-President.  
 
La Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJPAC va 
modificar l’article 127 en el sentit de  suprimir la prohibició de la delegació de la potestat 
sancionadora. Malgrat la supressió d’aquesta prohibició, atès que la Llei 30/1992 no 
regula l’anomenada delegació intersubjectiva, com seria el cas entre l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona, es va considerar no delegar la potestat sancionadora juntament amb 
la delegació conferida. 
 
La regulació sobre la delegació inter-orgànica tenen la seva manifestació en articles com 
el 22.4 i 23.4 de la LBRL, en la que es disposa les matèries que el Ple de l’Ajuntament pot 
delegar a l’Alcalde i en la Junta de Govern Local i la delegació de determinades 
atribucions d’aquest a favor dels membres de la Junta i els regidors, no obstant no es 
disposa res en relació a la delegació  “intersubjectiva ascendent”. 
 
La Llei de bases de regim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), preveu en els seus articles 
7.3 i 27.1 que l’Estat i les CCAA podran delegar a les Entitats Locals l’exercici de les 
seves competències, l’art.37 preveu que les CCAA i l’Estat puguin delegar competències 
en les Diputacions. Però no és fins l’article 106.3 de l’esmentat text on es regula 
l’anomenada delegació intersubjectiva.  
 
Mitjançant aquest es disposa: 
 
“ es competencia de les entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus 
tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las 
Entidades Locales de ámbito superior o de las respectivas CCAA, y de las fórmulas de 
colaboración con otras Entidades Locales, con las CCAA o con el Estado, de acuerdo con 
lo que establezca la legislación del Estado”. 
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Pel que fa a la delegació concreta de les multes com a ingrés de dret públic, aquest 
article esdevindria insuficient, atès que només es refereix a “tributs”, si no fos pel que 
disposa l’article 7 del TRLRHL, que autoritza la delegació per part de les Entitats Locals a 
favor de la CCAA, o d’altres Entitats Locals on estiguin integrades, de les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs propis i d’altres ingressos de dret 
públic, complementant o ampliant el que disposa l’art. 106 de la LBRL. 
 
Pel que fa a la pròpia normativa de trànsit, la Llei 18/2009 de 23 de novembre, en el seu 
article 71.2 disposa que els òrgans de les diferents administracions públiques podran 
delegar l’exercici de les seves competències sancionadores mitjançant “convenis o 
encomanes de gestió, o mitjançant qualsevol altre instrument de col·laboració previst en 
la legislació de procediment administratiu comú. L’apartat quart de l’esmentat article 
disposa: 
 
“4. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas 
corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de 
acuerdo con la legislación aplicable”. 
 
De l’exposat, i a l’empara dels articles anteriorment esmentats, resulta procedent, d’acord 
amb l’interès general del municipi, que es concreta en la millor eficàcia en els 
procediments administratius; motiu pel qual l’alcaldia és partidària d’acordar la delegació 
de la potestat sancionadora, de la qual és competent, a favor de XALOC. No obstant, 
degut a la incidència que aquesta resolució comporta en l’organització municipal, així com 
la repercussió de caire polític que podria adquirir, prefereix que sigui el Ple de la 
Corporació, per delegació expressa de l’alcaldia que resolgui. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- DELEGAR, d’acord amb la proposta de l’alcaldia, la potestat sancionadora a 
l’òrgan competent de XALOC, en funció de la seva normativa interna, Organisme que 
exerceix les funcions delegades a la Diputació de Girona, en matèria de gestió i 
recaptació voluntària i executiva dels expedients sancionadors en matèria de trànsit urbà, 
la qual quedarà vinculada quant a la seva durada i vigència al conveni de delegació 
esmentat . 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a XALOC. 
 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 
 
El Consorci local LOCALRET, associació d’ens locals del que forma part aquest 
Ajuntament, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 27 de 
novembre de 2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar 
compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de 
funcionament de caràcter més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la 
consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres 
de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents 
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Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen 
qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva 
i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres 
acords d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació del vot per a sessions 
concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula 
les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els 
Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per 
majoria absoluta. 
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
LOCALRET, aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 27 de novembre de 
2014. 
 
Segon.- Encomanar a LOCALRET la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord 
d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb 
els acords de ratificació de tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració 
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions 
associatives d'ens locals. 

 
7. RATIFICACIÓ ACORD D'APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD D'ADHESIÓ AL "FONS 
D'IMPULS ECONÒMIC" PER L'ANY 2015. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2015 referent a 
l’aprovació de la sol·licitud d’adhesió al “Fons d’Impuls Econòmic” per l’any 2015 segons 
el Real Decret 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
Comunitats Autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDA: 
 
Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2015 
referent a l’aprovació de la sol·licitud d’adhesió al “Fons d’Impuls Econòmic” per l’any 
2015. 
 
8. RATIFICACIÓ DE L'ACORD D'ADHESIÓ AL GRUP D'ACCIÓ LOCAL (GAL) PER A 
LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA.  
 
Vist l’acord d’adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) per a la gestió del programa LEADER 
Ripollès Ges Bisaura aprovat per la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2015: 
 
“En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura , que té entre els seus objectius específic, entre altres, 
gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial 
pel Programa LEADER de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les funcions de 
“Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries. 
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En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 
de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció 
local en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Entenen que el municipi de Camprodon forma part de l’àmbit territorial elegible de PDR 
2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el 
mapa territorial, pertoca formar part del GAL Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR  l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de al Grup d’Acció Local 
Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura.” 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de data 16 de gener de 2015 de la Junta de Govern Local de 
la Corporació en els seus termes literals. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Grup d’Acció Local (GAL) per a la gestió del 
programa LEADER Ripollès Ges Bisaura. 
 
9. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE PAGAMENT A LA UE CAMPRODON COM A 
AVANÇAMENT DEL DEUTE AMB GARDEN TONA SL. 
 
Vist l’acord de pagament a la UE Camprodon com a avançament del deute amb Garden 
Tona SL aprovat per la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2015: 
 
“Atès que la UE Camprodon és deutora de l’empresa Garden Tona SL per import de 
75.000 euros per l’execució de l’obra “Subministrament i instal·lació de gespa artificial al 
camp de futbol de Camprodon”, 
 
Atès que el pagament d’aquest deute s’havia de realitzar d’acord amb el conveni de 
finançament signat entre l’Ajuntament de Camprodon i el Consell Català de l’Esport, 
segons el qual la Generalitat havia d’aportar 75.000 euros, 
 
Atès que aquest conveni ha estat revocat unilateralment per part del Consell Català de 
l’Esport, fet que es troba subjecta al pronunciament dels tribunals de justícia, 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Busquets Tenas, president de la UE 
CAMPRODON,  d’un pagament a la UE Camprodon com a avançament del pagament del 
deute amb Garden Tona SL. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb la UE 
Camprodon per fer front a aquest deute i per tal d’evitar majors perjudicis, 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 



 

9 
 

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

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

 
1r.- COL·LABORAR amb la UE CAMPRODON amb un pagament de 4.000 euros mensuals 
amb càrrec al crèdit pressupostari habilitat a aquest efecte en el pressupost 2015 i amb destí 
a l’avançament del pagament del deute 
 
2n.- INSTAR al Sr. Esteve Pujol i Badà com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de la Corporació de data 16 de 
gener de 2015 en els seus termes literals. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la UE Camprodon.  
 
10. MOCIÓ PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS. 
 
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel 
Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida 
destinada al finançament de les escoles bressol municipals. 
 
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el 
desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de 
qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 
gestió d’aquest servei públic.  
 
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va ser 
aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia l’objectiu de 
crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava 
aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la 
voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.  
 
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, 
són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les 
famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan 
cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior 
ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l’acompanyament educatiu a les 
famílies. 
 
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la 
coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa 
educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa 
solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat. 
L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar 
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al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves 
competències directes. 
 
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les 
escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així 
l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, posteriorment, va 
signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució 
econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per 
cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.-€/plaça/funcionament/any), 
Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.-€/plaça/funcionament/any i 5.000.-
€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010 (1.800.-
€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 
 
A estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament 
va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.-€) i quan va decidir diferir 
el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del curs 2012-13) la 
qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha finançat de diferent 
manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al món 
local. 
 
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos 
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una 
partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el pressupost 
2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el 
pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va 
destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments.  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb competència 
plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de llars d’infants 
municipals atenent a la seva responsabilitat institucional. 
 
Segon.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida 
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei 
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 
1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament 
fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any. 
 
Tercer.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents 
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una 
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels 
compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de 
titularitat municipal.    
 
Quart.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de 
beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 
 
Cinquè.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats 
de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que 
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correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.  
 
Sisè.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros dels 
exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia 
assignada una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de 
finançament.                   
 
Setè.- Notificar aquest acord a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del Parlament i el 
grups presents al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
Associació Catalana de Municipis i AMPA de la Llar d’Infants Municipal. 
 
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.  
 
17.12.14 Sol·licitud subvenció reparació danys aiguats 28 i 29 de novembre.  
19.12.14 Delegació per a celebració de matrimoni civil . 
19.12.14 Contracte laboral suport personal de neteja a temps parcial.  
23.12.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic Plans de la Batllia 358 bis – Font 

Rubí. 
23.12.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic Plans de la Batllia 359 – Font 

Rubí. 
30.12.14 Modificació pressupost majors ingressos partides ampliables.  
02.01.15 Contracte laboral suport personal de neteja escola Dr. Robert.  
13.01.15 Comunicació prèvia canvi titularitat comerç al menor c/. Catalunya, 5 PB. 
20.01.15 Requeriment documentació activitat ramadera mas la Guardiola 

Rocabruna.  
26.01.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic Plans de la Batllia 358  – Font 

Rubí.  
26.01.15 Requeriment documentació complementària obres C/. Devesa Nova, 297 

de Font Rubí.  
26.01.15 Requeriment documentació complementària obres C/. Llandrius, 1. 
 
 
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  
2014/37 5 de desembre de 2014 
2014/38 19 de desembre de 2014  
2015/1  9 de gener de 2015 
2015/2  16 de gener de 2015 
 
 
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
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El Sr. Alcalde dóna compte al Ple:  
 
SENTÈNCIA  NÚM.  68 de 22 de gener de 2015,  ferma, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per la qual admet el recurs de l’Ajuntament contra la Sentència de 30 de 
gener de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1  de  Girona en el recurs 
jurisdiccional núm. 124/2011. FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U. 
 
SENTÈNCIA  NÚM.  69 de 22 de gener de 2015,  ferma, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per la qual admet el recurs de l’Ajuntament contra la Sentència de 13 de 
febrer de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1  de  Girona en el 
recurs jurisdiccional núm. 20/2011. FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.U. 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
  
No havent altres assumptes a tractar, quan passen cinc minuts de les 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 


