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MINUTA DE L’ACTA NÚM. PLE2015/2 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE 
MARÇ DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:10 hores del dia 27 de març 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: 
 
ACTES:  
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
PROPOSTES: 
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 

L’ACORD DEL PLE DE 25/07/14, DE RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS DE PROTECCIÓ DE 
LA LEGALITAT URBANÍSTICA I SANCIONADOR PER VULNERACIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA PER  OBRES  MANIFESTAMENT IL·LEGALITZABLES. EDAR FONT RUBÍ. 
EXP. NÚM. 0502.01 I 0502.02/2014 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL AL 
SERVEI  DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON. ANYS 2014 I 2015.  

4. APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2016-2018. 
 
MOCIONS: 
5. MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ.  
6. MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA 

CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL. 
 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN: 
7. DECRETS  
8. JUNTES DE GOVERN  
9. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  

a) Es dóna compte  de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust, quart 
trimestre, tramès al Ministeri d’Hisenda. 

b) Es dóna compte de la informació de l'execució del pressupost corresponent al quart 
trimestre de 2014. 

c) Es dóna compte dels informes trimestrals del període mitjà de pagament corresponent al 
quart trimestre de 2014. 

d) Es dóna compte dels informes de tresoreria del quart trimestre de l'any 2014. 
e) Es dóna compte al ple dels informes de morositat del tercer trimestre presentats al 

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.  

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

  

S’excusa: 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
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f)    Altra informació  

10. PRECS I PREGUNTES 

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

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària  
celebrada en data 31 de gener de 2015, que és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 25/07/14, DE RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I SANCIONADOR PER VULNERACIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER  OBRES  MANIFESTAMENT 
IL·LEGALITZABLES. EDAR FONT RUBÍ. EXP. NÚM. 0502.01 I 0502.02/2014. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 25/07/2014 va resoldre els expedients, 
tramitats conjuntament,  de protecció de la legalitat urbanística i sancionador per 
vulneració de la legalitat urbanística per l’execució d’obres manifestament il·legalitzables 
en la construcció de l’EDAR de Font Rubí, d’aquest municipi;  incoats en virtut de l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 09/05/2014; en el següent sentit:  
 
PRIMER:  DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 11 de juny de 2014,  pel 
Sr. Pau Hernández Vilas, Director de la Divisió d’Assessoria Jurídica de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, contra el plec de càrrecs formulat per l’instructor dels expedients 
sancionador i de protecció de la legalitat urbanística, de la mateixa referència i tramitació 
conjunta, incoats en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 09/05/2014. 
 
SEGON: IMPOSAR una sanció per import de 740.530,62 euros a l’Agència Catalana de 
l’Aigua en tant que promotora d’una infracció urbanística molt greu consistent en obres de 
construcció de la depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Font-rubí en la parcel·la 69 
del polígon 18 del Cadastre de Rústega del municipi de Camprodon. 
 
TERCER: ORDENAR a l’Agència Catalana de l’Aigua l’enderroc de les edificacions  
executades il·legalment.  
 
QUART: COMUNICAR el anteriors acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 190.3 de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
 
Atès que la resolució aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 25/07/2014 va ser notificada 
amb data 04/08/2014.  
 
Atès que, contra la resolució notificada, es va presentar recurs de reposició amb registre 
d’entrada en aquest Ajuntament núm. 1-2014-001234-1, de 9/09/2014 i, posterior escrit 
d’ampliació d’aquell recurs, amb registre núm. 1-2015-0000188-1, de 6/02/2015.  
 
Vist el contingut dels anteriors escrits en els que el legal representant de l’ens sancionat, 
en síntesi, al·lega:  
 
A) En el primer escrit, de 9/09/2014:  
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1.- Recusació de l’instructor dels expedients per tenir interès personal en 
l’assumpte i haver participat en el procediment administratiu d’aprovació del projecte i 
execució de l’EDAR de Font-rubí amb caràcter rellevant.  

2.- Vulneració dels principis bàsics que imperen en la relació entre 
Administracions Públiques establerts a l’art. 4 de la Llei 30/1992, i especialment el principi 
de lleialtat institucional.  

3.- Incoherència de la resolució amb l’acord de la Junta de Govern Local de 
12/11/2010 que simplement manifestava que caldria una regularització  de la zonificació.  

4.- Manca de motivació de l’import de la sanció.  
5.- Necessitat de suspensió de l’ordre d’enderroc per evitar danys d’impossible o 

difícil reparació.  
Demana:  
1.- Deixar sense efecte els expedients.  
2.- Instar a l’ACA a promoure la regularització urbanística de l’EDAR.  
3.- Subsidiàriament recusació de l’instructor.  
4.- Subsidiàriament suspensió de l’ordre d’enderroc.  

 
B) En el segon escrit, d’ampliació del recurs de reposició, de 6/02/2015,en síntesi:  

1.- Que l’Ajuntament de Camprodon ha tramitat i la Comissió d’Urbanisme ha aprovat 
definitivament la modificació puntual 3/2014 del PGOU que comprèn els terrenys de 
l’EDAR, que ha estat publicada al DOGC núm. 6745, de 14/11/2014.  

2.- Que s’ha produït una modificació substancial de la causa en la que es fonamenta 
la resolució dels expedients de disciplina urbanística.  

Demana: la revocació de la resolució impugnada per desaparició de l’objecte per la 
modificació urbanística efectuada.  
 
Atès que, tenint en consideració exclusivament les al·legacions contingudes en l’escrit 
d’ampliació, cal admetre que, efectivament, amb l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual 3/2014 del PGOU, que regularitza la qualificació dels terrenys de l’EDAR, a partir 
de la seva publicació al DOGC del dia 14/11/2014;  s’ha produït una modificació 
substancial de la causa en la que es fonamenta la resolució dels expedients: infracció 
urbanística greu,  consistent en ús del sòl i el subsòl i d’edificació contraris a l’ordenament 
jurídic urbanístic; en haver esdevingut l’actuació ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent. 
 
En conseqüència, resulta procedent l’estimació del recurs de reposició sense necessitat 
d’entrar a valorar les al·legacions antecedents.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER:  ESTIMAR el recurs de reposició d’acord les al·legacions contingudes en l’escrit 
d’ampliació presentat amb registre núm. 1-2015-0000188-1, de 6/02/2015, contra la 
resolució dels expedients sancionador i de protecció de la legalitat urbanística, de la 
mateixa referència i tramitació conjunta, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 25/07/2014. 
 
SEGON: REVOCAR la sanció imposada per import de 740.530,62 euros a l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  
 
TERCER: REVOCAR l’ordre d’execució de l’enderroc de les edificacions de l’EDAR de 
Font-rubí.  
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QUART: ORDENAR l’arxiu dels expedients de protecció de la legalitat urbanística i 
sancionador per vulneració de la legalitat urbanística NÚM. 0502.01 i 0502.02/2014. 
 
CINQUÈ: COMUNICAR els anteriors acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 190.3 de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
 
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL 
LABORAL AL SERVEI  DE L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON. ANYS 2014 I 2015. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del  Ple la següent proposta: 
 
Atès que l’article 37 de la Constitució Espanyola, estableix que la Llei garantirà el dret a la 
negociació col·lectiva del treball entre els representant dels treballadors i els empresaris i la 
força vinculant dels convenis. 
 
Atès que el Decret Legislatiu 1/1995, de 14 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
de l’Estatut dels treballadors, regula al títol III, la negociació col·lectiva i els convenis 
col·lectiu. 
 
Vist que  el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament dels personal al 
servei de les entitats locals, estableix en l’article 227 el règim aplicable a la negociació 
col·lectiva laboral.  
 
Atès que d’acord amb aquests preceptes, el 27 de gener de 2015, la comissió negociadora 
de l’Ajuntament de Camprodon va aprovar per unanimitat dels membres presents la 
redacció d’un nou text definitiu del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Camprodon per als anys 2014 i 2015, amb el quòrum necessari establert 
per la normativa esmentada. 
 
Atès que aquest conveni té com a finalitat la preservació de les condicions de treball del 
personal laboral al servei de l’Ajuntament de Camprodon i evitar els problemes 
d’interpretació que planteja la reforma laboral aprovada per l’Estat, de caràcter regressiu 
pels interessos socials.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR el conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de 
Camprodon d’acord amb el text aprovat per la comissió negociadora, en data 27 de gener 
de 2015. 
 
Segon.- TRAMETRE el conveni aprovat a l’autoritat laboral competent en compliment del 
que s’estableix a l’article 90 del Decret Legislatiu 1/1995, de 14 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
Tercer.- ESTABLIR que aquest conveni produirà plens efectes amb  caràcter retroactiu des 
de el dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015. 
 
4. APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2016-2018. 
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Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, en relació amb el 
que estableix l’Art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 . 
e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vistos els informes de Secretaria intervenció en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable sobre l'elaboració del pla pressupostari a mitjà termini. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini elaborat per aquesta entitat local 
que servirà de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat. 
 
SEGON. Remetre el pla pressupostari a mitjà  termini de l'Ajuntament al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l'efecte. 
 
5. PROPOSTA DE MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L'ESPORT CATALÀ.  
 
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans 
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un 
mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots 
els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  
 
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, 
la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món 
municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per a la 
nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La 
pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a una 
millora de la salut i el benestar. L’esport és un element educatiu tant per a l’esportista 
d’elit com per a qui se'n serveix  per mantenir-se en forma. La promoció i el 
desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de fet són, d’interès general. 
 
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers 
temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes 
accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport 
català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa 
Unió de Federacions i el món municipal han denunciat públicament el passat 19 de març 
tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha 
advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini.  
 
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions 
estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de 
promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de 
les federacions i menysté la qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les 
seves tasques; la situació del voluntariat esportiu, que no reconeix la figura del pocket 
money i obvia la realitat dels més de 400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan 
possible dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més 
de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció en l’Impost de Societats 
per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més de 100.000 euros anuals, que 
ara hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un augment dels costos 
de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment de la recaptació 
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fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la 
pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats 
de caràcter social, per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a 
participants en proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses 
ciclistes, d’una assegurança per Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la 
conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la 
recent modificada Llei de costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels 
clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns 
costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la 
realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns 
deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això 
provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que 
treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.  
 
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un 
greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per 
passar a estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.  
 
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector esportiu 
català, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de Camprodon a l’esport català en el 
seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, 
voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
 
Segon.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència 
Única. 
 
Tercer.- INSTAR al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional 
dels tècnics, instructors i entrenadors federatius. 
 
Quart.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket 
money en la regulació del voluntariat esportiu. 
 
Cinquè.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de 
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els 
següents requisits: 
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no 
superin els 2.000 euros anuals. 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 
 
Sisè.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre 
l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin 
esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament 
relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o 
clubs no reconeguts com de caràcter social. 
 
Setè.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, 
proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 
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21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per 
danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en carretera, 
quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor. 
 
Vuitè.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels 
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, 
socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja. 
 
Novè.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats 
de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense 
ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 
 
Desè.- DONAR suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la 
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que 
posen en risc la seva continuïtat. 
 
Onzè.- DONAR trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la 
Secretaria General de l’Esport, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo 
Superior de Deportes, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.  
 
6. MOCIÓ PER A L'IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN 
LA CONTRACTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL. 
 
El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la 
incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local, en 
compliment de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va instar el Govern de 
la Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la 
contractació pública de la resta d’administracions catalanes. 
 
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un 
caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès 
general, l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules 
contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de 
Directives europees aprovades el mes de febrer de 2014.  
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 9 
de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a 
l’increment de la transparència i l’optimització dels procediments de contractació pública, i 
a través de diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i fomentat la 
incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el seu sector públic. 
 
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes 
socials en la seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el 
marc de les accions públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de 
gènere i de les accions positives per a persones que integren algun dels col·lectius més 
desfavorits. 
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Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva 
incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de 
contractació que s’hi porten a terme. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- ADOPTAR el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules 
socials en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de 
Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu 
ús per les administracions públiques. 
 
Segon.- PRENDRE com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a 
la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que 
se’n facin. 
 
Tercer.- TRAMETRE còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
 
7. 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.  
 
04.02.15 Comunicació prèvia canvi de titularitat activitat venda de pa. 
04.02.15 Aprovació informe tècnic actuacions danys aiguats al camí de Cavallera. 
18.03.15 Comunicació prèvia canvi de titularitat activitat bar. 
18.03.15 Comunicació prèvia canvi de titularitat activitat perruqueria i complements. 
18.03.15 Comunicació prèvia canvi NO substancial activitat de turisme rural. 
18.03.15 Comunicació prèvia activitat fabricació de pastisseria i derivats. 
19.03.15 Comunicació prèvia activitat ramadera. 
19.03.15 Comunicació prèvia activitat ramadera. 
19.03.15 Comunicació prèvia activitat comerç al menor d’articles de la llar. 
26.03.15 Contractació temporal per raó de màxima urgència. 
 
8. 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  
2015/3   23 de gener de 2015  
2015/4   6 de febrer de 2015  
2015/5   13 de febrer de 2015  
2015/6   20 de febrer de 2015  
2015/7   27 de febrer de 2915  
2015/8   6 de març de 2015  
2015/9   13 de març de 2015 



 

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

 

 
9. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
 
9.a) Es dóna compte de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, 
quart trimestre, tramès al Ministeri d’Hisenda. 
 
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. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
9.b) Es dóna compte de la informació de l'execució del pressupost corresponent al 
quart 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 
quart trimestre de 2014, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica del dia 30 de gener de 2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
9.c) Es dóna compte dels informes trimestrals del període mitjà de pagament 
corresponent al quart trimestre de 2014. 
 
Es dóna compte de la informació comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques relativa als càlculs del període mitjà de pagament i les ràtios de les operacions 
pagades i de les operacions pendents de pagament corresponents al quart trimestre de 
l’any 2014 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
9.d) Es dóna compte dels informes de tresoreria del quart trimestre de l'any 2014. 
 
Es dóna compte dels informes trimestrals de tresoreria corresponents al quart 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. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
9.e) Es dóna compte al ple dels informes de morositat del tercer trimestre 
presentats al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
En compliment del que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2001, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en operacions comercials, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals de morositat 
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del quart trimestre de l’any 2014, presentats al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

9.f)   Altra informació  
 
Es dóna compte de les resolucions judicials recaigudes en els procediments en els quals 
l’Ajuntament de Camprodon ha estat part:  

 Sentència Recurs ordinari 336/2010 Telefónica Móviles España SA 

 Sentència Judici de Faltes 143/2012 Enric Morales Villa  

 Sentència  Recurs ordinari 312/2014 Francisca Campos Aparicio   

 Sentència TSJC Recurs ordinari 160/2010 Telefónica Móviles España SA 

 
10. PRECS I PREGUNTES.  

 
No havent altres assumptes a tractar, quan són un quart i mig 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 
 
 
 


